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NAŠE ŠKOLA NA ZAČÁTKU NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Prázdniny uběhly a náš pedagogický sbor se
poprvé sešel již 25. 8., aby připravil nový školní
rok. Chystali jsme třídy, pomůcky, zdobili chodby.
Promýšleli, jak proběhne první slavnostní den a co
přichystáme pro žáky na adaptačním kurzu.
1. září doprovodili žáci 9. ročníku nové prvňáčky na
cestě do učebny 1. třídy. Byla to veliká událost.
Třída byla přeplněna. Vždyť 14 prvňáčků přišlo
s rodiči i prarodiči. Po úvodním setkání ve škole
s paní učitelkou Ivanou Jakšovou prvňáčci přešli na
obecní úřad, kde nové žáky slavnostně přivítala
v obřadní síni paní starostka Blanka Čebišová.
Následovalo fotografování a první den byl za námi.
Žáci odcházeli domů s aktovkou na zádech plni
zážitků a zároveň očekávání, jaké to zítra zase bude.
Hned však druhého dne se celá škola v počtu 90
žáků sešla na adaptačním kurzu s pedagogickým
sborem. Třídenní pobyt ve Vojtově mlýně byl
vydařený. Kurz splnil naše očekávání. Děti získaly
mnoho poznatků, zážitků, navázaly kamarádské
vztahy. Došlo ke stmelení třídních kolektivů. Pobyt
každého žáka byl finančně podpořen částkou 150,Kč ze sponzorského daru od bývalé žákyně JUDr.
Hany Šajnerové a podniku Agro Javorna Čistá. Moc
děkujeme.
Od 7. září byla zahájena klasická výuka ve třídách
v lepším prostředí učeben. Ve třech učebnách jsou
nové lavice a židle. Investice téměř 150 000,-Kč. Dvě
učebny prošly rekonstrukcí osvětlení. Vymalovali
jsme školní jídelnu, počítačovou učebnu, školní
dílnu, sprchy, šatnu tělocvičny, keramickou dílnu.
Byly natřeny tabule, starší nábytek. Vyčištěny
koberce. Byl proveden generální úklid celé budovy.
Jaké jsou naše plány do nového školního roku, co
chystáme?
Od 1. října začne na škole pracovat 11 zájmových
kroužků. Na škole je vyučována hra na klávesy a
klavír.

Dojíždí třetím rokem paní Mišterová. Dále se
nabízí kurzy anglického jazyka s možností
složení prestižních zkoušek Cambridge English
pro žáky 5. - 9. ročníku. Plánujeme uspořádat
lyžařský výcvik pro žáky 1. a 2. stupně v měsíci
únoru 2016. V měsíci říjnu a listopadu se
zaměříme na budování dobrých vztahů mezi
žáky v rámci preventivního programu školy.
Tato potřeba vyplynula z dotazníkového
šetření Škola a já, kterého se zúčastnilo 6
skupin dotazovaných (rodiče ZŠ, rodiče MŠ,
pedagogové, ostatní zaměstnanci, žáci 1.
stupně, žáci 2. stupně). S výsledky šetření
bude škole dále pracovat.
Dalšími aktivitami školy je nadále sběr starého
papíru, víček od PET lahví, zářivek a úsporných
žárovek, použitého rostlinného oleje,
pomerančové a citronové kůry. V květnu jsme
odevzdali téměř 7 tun papíru a obdrželi částku
12 000,-Kč. Sběrem víček podporujeme nadaci
Anděl společně s místní skupinou ČK a
přispíváme rodinám s tělesně postiženými
dětmi.
V závěru uplynulého školního roku prošla
škola celkovou analýzou jejího chodu. Na
základě výsledků auditu budou stanovena
opatření k posunutí školy na vyšší úroveň a ke
stanovení koncepce školy na období 20152020. To vše ve spolupráci zastupitelů obce
Čistá a všech zaměstnanců školy.
V novém školním roce se těšíme na úzkou
spolupráci, podporu, společné aktivity a
sponzorské dary. Těším se na spolupráci se
Sdružením rodičů a přátel dětí školy a na
spolupráci se Školskou radou a to vždy ve
smyslu „ vše děláme pro naše děti“.
Božena Vopatová
ředitelka školy
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OBEC INFORMUJE

