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INFORMACE Z HISTORIE
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Pozvánku na anenskou pouť v Čisté hledejte uvnitř zpravodaje.
Pátek 24.7. od 18:00h Václavské náměstí - koncert kapely „Těžká pára“ --- Sobota 25.7. Václavské náměstí – od
8:00h pouťový jarmark, od 10:00h folklorní soubor „Plzeňský mls“ --- Sobota 25.7. od 10:00h hřiště TJ - fotbalový
turnaj o pohár obce Čistá, 20:00h pouťová taneční zábava, hraje „Dlouhá noc“ --- Neděle 26.7. od 8:30h poutní mše
svatá v kapli sv. Anny --- Neděle 26.7. od 13:00h hřiště TJ - fotbalový turnaj starých gard, 14:00h – 17:00h taneční
posezení s mysliveckou kapelou ATLAS

„OSTUDU JSME NEUDĚLALI“
V Lysé nad Labem se ve dnech 19. - 24. května
2015 sešli myslivci, lesníci a přátelé myslivosti
nejen z celé České republiky, ale také ze zahraničí.
V těchto dnech probíhala po 6 letech již tradičně
mezinárodní
myslivecká
výstava
trofejí
ohodnocených mezinárodní hodnotitelskou komisí
experty CIC pod odborným dohledem Prof. Dr.
Romanem Dziedzicem z Polska, Ing. Dušanem
Krajniakem Ph.D.ze Slovenska a Doc.Ing. Josefem
Feuereislem Ph.D. za Českou republiku.
Celkem bylo ohodnoceno a vystaveno
1688 nejlepších trofejí z celé České republiky,
dále byly vystaveny trofeje ze Slovenska,
Maďarska, Finska, Estonska, Litvy, Gruzie,
Běloruska a trofeje africké zvěře.
Píšeme o tom proto, že na této výstavě bylo
ohodnoceno a vystaveno 6 trofejí z MS Javorna
Čistá, které svým bodovým hodnocením dosáhly
na medaile. MS Javorna Čistá získalo na této
výstavě celkem 6 medailí, a to 4 stříbrné a 2
bronzové. Zlatá medaile nám unikla o pouhých
0,08 bodu.
Tento úspěch považujeme za největší od vzniku
organizace. To dokazuje, že nám nejde o bezhlavé
vybíjení zvěře a získávání co největšího množství
zvěřiny.
Výkon práva myslivosti nás každého stojí spoustu
volného času, práce i finančních prostředků,
přesto naším prvořadým úkolem nás všech je
řádná péče o svěřenou zvěř, kvalitní chov zdravé
zvěře s kvalitní trofejí, která může reprezentovat
zdejší obec, honitbu a myslivecké sdružení na
okresních, oblastních a mezinárodních výstavách.
O tom svědčí úspěch na letošní mezinárodní
výstavě.
MS Javorna Čistá

MEDVĚDÍ STEZKA
Ve škole máme mistryně republiky v
Medvědí stezce
Předposlední červnový víkend se čtyři žáci z naší
školy (vítězové krajského kola Medvědí stezky)
zúčastnili kola národního. Závody, na kterých se
sešlo 130 nejlepších dvojic z celé České republiky,
se uskutečnily u Velkého Meziříčí v kraji Vysočina.
V sobotu 20. 6. se na start závodu dlouhého 6 km
postavily dvě hlídky z naší školy, které
reprezentovaly Středočeský kraj. Na závodníky
čekalo během závodu deset různých úkolů z oblasti
topografie, biologie, zeměpisu, tábornických
dovedností, zručnosti, zdravovědy, orientace a
součinnosti.
Káťa Lauberová a Maruška Krausová o vítězství
bojovaly s dalšími dvaceti hlídkami a nenašly
přemožitelky. Trať uběhly v nerychlejším čase
s minimem trestných bodů a zaslouženě se staly
mistryněmi republiky ve své kategorii pro rok 2015.
Filip Schuh a Patrik Groh v konkurenci osmnácti
hlídek obsadili krásné 5. místo.
Všem dětem gratuluji a děkuji paní uč. P. Slabé,
která děti na závody připravuje v rámci kroužku při
naší škole. Poděkování také patří manželům
Coufalovým, kteří se léta této soutěži věnují a pro
děti ji připravují a zajišťují zázemí.
K.Lauberová
http://zsmscista.rajce.idnes.cz
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OBEC INFORMUJE

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.

OTEVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA

OZNÁMENÍ A POZVÁNKA
pro členy místní organizace rybářů v Čisté

Znovuotevření sběrného dvora, resp. sběrného
místa, je plánováno na 22. 7. 2015.

Vážení kolegové rybáři,

Otevírací hodiny budou každou středu 16 – 18
hodin a každou sobotu 8 – 11 hodin.

jste srdečně zváni na
k 65. výročí založení
uskuteční v prostoru
Závlaza 3. dne 18.
hodinách.

POPLATKY ZA ODPADY
Platba za odpady na druhé pololetí byla splatná
do 30.6. Pokud nemáte platbu uhrazenu, bude
nyní jedenkrát navýšena.

slavnostní shromáždění
organizace, které se
rybářské besedy revír
července v odpoledních

Na akci jsou zváni všichni členové organizace a
samostatnými pozvánkami též hosté mimo
organizaci.

OBVODNÍ LÉKAŘ

Celý program je ve finanční režii organizace.

MUDr. Jenšovská bude mít od 15.7. – 30.7.
dovolenou. Zástup MUDr. Císařová, Jesenice.