ANKETA na WWW.CISTA.CZ
Obec Čistá v současně době projednává kromě
jiných záležitostí i osud dvou kulturně
společenských budov – KULTURNÍHO DOMU a
SOKOLOVNY. Do budoucna čekají zastupitele
nelehká rozhodnutí týkající se těchto dvou
objektů, z nichž každý má svoji historii, svoji
současnost, ale také budoucnost. Obě budovy
byly a jsou ze své podstaty určeny široké
veřejnosti a tak je více než logické dát veřejnosti
možnost se k uvedené záležitosti vyjádřit.

UPOZORNĚNÍ NA OBJÍŽĎKY
Uzavřený je most mezi Čistou a Všesulovem –
objíždí se směrem na Bělbožice, Šípy a Všesulov.
Uzavřený je most mezi Čistou a Kožlany – objíždí
se přes Břežany.
Práce budou probíhat pravděpodobně do 9. 12.
2015
OČKOVÁNÍ PSŮ

Učinit tak můžete dvěma způsoby. Prvním z nich
je účast v elektronických anketách na
internetových stránkách obce – www.cista.cz.
Anket je několik na různá témata a naleznete je
pod odkazem na úvodní stránce v pravé části
nahoře.

Potřebujete očkovat Vašeho psa? MVDr. Josef
John, Krakovec čp. 13 přijede po telefonické
dohodě k Vám.
Tel. 313 512 892, 604 235 805.
ZMĚNA ČASU
Konec letního času připadá na víkend 24. a 25.
října. Ve tři hodiny se čas posune zpět na druhou
hodinu středoevropského času.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další pravidelné veřejné zasedání Zastupitelstva
obce Čistá se uskuteční ve čtvrtek dne 22. října
2015 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního
úřadu v Čisté.

Druhým ze způsobů je možnost sdělit svůj názor
(i anonymně) v písemné podobě. Jakékoliv
názory lze sepsat a vhodit do schránky,
připravené v přízemí budovy OÚ.
Uvítáme veškeré připomínky, názory či návrhy
k dalšímu osudu obou budov.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
60 let

Králová Anna, Čistá

65 let

Böhm Petr, Čistá
Porner Petr, Čistá

82 let

Sajdlová Jaroslava, Čistá

87 let

Pochman Václav, Zdeslav

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE
Myslivecký spolek Javorna Čistá Vás zve na
MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE pro děti a rodiče
v sobotu 10. října 2015 – sraz ve 13 hod u
špejcharu v Břežanech.
Čeká Vás vycházka s myslivci na Hedecko
s programem s mysliveckou tematikou - stezka
s tajenkou, ukázky vycpanin zvěře, trofejí, parohů,
střelba ze vzduchovky, ukázka mysliveckých tradic
a další…

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

Vezměte s sebou pevnou obuv, vhodné oblečení
podle počasí a tužku.
Občerstvení pro děti zajištěno (opékání buřtů a
limonáda).
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JESENICE

STALO SE … v říjnu

Termín
bohoslužby
a
následné
dušičkové
pobožnosti na hřbitově
v termínu
uzávěrky
zpravodaje nebyl ještě
stanoven.

V této rubrice se setkáváme s minulými událostmi
vážícími se k Čisté a jejímu okolí.
2.10.1921 zavítal prezident T.G. Masaryk do
Plzně. Původně měl jet přes Rakovník, Čistou,
Kožlany a Kralovice. Vše se v těchto místech
uklízelo a připravovalo na slavnostní uvítání. Jaké
však bylo zklamání, když přišel telegram, že
prezident pojede po karlovarské silnici přes
Jesenici a Kralovice, protože u Petrovic se silnice
právě válcovala a ostatní části okresních silnic se
nalézaly ve špatném stavu. V Kožlanech, rodišti
Dr. Beneše, nechtěli tomu uvěřit, že by si Dr.
Beneš nechal ujít příležitost ukázat se kožlanským
ve své nové hodnosti ministerského předsedy.
Prezident byl uvítán v Kralovicích přesně v 9 hodin
10 minut.

Sledujte, prosím, obecní vývěsku, webové
stránky obce a oznámení bude též vyvěšeno na
sv. Anně.

Ve škole bude probíhat také v letošním roce
výuka náboženství. Budeme se scházet v úterý od
15:00h. Je možné se k nám připojit i během roku.
Zvláště bych pozval děti, které byli křtěné a
rodiče slibovali náboženskou výchovu. Kroužek je
však otevřený všem zájemcům.

6.10.2001 se konala ustavující schůze Čisteckého
sdružení zdravotně postižených, které v nové
formě občanského sdružení navázalo na více než
čtyřicetiletou tradici Svazu invalidů a Svazu
zdravotně postižených.

Daniel Váhala

7.10.1928 začala na místní dráze jízda osobních
motorových vlaků. Do té doby zde jezdily pouze
parní lokomotivy.

KROUŽEK HRY NA ZOBCOVOU FLÉTNU
Kroužek hry na zobcovou flétnu oznamuje
zahájení činnosti v tomto školním roce.

27.10.1942 se radní usnesli, že do zasedací síně
městské radnice pořídí telefon.

Pokročilí se scházejí v úterý od 16:00h, méně
pokročilí pracují od 16:30h ve školní družině.

z níže uvedených zdrojů sestavila
Klára Rudolfová

Věnka Čechová, Daniel Váhala

Zdroje:

http://fletnovykrouzek.webnode.cz/

Sklenář, Jar.: Městečko Čistá a okolí, Čistá 1999, s.
66, 71
http://invalide-cista.webnode.cz/

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ INFORMUJE
Místní organizace s předstihem oznamuje, že
v letošním roce nemůže na základě
hospodářského výsledku zajistit prodej
vánočních kaprů. Produkce našich ryb je
ovlivněna
několika
negativními
vlivy
posledních let. Velké ztráty způsobuje invaze
kormoránů, v letošním roce velké horko a
sucho a pravděpodobně také pytláctví
způsobily nezanedbatelné hospodářské ztráty.
Děkujeme, že situaci přijmete s pochopením.
Aktuálně na:
http://mocrscista.webnode.cz/

V sobotu 26.9. 2015 jsme otevřeli v rámci
svatováclavského výlovu malou naučnou stezku
čisteckého rybáře. Zveme Vás všechny k prohlídce a
procházce kolem rybníků Závlaha 1,2 a 3. Stezka je
přístupná pěšky, na kole i s odpruženým kočárkem.
Kroužek mladých myslivců a rybářů opět zahájil
v letošním roce svoji činnost.
Scházíme se vždy v
pátek od 16:15h.

http://myslivecak.webnode.cz/
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Další informace se týkaly shrnutí úspěšné rekreační
sezony na tábořišti ve Zdeslavi. Za měsíc červen,
červenec a období od 1. Do 10. srpna bylo vydáno
744 inkasních bloků, což zvýšilo počet obyvatel a
tím i strávníků o 2.232. Za zvládnutí přívalu
rekreantů a udržování pořádku bylo vysloveno
poděkování s. Kaiserové a Konvalinkové.

CO SE U NÁS PSALO
Čistecký zpravodaj patří k Čisté jako tištěné
periodikum již více než třicet let. Spolu se pak již
několik měsíců vracíme do více než třicet let starých
vydání, abychom si připomněli, co se tenkrát u nás
psalo.

V srpnu proběhly v obci dvě směny Národní fronty
na pomoc JZD při úklidu slámy. První směny se
zúčastnilo pouze 6 brigádníků z chatové oblasti
Strhaná a odpracovali 24 hodin při sklizni lisované
vojtěšky. Poté, co byla věnována patřičná pozornost
přípravě druhé směny, byla účast o dost vyšší. TJ
Sokol oddíly stolního tenisu o odbíjené dodaly 8
brigádníků, oddíl kopané 14, SPO Všesulov 7, rybáři
5 členů a z oblasti u Kazilky se dostavilo 10 osob.
Dohromady odpracovali 220 hodin a sklidili 685q
slámy.