Čeká Vás občerstvení, muzika, společné
fotografování a snad dobrá rybářská pospolitost.

Po, Út, St, Pá od 8-11 hodin. Čt od 13-16 hodin.

V případě špatného počasí bude akce operativně
přesunuta do nedaleké „Cihelny“ a proběhne i za
trvalého deště.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další pravidelné veřejné zasedání Zastupitelstva
obce Čistá bude oznámeno na úřední desce a na
webových stránkách obce.

Akce není tentokrát určena široké veřejnosti.
Výbor MO

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

PRÁCE S DĚTMI
65 let - Čech Petr, Čistá
Čapková Vlasta, Čistá

Myslivecko – rybářský kroužek ukončil v letošním
školním roce svoji činnost závěrečným výletem
s přespáním ve stanech, noční hrůzostrašnou
stezkou odvahy a závěrečným vyhodnocením
celého roku. Při tomto vyhodnocení jsme také
vzpomínali a děkovali těm, kteří nám pomáhají.
Jsou to především obec Čistá, ZŠ Čistá, rybáři a
myslivci v Čisté, myslivci ve Všesulově a Šípech,
Vašek Kožíšek a další. Radujeme se z toho, že děti
mají o práci v kroužku zájem a učí se dobrému
vztahu k přírodě.

70 let - Vodičková Adéla, Čistá
81 let - Nesvadbová Berta, Kůzová
82 let - Teršl Josef
84 let - Rafaelová Jaroslava, Smrk
Fialová Emilie, Čistá

Rybářská organizace také připravila pro dětské
zájemce na konci šk. roku školení a zkoušku
k získání 1. rybářského lístku. Poctivě navštívilo
kurz 6 dětí a všechny můžete již letos potkat
s rybářským náčiním u revíru Závlaha 3.
Blahopřejeme všem absolventům zkoušky a
těšíme se na jejich pasování při svatováclavském
výlovu.
vedení kroužku

KONTAKT
Obec Čistá
Čistá č.p. 1
270 34 Čistá u Rakovníka
tel. 313 549 454
cista.obecni-urad@seznam.cz
[2]

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

ŠKOLNÍ VÝLET
Školní výlet jako odměna pro žáky za jejich celoroční práci
Již od dubna žáci 6.-8. ročníku Základní školy v Čisté s paními učitelkami plánovali, kam by se chtěli podívat
v rámci školního výletu. Letos padla volba na naše hlavní město, kde nás zaujala světová výstava
kosmonautiky o historii a dobývání vesmíru.
Jelikož se snažíme o to, aby byl výlet nejen poučný, ale i zábavný, přidali jsme si k výstavě také kino.
16.6. jsme si do školy pozvali pana Pavla Marečka, který dětem povyprávěl zajímavé informace o vesmíru,
vesmírných tělesech, letech zvířat a člověka do kosmu… O dva dny později jsme se vydali autobusem na
Výstaviště do Prahy, kde jsme měli možnost prohlédnout si již zmiňovanou unikátní výstavu Gateway to
Space - Brána do vesmíru, která začínala magickým prvním okamžikem vzniku sluneční soustavy před 4,5
miliardou let. Na výstavě byl například k vidění originální měsíční kámen, kterého jsme se měli možnost
dotknout. Prohlédli jsme si vizi Julese Verna, včetně jeho modelu verze kosmické lodi.
Měli jsme možnost vidět legendární ruský Sputnik i první americkou raketu s lidskou posádkou - Mercury.
Dále americkou družici Explorer včetně její nosné rakety Juno. Zastoupena byla i česká stopa ve vesmíru –
slavné družice Magion, první československý kosmonaut i přínos českých vědců a firem na projektech
Galileo. Nechyběla expozice lunárních výprav amerického programu Apollo i s originálem jejich měsíčního
vozidla. Pestrá byla přehlídka skafandrů včetně dnes už historického skafandru Jurije Gagarina a mnoha
amerických skafandrů od nejstarších modelů po současnost. Žáci mohli vstoupit přímo na palubu vesmírné
stanice MIR a vyzkoušet si speciální trenažery a simulátory zapůjčené přímo z U.S. Space and Rocket
Center, na kterých se opravdoví kosmonauti připravují na stav mikrogravitace i trénují složitý pohyb ve
volném vesmíru.
Na výstavě jsme měli možnost zhlédnout velké množství fotodokumentace a videonahrávek z objevování
vesmíru člověkem.
Po zhlédnutí všech exponátů jsme pokračovali z Výstaviště na Zličín, kde jsme navštívili v Metropoli kino
obřích rozměrů. Žáci měli možnost výběru ze tří nabízených filmů (Jurský svět, Andílek na nervy nebo San
Andreas). Kino si děti velice pochvalovaly a užily.
Tento krásný a hodnotný výlet by se nebyl uskutečnil bez finančního příspěvku na každé dítě ve výši 300,Kč ze SRPDŠ a 170,- Kč od fyzické osoby, která věnovala peníze našim školním dětem. Za tento finanční dar
velice děkujeme a vážíme si ho.
žáci a učitelky 2. stupně