To ze září 1983 přineslo ve svém úvodu Vzpomínku
M. Ouřady na Julia Fučíka, především pak na jeho
putování po našem kraji a návštěvě Čisté. Z jeho
údajného deníku lze vyčíst, že na čistecko zavítal se
svými kamarády Václavem a Josefem Soukupovic
hned dvakrát. Poprvé v roce 1918 před skončením
války a podruhé o prázdninách v roce 1919. Poprvé
prý přišli od Třemošné přes Kaceřov a Liblín, kde se
setkali s řídícím Kroftem, který jim dal najíst a
nechal je přespat ve své posteli. Další den prý
dorazili do Čisté.

V září 1983 uvedla KINOKAVÁRNA Kulturního
domu v Čisté např. premiéru českého barevného
filmu o gymplu na horách s názvem SNĚŽENKY A
MACHŘI, sovětský barevný film ALADINOVA
LAMPA, nový barevný film NSR, Itálie a Francie
DÁMA S KAMÉLIEMI nebo anglický širokoúhlý
film ORLÍ PERO. Zajímavostí je, že film Sněženky a
machři byl označen jako mládeži nepřístupný.

„Prohlédli si městečko a místo před kostelem, kde
kázal Mistr Jan Hus. Pokračovali kolem mlýna, kde
dřív bydleli rodiče básníka Jaroslava Vrchlického. Na
hřbitově navštívili hrob jeho otce. Pak přes Bělbožice
a Šípy došli na Krakovec. Prošli všechna místa
zříceniny hradu a Julek podal historický výklad.“
Přes Čistou a Krakovec prý prošli ještě v roce 1919 a
z této cesty si měl Fučík zapsat příhodu, jak jeden
sedlák z Krakovce vzal za hrneček podmáslí od
každého dvacetník a ještě se bál, aby mu hrneček
neodnesli.

Září bylo rovněž bohaté na různé akce.
V kulturním domě proběhly tři schůze, uskutečnil
se vzpomínkový večer ke 40. Výročí popravy Julia
Fučíka, koncert orchestru Mistříňaka, výstava
ručních prací a Václavská taneční zábava.

ZZN Rakovník inzeroval ve Zpravodaji, že od září do
prosince vykupuje od chovatelů ovcí vlnu, která však
musí být řádně roztříděna podle kvality s tím, že
míchat nelze ani vlnu od různých druhů ovcí.

Kulturní dům rovněž avizoval autobusový zájezd
na odpolední představení největšího sovětského
cirkusu „MOSKVA“, který hostoval v Praze.

MNV Čistá oznámil, že provoz kadeřnictví rozšiřuje
otevírací dobu pro pánské i dámské oddělení, a že
v neděli 4. září od 16:00 hodin proběhne v Čisté
dražba ořechů.

Zbývající prostor (celkem tři strany textu) je
věnován první části dějin divadelnictví v Čisté.
Tomuto textu bude věnován samostatný článek
v některém z dalších vydání Zpravodaje.
Příště: Pětašedesát let republiky, veřejné plenární
zasedání, turistický pochod a další…
připravil
PAVEL TINTĚRA ml.

Daruji za odvoz zachovalé manželské
postele (drátěnky, nové matrace) a noční
stolky. Volejte na 604 154 949.
inzerce
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SDH ČISTÁ INFORMUJE
Neexistuje hranice toho, jak dobrým se hasič může stát.
„Hasič je člověk, který žije na světě dvakrát, pro sebe a pro druhé.“
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

Mladí hasiči

Úvodem příspěvku chceme upozornit na pochvalné
dopisy, které přišly na OÚ Čistá. Bylo zde poděkováno
za zásahovou činnost při rozsáhlých lesních požárech
mimo naší obec v minulém měsíci. Naše jednotka je
kladně hodnocena nejen veřejnými orgány, ale i
veřejností. To nás samozřejmě těší a motivuje do další
práce. Na druhou stranu nás mrzí přístup
nejmenovaného člena kulturní komise naší obce s
kritikou na délku příspěvku v minulém čísle. Bohužel
nasazení nejenom naší jednotky bylo enormní a byla
konstatována pouze fakta a pokud je nám známo není
délka příspěvku datově omezená.

Podzimní příprava soutěžních družstev MH směřuje k
Závodu Požárnické Všestrannosti. Samotný závod je
součástí I. kola Hry Plamen, který se letos uskuteční u
příležitosti 70. let od založení Českého hasičského
sboru v Kolešovicích a to v sobotu 10. října. Jedná se o
přespolní běh, střelbu ze vzduchovky, uzlování,
orientace podle buzoly, ošetření kolena a ruky, lezení
po laně, určování technických prostředků požární
ochrany…
Za kolektiv MH Dagmar Schuhová

Zásahová činnost

Blíží se topné období, a proto upozorňujeme občany
na kontrolu stavu komínového tělesa a jeho revizi.

V období od 23.8. do 23.9. 2015 zasahovala jednotka
u 1 události. Dne 4.9..2015 ve večerních hodinách
jednotka zasahovala v obci Čistá a to na likvidaci
požáru křoviska v lokalitě U křížku. Jednotka pomocí
otočné proudnice provedla lokalizaci a následně
pomocí D proudu likvidaci požáru o rozloze cca 3x3
metry. Zároveň prováděla ochlazování sudu s
neznámým obsahem v ohnisku požáru. Po ochlazení
sudu bylo zjištěno, že se v něm nachází zbytky dehtu.
O jeho odstranění byla zažádána obec. Na místo se
dostavila rovněž jednotka HZS Rakovník a PČR OO
Jesenice. Ta si událost převzala z důvodu podezření na
úmyslné zapálení. Zásahu se zúčastnila celá výjezdová
jednotka.
Doplňující údaje k zásahu dne 11.8.2015 v obci Čistá:
zásahu se dále zúčastnil Čebiš J. ml. a Iveta Pavlisová.
Autoři článku se omlouvají za opomenutí.

Odborná příprava
Jelikož se chystá výměna vrat v hasičské zbrojnici, byla
činnost zaměřena na vystěhování materiálu ze
zbrojnice. Dále členové provedli opravy stěn a podlahy
a byla provedena příprava na vymalování po zasazení
vrat.
Doufáme, že zbrojnice dostane trochu lepší kabát.
Veškerá činnost se provádí v době osobního volna
bezúplatně.
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Prevence

Pohár starosty SDH Čistá si odvezli
hasičky z Krupé
V sobotu 12. září v pravé poledne se do sportovního
areálu TJ Čistá sjelo 12 hasičských soutěžních
družstev ze 7 SDH. Čistá, Velká Chmelištná, Břežany,
Krupá, Přílepy, Kožlany a Hradecko. Po dvou
„hubených“ ročnících, kdy k nám dorazili jen
kamarádi z Velké Chmelištné, se dá ten letošní
opravdu považovat za soutěž. Soutěžilo se ve dvou
netradičních disciplínách, bez rozlišení kategorií.
Štafeta a požární útok. Samotná soutěž není jen o
dosažených výsledcích, naměřených vteřinách a
získaných bodech. Je to hlavně setkání kamarádů a
přátel, se kterými se vidíme většinou jen při
mimořádných událostech, nebo při odborné
přípravě (školení, kurzy). V obou disciplínách se
nejvíce dařilo ženskému družstvu z SDH Krupá, a
proto si zcela zaslouženě odvezli pohár věnovaný
starostou SDH Čistá. Další poháry do soutěže
věnovala starostka obce Čistá Blanka Čebišová,
občerstvení a další věcné ceny jsme z větší části
uhradili z grantového programu obce Čistá. Náš dík
patří členkám MO ČČK za jejich asistenci na naší
akci a divákům kteří přišli podpořit své hasiče.

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

SVATOVÁCLAVSKÉ KOULENÍ 2015
Pátý ročník turnaje jednotlivců ve hře Pétanque proběhl v sobotu 26. září 2015 na čisteckých volejbalových
kurtech. Akce, pořádané v rámci Svatováclavské pouti, se zúčastnilo celkem dvacet šest hráčů, rozdělených
do tří (věkových) kategorií. Polokulaté výročí turnaje mělo letos překrásně soutěžní atmosféru.
•

Kategorie nejmladších dětí přinesla toto pořadí – na třetím místě se umístil
Vítek Tintěra, druhý skončil Vojta Baltiar a první Lucka Pavlisová.

•

V kategorii starších dětí skončil na třetím místě Jirka Baltiar, na druhém
Věnka Razýmová a na prvním Terezka Pavlisová.