STALO SE… v červenci
V této rubrice se setkáváme s minulými událostmi vážícími se k Čisté a jejímu okolí.
3.7.1870 v Jedliné / Strhané u Čisté byl uspořádán Velký tábor lidu, na kterém se sešlo kolem 15 000
Čechů a Němců. Tábory lidu se konaly jako reakce na tzv. rakousko-uherské vyrovnání z r. 1867. Jejich
cílem byla podpora českého státního práva, dorozumění obou zúčastněných národů a demokratický
volební řád.
4.7.1937 u příležitosti 60. výročí trvání Sboru dobrovolných hasičů v Čisté byla hasičům předána k
užívání nová hasičská zbrojnice.
7.7.1716 na východní straně Čisté V Hájku byl položen základní kámen ke stavbě kaple sv. Anny. Kaple
byla postavena ze sbírek farníků. Farář Frank dal na svůj náklad pořídit oltář, kazatelnu a jeden zvon.
Druhý zvon koupil měšťan Jindřich Šolar. Od roku 1833 se v blízkosti kaple nachází hřbitov. První zde
byl pochován zámečník Petr Tajbl (6.6.1834 ).
[3]
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8.7.1899 byl zahájen provoz na 39 km dlouhé železniční trati Rakovník – Mladotice. Trať stavěla od r.
1897 akciová společnost Místní dráha Rakovník – Mladotice, roku 1925 byla trať zestátněna. K
1.1.1997 byla kvůli špatnému technickému stavu zastavena vlaková doprava mezi Kralovicemi a
Mladoticemi. V současné době můžete na několika místech v Čisté nebo na stránkách
http://www.petice24.com/rakovnik-kralovice-mladotice podpořit petici za zachování trati v celé její
délce.
28.7.1778 padla pro sešlost šibenice “Spravedlnost”, která stála na polední straně k Břežanům, na poli
Karla Vávry č. 75. Obnovena byla téhož roku. Kopec byl později pojmenován Na Šibenici. Druhé
popraviště stálo na drahách k Drahotovu mlýnu. Trest se vykonával stětím měčem, odtud název Na
Stinadle.
z níže uvedených zdrojů sestavila Klára Rudolfová
Zdroje:

Janata Jar.: Naše město, 1969, s. 50, 72, 78
Janata Jar.: Kronika školy v Čisté, s. 16
Sklenář Jar.: Městečko Čistá a okolí, Čistá 1999, s. 21, 26, 27, 32, 45,
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Rakovn%C3%ADk%E2%80%93Mladotice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JESENICE

DEN S ABATEVOU

Římskokatolická farnost Jesenice informuje o
poutních bohoslužbách v našich farnostech
a nejbližším okolí:

Ohlédnutí za projektovým dnem s plzeňskou
Abatevou

Poutní bohoslužby v roce 2015 ve farnostech
společné duchovní správy Kralovice, Jesenice,
Lubenec
4.7. -14:00h poutní bohoslužba Dolany /sv. Petr a
Pavel/
5.7. -8:30h a 10:30h poutní mše svaté Petrovice,
11:30h poutní mše svatá Všehrdy /sv. Prokop/
- ten den není pravidelná mše svatá v Čisté
12.7. - 10:00h poutní mše svatá Břežany /sv.
Markéta/ - ten den není pravidelná mše svatá
v Čisté
26.7. - 8:30h poutní mše svatá Čistá /sv. Anna/,
10:00h poutní mše svatá Oráčov /sv. Jakub/,
16:00h poutní mše svatá Malměřice /sv. Anna/ ten den není pravidelná mše svatá v Jesenici
2.8. - 8:30h poutní mše svatá Milíčov /sv. Petr
v okovech/
- ten den není pravidelná mše svatá v Čisté
9.8. - 8:30h poutní mše svatá Lubenec /sv.
Vavřinec/
Pokud není napsáno jinak, ostatní bohoslužby
zůstávají beze změny

Byl jsem na konci dne unavený, ale měl jsem pocit,
že se udělalo kus společné práce. Především jsem
v projektu našel spoustu spolupracovníků, na které
byl spoleh. Všechno klapalo jako na drátkách, a tak
si toho dne přišli na své děti – jako vzorní
návštěvníci koncertu, uvaděči a šatnáři, učitelé ZŠ
jako lektoři společenské etikety, učitelé a vedoucí
uměleckých škol a kroužků - jako posluchači
odborného semináře a v neposlední řadě hojné
obecenstvo večerního slavnostního koncertu
v kostele sv. Václava.
Plzeňský komorní soubor Abateva předvedl
vynikající výkon a přitom byla pořád legrace. Vážím
si velmi práce, která se odvádí špičkově a přitom
s takovým příjemným nadhledem. Tak mi připadal
celý ten den.
Projekt splnil své cíle nejenom proto, že proběhl
bez zádrhelů, ale hlavně proto, že všichni
zainteresovaní z něj měli radost a dobře na něj
vzpomínají, a je možné, že si i něco pamatují a
příležitostně to použijí.
Je dobře, že obec tyto věci finančně podporuje.
Děkujeme.
Za všechny spolupracovníky
Daniel Váhala, flétnový kroužek
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SDH ČISTÁ INFORMUJE
Neexistuje hranice toho, jak dobrým se hasič může stát.
Vážení spoluobčané, v této rubrice se budete pravidelně setkávat s činností SDH, výjezdové
jednotky a mladých hasičů obce Čistá. Budeme rádi za Vaše případné podněty k této rubrice.

Výjezdová jednotka
Z důvodu administrativní chyby nevyšel minulý příspěvek ve zpravodaji, z tohoto důvodu je zde zpráva za dva měsíce!

Zásahová činnost
V období od 22.4. do 23.5. 2015 zasahovala jednotka u 3 událostí. Dne 12.5.2015 jednotka zasahovala v obci Čistá a to
na likvidaci včelího roje na veřejném prostranství. Jednotka roj odchytla a provedla dle veterinárního nařízení
likvidaci. Zásahu se zúčastnil p. Vopata, Čech P. a Svatoš. Dne 14.5.2015 vyjela jednotka na žádost KOIS Kladno spolu s
jednotkou HZS Rakovník k nahlášenému požáru keřů u čerpací stanice. Zde jednotka místo nenašla a až po zpětných
dotazech bylo zjištěno místo zásahu a to v chatové oblasti u obce Všesulov u vlak. zastávky. Po příjezdu jednotka
zjistila, že se jedná o hlášené pálení na zahradě. Zásahu se zúčastnil p. Vopata, Čech P., Mareček, Plincner, Čech J.,
Petržílka, Rohr, Tajbl. Další událost byla dne 17.5.2015 a to odstranění padlého stromu přes komunikaci ve směru na
obec Bělbožice. Jednotka pomocí MŘP strom rozřezala a odstranila z komunikace, která byla po úklidu zprůjezdněna.
Zásahu se zúčastnil T. Vopata, P. Čech, J. Tajbl, J. Rohr, V. Schuh.

Odborná příprava
Dne 9.5.2015 proběhla jako každý měsíc odborná příprava výjezdové jednotky. Nejdříve proběhla teoretická část se
zaměřením na základy lanové techniky. Poté následovala kontrola a zkoušky všech agregátů a zásahových vozidel.
Rovněž byly provedeny kondiční jízdy u příslušníků, kteří neměli najeto aspoň 10 km za měsíc. Dále bylo provedeno
dne 15.5.2015 školení jednotek JPO – V našeho okrsku na rekreačním zařízení Zdeslav. Školení provedl M. Svatoš, T.
Vopata a P. Čech.

Mladí hasiči
Závěrečné kolo hry Plamínek
V sobotu 16. 5. se do Třtice sjeli závodníci v požárním sportu do 6ti let z celého okresu Rakovník, kde proběhlo
závěrečné okresní kolo hry Plamínek. Počasí nám přálo a tak nic nebránilo tomu, aby naši nejmenší předvedli to, na
co jsme je připravovali. Štafety 3 x 60 m a s překážkami CTIF děti zvládli perfektně a i požární útok se džberovou
stříkačkou jim vyšel na jedničku. Po sečtení výsledků za celoroční činnost v ročníku soutěže 2014 – 15 naši nejmenší
obsadili 1. místo a odváželi si krásné ceny, pohár pro družstvo a zlaté medaile.
Velká gratulace a poděkování za reprezentaci si zaslouží Lucka Pavlisová, Nela Petržílková, Maruška a Vikinka
Wurmovi a Ondra Šindler.
Naše poděkování samozřejmě patří i rodičům, kteří si děti na soutěže vozí.

Květinová sbírka
13.5. jsme již po šesté v odpoledních hodinách prošli Čistou a umožnili lidem si zakoupit kvítek měsíčku lékařského a
tím přispět na výzkum a léčbu rakoviny. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem spoluobčanům, kteří nám otevřeli,
nebo nás potkali a čekali nás. Byli opravdu úžasní a přivítali nás vždy s úsměvem. Díky nám všem se podařilo prodat
všech 350 kytiček a přispět tak částkou 7.919 Kč. Velký dík patří samozřejmě dětem ale také Věře Jarošové a Ivetě
Pavlisové za doprovod našim malým hasičům. Děkujeme!

Za kolektiv MH Dagmar Schuhová

Prevence
POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE
POVINNOSTI OBYVATEL:
Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám uhasit, je povinen tak neprodleně učinit za použití všech dostupných a
vhodných hasebních prostředků, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo
nebrání –li mu v tom důležitá okolnost. V případě, že nelze vlastními silami požár uhasit, je jeho povinností ohlásit
požár na operačního středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a provést nezbytná opatření k
záchraně osob. Operační středisko hasičského záchranného sboru kraje je třeba informovat o vzniklém požáru i v
případě, že byl vlastními silami likvidován.
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Operační středisko hasičského záchranného sboru kraje je třeba informovat o vzniklém požáru i v případě, že byl
vlastními silami likvidován.
Každý je povinen řídit se pokyny velitele zásahu!
Postup při ohlášení požáru:
1)
2)

vyhlášení požárního poplachu VOLÁNÍM : „HOŘÍ !“ a následným vyrozuměním obyvatel
ohlášením požáru na operační středisko HZS Středočeského kraje n telefonní číslo 150

Postup při ohlášení požáru:
· přesné místo a adresu požáru
· co hoří
· rozsah požáru
· jméno a telefonní číslo, ze kterého je oznámení podáváno
· zavěsit sluchátko a vyčkat zpětného ověření
POVINNOSTI PO VYHLÁŠENÍ POPLACHU :
Při požáru je povinností každého v případě ohrožení zajistit evakuaci osob, zastavení přívodu zemního plynu, vypnutí
el. proudu a zahájit hašení požáru dostupnými věcnými prostředky požární ochrany až do příjezdu zásahové jednotky,
nevystaví –li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá
okolnost.
Po příjezdu zásahové jednotky se řídí pokyny velitele zásahu.
Jednejte vždy s klidem rozvahou! Jednejte ukázněně!
DULEŽITÁ TELEFONNÍ ČISLA PRO OHLÁŠENÍ POŽÁRU:
Operační středisko HZS kraje 150, Zdravotnická záchranná služba 155, Policie České republiky 158, Integrovaný
záchranný systém 112