•

Napínavé finálové zápasy dospělých přinesly toto konečné pořadí - na
krásném, celkově čtvrtém místě skončil Vít Boudník, na třetím nováček
turnaje Tomáš Razým, na druhém minulý vítěz Emil Vojtášek a na prvním
místě pak mladý Petr Zálevský. Všem finalistům a samozřejmě především
vítězi gratulujeme.

Také letos našemu turnaji přálo počasí, přestože v odpoledních hodinách již byly podzimní teploty na
některých účastnících znát. I tak doufáme, že si všichni hráči svoji účast dostatečně užili, neboť především
jednotlivé hry finálové skupiny dospělých přinesly tu pravou soutěžní atmosféru. Tleskalo se, fandilo se,
vedly se debaty o přesnosti hodů a do poslední chvíle nebylo jasné, kdo se jak umístí. Vládla opravdu
skvělá atmosféra hodna této hry a mile překvapivá pro jubilejní ročník.
Naše poděkování proto patří všem hráčům, kteří si přišli zasoutěžit, dále těm, kteří se na uspořádání
turnaje podíleli či k němu přispěli, tedy našim rodičům, TJ Čistá oddílu volejbalu za zapůjčení hřiště, Obci
Čistá za zapůjčení lavic a stolu a samozřejmě všem dalším, kteří pomohli, zapůjčili, otevřeli atp… Děkujeme!
za pořadatele
Ilona & Pavel TINTĚROVI

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V září jsme již s dětmi prožívali první tradici a to
Svatováclavskou pouť.

Školní rok byl zahájen 1. září 2015 i v MŠ.
S některými dětmi jsme se však viděli už o týden
dříve v době prázdninového provozu. Nové děti
jsme však přivítali až začátkem září. A nejen je, od
září k nám do školky „chodí“ i nová paní učitelka Bc.
Jitka Tůmová. Tato paní učitelka se stala třídní
učitelkou pro ty nejmenší děti ve školce, tedy
Skřítky. Dráčky předškoláčky do 1. třídy dovede paní
učitelka Mgr. Slavěna Čechová. Nadále s dětmi bude
chodit na procházky a spinkat paní učitelka Jana
Stárková a o zázemí v MŠ se nám postará paní
školnice Naďa Plincnerová.

A co nás čeká dalšího v MŠ?
Od 7. října zahájí svoji činnost kroužek Šikulka. Tento
sportovní kroužek pro rodiče a děti předškolního
věku působí při ZŠ a MŠ Čistá již od roku 2005.
Kroužek vede S. Čechová s p. cvičitelkou ČASPV
Kateřinou Coufalovou. Kroužek se zaměřuje na
rozvíjení pohybových schopností a dovedností
předškolních dětí, seznámení se s nejrůznějším i
netradičním sportovním náčiním a především na
spolupráci rodiče se svým dítětem. Rodiče jsou
v průběhu cvičení navíc seznamováni se správným
prováděním cviků a jejich vlivem na zdravou
fyziognomii dítěte. Kroužek mohou navštěvovat i
neškolkové děti od 1,5 – 2 let. Scházet se budeme
každou středu v čase od 15:45h do 16:30h
v tělocvičně ZŠ a MŠ či na školním hřišti.

První měsíc jsme si na sebe všichni zvykali, poznávali
se, přijímali školková pravidla a nyní se již vrhneme
do dalších výchovně – vzdělávacích činností. Celý rok
nás bude provázet projekt sociální a komunikační
výchovy – Lidové zvyky v Čisté. Cílem tohoto
projektu bude utvářet vztah k lidovým tradicím a
hodnotám. Záměrem projektu je uvědomit si
sounáležitost s prostředím, ve kterém dětí žijí.

za MŠ Čistá
Slavěna Čechová
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LETNÍ SOUTĚŽ VYHODNOCENA

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ

V neděli 27. 9. 2015 proběhlo v rámci programu Václavské pouti
vyhodnocení „Soutěže pro občany obce Čistá o nejkrásněji
rozkvetlé okno, nejhezčí předzahrádku a nejlépe upravený dům a
jeho okolí“ a byly předány ceny.