Především článek na straně 187 kroniky věnovaný
opravě kostela je tak uboze napsaný, že mne to
nutí se k tomu takto veřejně vyjadřovat, zvláště
je-li tam zmíněno moje jméno. Opravě kostela se
věnuji již léta – nemám z toho osobní prospěch –
nikdy jsem se nedopustil závažné chyby. Práce je
odvedená špičkově, všechny úřady potvrdily
správnost čerpání dotací, znám spoustu lidí, kteří
mají z opravy radost a rádi kostel navštěvují. A
přesto čtu o sobě a o opravě kostela takové věci
v kronice. Kdoví, jestli by takto napsaný článek
otiskli v nějakém bulvárním časopise – podle mne
ne, leda s mojí fotkou, jak sedím v hospodě a
s titulkem „Dotaci propil v hospodě“, takovou má
podle mne úroveň – a my ho máme v kronice.
Všichni předchůdci dnešního kronikáře psali o
opravách kostela jako o velké události, jen
současný kronikář napíše, že „…částka /míněn
příspěvek obce/ by se nechala použít i jiným
vhodnějším způsobem, ať již pro potřeby občanů
nebo pro potřeby obce…“ Celá kapitola kroniky se
snad ve zpravodaji také objeví a můžete si udělat
svůj vlastní názor. Můj názor je, že by pan Jaroslav
Sklenář již kroniku psát neměl, protože to dělá
špatně.

OBECNÍ KRONIKA

Veřejná námitka k obsahu kroniky
Vážení občané a čtenáři zpravodaje,
v dnešních dnech podávám kulturnímu výboru
podrobnou námitku na obsah kroniky obce Čisté,
kterou píše pan Jaroslav Sklenář. Vždy jsem
respektoval jeho dlouhodobou a systematickou
práci kolem historie obce i v psaní kroniky. Obě
zmíněné vlastnosti jsou velmi chvályhodné a
podmiňují dobře odvedenou práci. Především pak
v kronice předložené k nahlédnutí psané za rok
2014 jsem však našel mnoho nepřesností,
zvláštních formulací a subjektivních komentářů,
které přestávají, podle mého názoru, být jen
subjektivními komentáři a alespoň ve mně evokují
proticírkevní kampaň vedenou současnou
komunistickou stranou. Nemohu reagovat jinak
než kritikou, a to s obavou, že brzy zase najdu
něco podobného v dalších kapitolách kroniky.
Pan Sklenář zaplňuje kroniku nepřesnými názvy,
prapodivným slohem a nejsou neobvyklé i
gramatické nedostatky. Pokud je navíc v obsahu
něco urážlivého až hanebného, nemohu než žádat
nápravu.

Daniel Váhala, administrátor farnosti Jesenice
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Jak z článku dále vyplývá, návštěvníky uspokojil po
všech stránkách až „Den Svazarmu“, v rámci nějž
si mohli příchozí vyzkoušet jízdu zručnosti či
soutěžit v různých branných soutěžích. Za
připomínku stojí, že cenu vítězů si tehdy
v kategorii jízdy zručnosti malých motocyklů
odnesl Zbyněk Lomička a v kategorii automobilů
Marie Králová.

CO SE U NÁS PSALO
V dalším pokračování seriálu „Co se u nás psalo“
se zaměříme na měsíc červen roku 1983.
V minulém díle seriálu byla zmíněna pozvána na
májovou manifestaci, která se měla konat
v Rakovníku a na níž byl z Čisté vypraven zvláštní
vlak. V červnovém čísle Zpravodaje pak
organizace Národní fronty shrnula dojmy
z tehdejších oslav následujícími slovy: „Letošní
májová manifestace se uskutečnila v Rakovníku a
naše účast na ní byla dosti slabá. Bylo to
zapříčiněno především malým počtem členů
JZD….., nízký však byl i počet pracujících z DVD
Slaný provoz Čistá a z našeho mlýna. Účast
nepodpořili ani členové organizací NF, zrovna tak
jako naši občané…. a tak nejpočetnější složkou
v našem průvodu byli žáci ZŠ.“. Další kritická výtka
směřovala k lampionovému průvodu, když bylo
konstatováno, že „I přes dobré počasí, které obě
akce provázelo, nemůžeme ani zde být příliš
spokojeni s počtem našich občanů.“

Do prvomájových oslav byla tehdy zařazena i
první etapa II. ročníku „Pochodu Javornicí“.
Nad čisteckým městským znakem se v červnovém
čísle Zpravodaje z roku 1983 zamýšlí Jaroslav
Janata. Zmiňuje dobu jeho udělení, jeho funkci,
práva s ním spojená a podrobně jej popisuje.
Dále obsahuje zpravodaj množství drobných
praktických informací či sdělení. Např. to, že od
1.června platí nové ordinační hodiny v zubní
ordinaci, či upozornění AMK Svazarmu
motoristům, že v době uzavření benzinové čerpací
stanice, zajišťují s pochopením svých
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členů, pohotovostní službu pro nouzové doplnění
pohonných hmot František Mertl a Antonín Rusý.

RECYKLOHRANÍ

Místní národní výbor a MV NF v Čisté upozornili
občany, kteří ještě nepodali přihlášky k připojení
na veřejný vodovod, aby tak učinili co nejdříve.
Současně bylo oznámeno, že se zpracovává
harmonogram brigádnické výpomoci a občané
byli vyzváni, aby v případě, že obdrží výzvu
k nástupu na brigádu tak učinili a ve vlastním
zájmu nebrzdili plynulý postup prací.

Naše škola díky Recyklohraní a sběru starého
papíru přispěla k ochraně životního prostředí
V loňském roce naši žáci odevzdali k recyklaci 1
televizi, 14 monitorů a 235 kg drobného elektra
v rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje
znalosti našich žáků v oblasti recyklace a ochrany
životního prostředí. O jednoznačně pozitivních
dopadech
programu
vypovídá
certifikát
environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně
vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody žáci díky recyklaci
ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se
nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu
a produkci skleníkových plynů CO2. Informace
vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL,
která s žáky dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.

Čistecký zpravodaj dále zmínil dubnový aktiv
k třicátému výročí založení sboru pro občanské
záležitosti, v rámci kterého byla zhodnocena
práce v uplynulém období a udělena čestná
uznání a věcné odměny.
V červnu 1983 uvedla KINOKAVÁRNA Kulturního
domu v Čisté např. nový český barevný film JAK
SVĚT PŘICHÁZÍ O BÁSNÍKY, nový italský barevný
širokoúhlý film AFÉRA CONCORDE nebo nový
sovětský barevný film TRAMPOTY S LÁSKOU.
V premiéře byl uveden také nový anglický barevný
širokoúhlý a mládeži do 18 let nepřístupný film
VETŘELEC se vstupným 9,- Kčs.

Z certifikátu
Enviromentálního
vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy
tříděním odpadu uspořili 7,61 MWh elektřiny,
450,37 litrů ropy, 33,16 m3 vody a 0,26 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 1,54 tun CO2 ekv., a
produkci nebezpečných odpadů o 6,95 tun.

Již 5. května 1983, uvítala kinokavárna svého
desetitisícího návštěvníka – paní Ivanu Křížkovou
ze Všesulova, která obdržela odměnu a volnou
vstupenku.
V červnu se také uskutečnila dvě divadelní
představení (jedno dětské), dvě taneční zábavy,
dvě schůze (plenární zasedání MNV Čistá a
členská schůze VO KSČ) a jedna stříbrná a
dokonce jedna zlatá svatba.

Výsledek studie prokázal, že zpětný odběr
elektrozařízení, i
těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
prostředí. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně
přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží
obrovský dík.

Dále Zpravodaj obsahuje třetí, poslední část
vzpomínky na Jaroslava Haška a jeho putování po
kraji. Všechny tři části budou v brzké době
uveřejněny na internetových stránkách.

Velké poděkování patří také těm, kteří s námi po
celý rok sbíráte starý papír a karton. 22.5.2015
jsme završili sběr školním projektem Ochrana
životního prostředí. Nashromážděný papír
v množství 7 130 kg jsme odevzdali do sběrných
surovin a díky Vám získali částku 12 832,-Kč.
Výtěžek je určen na nákup výtvarného materiálu
pro žáky. Děkujeme a těšíme se na další
spolupráci.

V příštím čísle: Informace z plenárního zasedání
MNV Čistá, drobné zprávy, vyhlášení foto soutěže,
program kina, články Jaroslava Janaty o
pivovarnictví v Čisté a další.
Pavel TINTĚRA ml.