Svatováclavskou pouť, byť trochu
méně známou, než je ta letní,
Anenská, oslavila Obec Čistá již
tolikrát, že by to jen málo kdo
dokázal spočítat.

V každé kategorii byly vyhlášeny první tři místa a tady jsou
vítězové:
Nejkrásněji rozkvetlé okno
1. místo
Jaroslava a Miloslav Blechovi
2. místo
Anna a Josef Alterovi
3. místo
Martina a Michal Peškovi
Nejhezčí předzahrádka
1. místo
Zdeňka a Jiří Miosgovi
2. místo
Jaroslava a Josef Švarcovi
3. míst
Lenka a Jaroslav Šimečkovi

Také v letošním roce měli, pod
taktovkou
kulturního
výboru,
občané Čisté a okolních obcí
možnost
vybírat
z obsáhlého
seznamu různých akcí, spojených
s oslavou pouti Svatého Václava,
patrona České země i obce jako
takové.
Program pouti byl rozdělen do čtyř
dnů tak, aby nebyl přehnaně
náročný a vyhověl všem zájemcům
rozdílného věku i změření.

Nejlépe upravený dům
1. místo
Zdeňka Janečková
2. místo
Jaroslava Kumpová
3. místo
Helena Kulhánková

SETKÁNÍ DOMÁCÍCH ŠKOLÁKŮ V ČISTÉ
„Nemá býti věřeno v církev, poněvadž není církev Bohem.“
J.H.
Nejen citáty Jana Husa lemovaly setkání domácích školáků v Čisté.
Druhý zářijový víkend začal pátečním workshopem, jehož
výstupem byla loutka Jana Husa, ale i zážitky z 12 zastavení - tj. z
dvanácti “bojových” úkolů.
Každý si zkusil kázat v Betlémské kapli, opisovat knihy husím
brkem, lovit zvěř kuší jako král Václav IV. Každý si za kotrmelec
anebo básničku mohl zakoupit odpustek za malé, střední nebo
velké hříchy. Větší děti si troufly na těžší úkoly, například přiřazení
popisu hlavních Husových spisů k jejich názvům nebo rýsování
královské koruny.
V sobotu se Čistá spolu s Husem probudila do klatby. Aby Hus
neznemožnil místní každodenní život (zákaz konání mší, křtů,
svateb, pohřbů etc.) odebral se - spolu s námi - kázat na venkov ke
svému příteli Jindřichu Leflovi z Lažan na hrad Krakovec. Tam nás
vřele přivítal pan Jiří Sobek, kastelán hradu. Čekaly nás prosluněné
dvě hodiny povídání a diskutování o hradu, pravdě a kacířství. Po
prolezení všech zákoutí a sklepení jsme se naobědvaní sešli u
sochy Jana Husa.
Přišlo rozhodování, zda doporučit Husovi cestu na církevní koncil
do Kostnice. Děti přečetly argumenty pro a proti a přidaly vlastní
názor. V Husových stopách a s jeho loutkou jsme se na pouť
nakonec vydali - zčásti pěšky, zčásti koňmo.
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Páteční část programu přinesla
výtečný koncert malých čisteckých
hudebníků a některých rodičů.
Akce s názvem „Hrajeme za párek“
přilákala více než dvacet převážně
dětských interpretů s různými
hudebními nástroji.
Sobotní část programu přinesla
Svatováclavský výlov, v rámci něhož
byla otevřena i nová naučná
rybářská stezka. Odpolední část
programu byla vyplněna sportovně
společenským turnajem ve hře
Pétanque.
Nedělní část programu začala
poutní mší svatou, odpoledne
pokračovala otevřením výstavy „o
pivu a pivovarnictví“ v budově OÚ a
vyhlášením letní květinové soutěže.
Nedělní program uzavřel koncert J.
Nováka (trubka) a R. Krouzy
(varhany) v kostele Sv. Václava.
Pondělí přineslo dětem podzimní
drakiádu na hřišti TJ Čistá.
Chci věřit, že i letošní oslavy
důstojně zapadly do obrazu Čisté
jako společensky aktivní obce.
PAVEL TINTĚRA
předseda kulturního výboru
místostarosta obce