B. Vopatová, ředitelka školy
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ZPRÁVIČKY Z MŠ
Poslední měsíc v tomto školním roce je za námi a většina dětí si již užívá zasloužené prázdniny. Některé
děti a paní učitelky si školní rok ještě prodloužily, jelikož MŠ je otevřena až do pátku 10. 7. A jaký vlastně
byl červen v MŠ? Jako každý měsíc byl i ten poslední plný akcí a výletů, na které se všechny děti velmi
těšily.
První červnový týden nás s dětmi zajímaly různé dopravní prostředky. Pěkně jsme si je pojmenovaly a
roztřídily podle toho, po čem který dopravní prostředek jezdí. Zkoušely jsme je poznávat i podle sluchu,
což všechny děti hravě zvládly. Nejvíce jsme si však užily pohybové hry motivované dopravními prostředky
v tělocvičně. Na procházkách jsme každý dopravní prostředek bezpečně poznaly a s názvy dopravních
značek pomohly paní učitelky.
Dopravní prostředek nás v dalším týdnu dovezl až do zoologické zahrady, kde jsme poznávaly všechna
cizokrajná zvířata a zkoušely je napodobit – nejen pohybově, ale i zvukově. S některými zvířátky nám
pomohla zobcová flétna. A co se všechno dá na zobcovou flétnu zahrát, jsme si poslechly 9. června při
projektu k etické výchově plzeňské Abatevy. Děti byly z výkonů čtyř mladých slečen unešeny a bez výjimky
vydržely celou hodinu poslouchat a nerušit. Další den jsme si na zvířátka ze ZOO zahrály i venku na školním
hřišti. Skákaly jsme jako klokani, házely míčkem jako opičky a běhaly rychle jako lev. Ten den pro nás totiž
žáci 7. ročníku připravili školní kolo atletické školkové olympiády. Ti nejlepší z našich „zvířátek“ se pak
vypravili 23. června s p. uč. Renatou Nejdlovou do Rakovníka na Olympiádu MŠ rakovnického okresu.
V naší výpravě byl Filip Kos, Dominik Hedvičák, Vítek Tintěra, Jakub Paul, Šimon Šimek, Lucie Pavlisová a
Ema Novotná. Po litých bojích se naši atleti, přesněji naše atletky radovaly hned ze tří umístění. Lucka
Pavlisová získala 1. místo a Ema Novotná 2. místo v hodu míčkem a Ema ještě přidala 1. místo ve skoku do
dálky z místa, kde skočila 1,42m.
Další týden jsme si s dětmi povídaly o záchranných složkách IZS. Hrály jsme námětové hry na záchranáře,
policisty i hasiče. V tělocvičně jsme zvyšovaly svoji kondici, poznávaly správná telefonní čísla, atd. Všechny
tyto poznatky jsme zúročily ke konci školního roku, kdy jsme měly cvičení v rámci Ochrany člověka za
mimořádných a běžných situacích. 29. 6. nás po svačince vyhnalo ze školky hlášení o možném nebezpečí.
Po evakuaci celé školy jsme se setkaly s čisteckými hasiči a policií ČR Jesenice. Všichni nám ochotně ukázaly
svoje vybavení a výstroj a trpělivě odpovídaly na naše všetečné otázky. U hasičů si děti mohly vyzkoušet
hasičské přilby nebo stříkat dětskou hasičskou stříkačkou. U policie ČR si zase mohly na svém těle potěžkat
neprůstřelnou vestu. Na závěr jsme plnily úkoly připravené samotnými žáky II. stupně ZŠ.
A jaký by to byl závěr školního roku bez školního výletu. Děti z MŠ o něj samozřejmě nepřišly, i když kvůli
zdravotním obtížím pár dětí nakonec ano. Tentokrát jsme se vydaly na novodobý hrad Červený újezd. Zde
jsme si prohlédly muzeum venkova a mohly si tak zopakovat všechna stará řemesla, která jsme si
představily během školního roku v rámci projektu polytechnické výchovy Řemeslníci v Čisté a okolí. Nás
paní učitelky hřálo u srdíček vědomí, že celoroční práce nebyla zbytečná neboť vědomosti, které se od nás
děti dozvěděly, dokázaly perfektně prodat a sám pan průvodce byl jejich znalostmi více než překvapen.
Samozřejmě jsme si prohlédly i skanzen lidových staveb, které neodmyslitelně patří k různým řemeslům.
V zahradním komplexu byla pro děti nachystaná soutěžní hra zvaná špejling. Děti běhaly mezi stavbami a
hledali barevné špejle, každá špejle přinesla pro tým nějaký ten bodík. Odměnu si však zasloužily všechny
děti a to pamětní minci, starou pohlednici a perníkovou medaili, kterou domů přivezla jen Liduška
Mohylová, ostatní děti si na ní pochutnaly ještě na hradě. Fotografie nejen z výletu můžete vidět v naší
fotogalerii www.zsmscista.rajce.net.
Poslední akcí, která nás ve školce čekala, bylo rozloučení s předškoláky. Tento slavnostní akt připadl na
čtvrtek 25. června. Starostka Blanka Čebišová pasovala celkem 14 dětí na malé školáčky. Ředitelka školy
Mgr. Božena Vopatová, učitelka budoucího 1. r. Mgr. Ivana Jakšová a paní učitelky z MŠ předaly dětem
věcné dary na památku na MŠ. Naše malé školáčky si můžete prohlédnout na tablu u jednoty COOP.
Za MŠ Čistá
Slavěna Čechová
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Návrh usnesení č. 103/15 :
ZO bere žádost pí. P. o prodej části pozemků
parc.č. 1309/1 a 1310 v k.ú. Čistá u Rakovníka a
ukládá Výboru pro ŽP provést místní šetření za
účasti pí. P. Termín do konce července 2015.
USNESENÍ č. 103/15 BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

VÝPIS USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva
obce Čistá č. 8 ze dne 11. černa 2015

Návrh usnesení č. 104/15 :
ZO předběžně souhlasí s prodejem oplocené části
pozemku parc.č. 281/1 a pozemku parc.č. 302
v k.ú. Nová Ves u Rakovníka za minimální částku
100,- Kč/m2.
USNESENÍ č. 104/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 96/15 :
ZO souhlasí a schvaluje takto navržený program
jednání.
USNESENÍ č. 93/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh na usnesení č. 97/15 :
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/15.
USNESENÍ č. 97/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 105/15 :
ZO bere žádost na vědomí a ukládá pí. starostce
vznést dotaz na dopravní inspektorát na možné
posunutí dopravní značky. Termín do konce
června.
USNESENÍ č. 105/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 98/15 :
ZO po projednání schvaluje závěrečný účet obce
za rok 2014, souhlasí s celoročním hospodařením
obce za rok 2014, a to bez výhrad.
USNESENÍ č. 98/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 106/15 :
ZO souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na
akci „Revitalizace návesního rybníka Čistá“.
USNESENÍ č. 106/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 99/15 :
ZO po projednání schvaluje účetní závěrku obce
Čistá za rok 2014, neboť na základě předložených
podkladů nezjistilo, že schvalovaná účetní
závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace obce.
USNESENÍ č. 99/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 107/15 :
ZO souhlasí s navrženým ceníkem na pronájem
stanu.
USNESENÍ č. 107/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 100/15 :
ZO po projednání schvaluje účetní závěrku
příspěvkové organizace obce Čistá za rok 2014,
neboť na základě předložených podkladů
nezjistilo, že schvalovaná účetní závěrka
neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace obce.
USNESENÍ č. 100/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 108/15 :
ZO souhlasí s navrženou zkušební provozní
dobou, s odpovědnou osobou a s množstvím
odevzdané suti a pneumatik.
USNESENÍ č. 108/15 BYLO SCHVÁLENO.

Vodní hrátky a šarvátky

Návrh usnesení č. 101/15 :
ZO po projednání schvaluje dodavatelem
stavebních úprav hasičské zbrojnice firmu DROPS
group, Jesenice.
USNESENÍ č. 101/15 BYLO SCHVÁLENO.

Už hodně dětí ví, co tento nadpis znamená.
Když bude v červenci stálé a teplé počasí,
uskuteční se naše oblíbené hraní s vodou –
štafety, házení, přenášení, vodní bomby a další
oblíbené hrátky. Zakončeny budou drobnou
sladkostí a mokrým diplomem.

Návrh usnesení č. 102/15 :
ZO bere žádost p. K. o prodej části obecního
pozemku u domu čp. 212 v Čisté na vědomí a
ukládá Výboru pro ŽP provést místní šetření.
Termín do konce července 2015.
UNESENÍ č. 102/15 BYLO SCHVÁLENO.

Sledujte vývěsky a poslouchejte místní rozhlas,
kde bude vyhlášené datum a hodina konání
vodních hrátek.
Těšíme se na Vás
Katka a Věnka
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ČLENSKÁ SCHŮZE ČSZP

Členská schůze bere na vědomí:
zprávu o finančním hospodaření organizace
zprávu revizní komise

Zápis z členské schůze ČSZP konané dne
30.5.2015

Následně byli voleni nový členové výboru a
revizní komise.

Schůzi zahájil jednatel sdružení František Vopat.

Na závěr bylo navrženo a schváleno usnesení
v tomto znění:

Po zahájení byl schválen program schůze a
zvoleny pracovní komise.

Členská schůze schvaluje –
změnu názvu sdružení na Čistecký spolek
zdravotně postižených sídlem v Čisté čp.1. PSČ
27034
upravené stanovy
zprávu o činnosti výboru od poslední členské
schůze
plán činnosti na následující období
výsledky voleb, na kterých byli zvoleni členové
výboru

Komise návrhová - p. Steinbachová, p. Teršl a p.
Kožíšková.
Komise volební - p. Macháček, p. Ulmanová a p.
Bernášková.
Na schůzi byly předloženy tyto zprávy:
zpráva o činnosti výboru od poslední členské
schůze, zpráva o finančním hospodaření, zpráva
revizní komise, seznámení s úpravou stanov a
návrh na změnu názvu na Čistecký spolek
zdravotně postižených zkratka názvu ČSZP, plán
činnosti na rok 2015, následně byli voleni noví
členové výboru a revizní komise.

Rybářské zkoušky dětí fotografie

Na závěr bylo navrženo a schváleno usnesení
v tomto znění:
Členská schůze schvaluje:
změnu názvu sdružení na Čistecký spolek
zdravotně postižených se sídlem v Čisté čp.1, PSČ
27034
upravené stanovy
zprávu o činnosti výboru od poslední členské
schůze
plán činnosti na následující období

Den s Abatevou fotografie

výsledky voleb, na kterých byli zvoleni členové
výboru: Bezstarostová Miroslava, Henzlová
Milena, Králová Anna, Vojtášek Emil, Vopat
František, Vopatová Eva, Vopičková Ivana
Revizní komise: Balicz Milan, Hoťková Květa a
Chlumová Jiřina.
Statutárním zástupcem organizace se stává p.
Vopatová Eva.
Členská schůze ukládá: nově zvolené revizní
komisi ze svých řad zvolit předsedu a
místopředsedu komise a nově zvoleným členům
výboru si na první výborové schůzi rozdělit
funkce výboru.
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KALENDARIUM
kulturních akcí pro Čistou
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Vaši akci rádi zveřejníme.
Potřebujeme k tomu Váš plakát a informaci.

Rakovník,
Rakovnické varhaní léto, sv.
Bartoloměj 18:00h
Břežany, pouť
Mariánská Týnice s hudbou
za památkami
Lužná, Coombal open air
Břežany poutní mše svatá
10:00h

11

So

12
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13

Po
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Út

15

St

16

Čt

17

Pá

18

So

19

Ne

20

Po

21

Út

22

St

23

Čt

24

Pá

25

So

26

Ne

27

Po

28

Út

29

St

30

Čt

31

Pá

1.8.

So

Šípy – Milíčov pouť

2

Ne

Šípy – Milíčov pouť
- Poutní mše svatá 8:30h

3

Po

4

Út

Rakovník, Muzeum T.G.M.
Rakovnická nokturna La
Banda Rakovník, 19:30h
Čistá, 18:00h na náměstí
Václavském kapela Těžká
pára
Čistá, pouťový program na
náměstí Václavském od
8:00h
10:00h folklorní soubor
Plzeňský mls
Čistá hřiště TJ
10:00h fotbalový turnaj
20:00h taneční zábava na
hřišti TJ – hraje Dlouhá noc
Strážiště, kostel sv. Martina
s hudbou za památkami,
18:00h
Čistá, pouťový program
8:30h poutní mše svatá
v kapli sv. Anny
13:00h fotbalový turnaj
starých gard
14:00 – 17:00h hřiště TJ –
myslivecká kapela ATLAS

Čistecký zpravodaj vydává obec Čistá, evidováno Ministerstvem kultury české republiky, č.j. MK ČR E 10808
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