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ
Více než šedesátihlavý průvod vyrazil cestou necestou, aby nakonec přes mnohé brody dorazil krásným
údolím Šípského potoka a Javornice až do Uhrovic mlýna, který se tou dobou proměnil ve středověké
město Konstanz.
Bohužel z očekáváné disputace a učeného hádání
na koncilu sešlo. Ozbrojenci nám Husa sebrali a
uvrhli jej do žaláře. Husovi sice bylo podle slibu
krále Zikmunda umožněno veřejné slyšení, ale
nikdo jeho pravdu slyšet nechtěl. Příliš se
dotýkala mocenských zájmů kardinálů, ale i
samotného Zikmunda. Hus byl označen za kacíře,
a když nevyužil možnosti odvolání svého učení,
byl na místě upálen. Tento obraz spolu se zněním
středověké duchovní písně Jezu Kriste ščedrý
kněže, jejíhož textu je Jan Hus podle některých
zdrojů autorem, zůstane nám i dětem dlouho v
paměti. Podle vyjádření některých rodičů z něj
“běhal mráz po zádech”.

Účastníci akce na Krakovci

Po celodenním putování jsme se rádi uchýlili na
základnu do Čisté. My dospělí hlavně za
odpočinkem, děti za dováděním a hrami až do
tmy.
Nedělní AZ kvíz od malé Klárky Klimecké naše
víkendové setkání uzavřel. Ještěže bylo víc kol
a některé otázky se zopakovaly - i dospělí pak
mohli konstatovat, že tolik toho o Janu Husovi
nikdy nevěděli :).
Za úžasný víkend se spoustou zážitků děkujeme
všem, kteří nám nezištně a z nadšení pro dané
téma pomohli - zejména hercům koncilu v Kostnici Jaromíře a Petru Tintěrovým, Andree Králové a Prokopu Zachovi, za vlídné přijetí pak pánům na Uhrovic
mlýně Romaně a Jaroslavu Durlínovým a za totéž i panu kastelánovi Jířímu Sobkovi z Krakovce. Děkujeme
také farmě Hedecko - panu Škrlemu a “jeho” holkám za statečné vedení koníků přes brody a rozbahněný
terén.
za organizátory
Pavel Richter

„A zde je začátek rozkolů, válek mezi královstvími, rozbrojů a vražd. Je totiž nezbytné, má-li
vůbec nastat mír s bližním, aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka se sebou
samým.“ J.H.
2) p.Jitka Lásková, p.František Lafek - gratulace
budou zaslány

ČSZP
Zápis ze schůze výboru ČSZP konané dne 3. září 2015

3) Noví členové:
p.Marie Seidlová - Kožlany
p.Hana Porscheová - Čistá
p.Eduard Porsche – Čistá

1) Byly zakoupeny nové zdravotnické kompenzační
pomůcky: 2 ks pomocník při vstávání.
2) Jubilanti v měsíci září:
p.Anna Králová - Čistá - gratulace předána na
výborové schůzi
p.Milan Hubka - Čistá - gratulaci předají p.Vopat a
p.Vojtášek

4) Zjištění údajů členů výboru pro registraci - rodné
jméno, místo narození. Členové výboru si musí
nechat ověřit podpis na OÚ.
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5) Připomenutí stanov, které byly projednány a
schváleny na členské schůzi ČSZP dne 30.5.2015.

Čistá u Rakovníka p. K. za částku 100,- Kč/m2. Přesná
výměra prodávané části pozemku bude schválena po
vypracování geometrického plánu.
USNESENÍ č. 138/15 BYLO SCHVÁLENO.

6) Plánované akce:
19.9. Zahrada Čech Litoměřice
10.10. Senomaty - dechovka Žákovec, Volínová uskuteční se pokud se přihlásí nad 15 zájemců
24.10. Akvapark Chomutov - možno navštívit
farmářské trhy nebo ZOO, poplatek za dopravu:
členové 150 Kč, ostatní 200 Kč, děti zdarma
7.11. Senomaty - dechová hudba
15.11. Hudební divadlo Karlín v Praze – opereta
Mamzelle Nitouche, (zajišťuje ČSZP Rakovník),
odjezd 13.30 hod. z Rakovníka, cena za dopravu a
vstupenku 630Kč
5.12. Senomaty – kvintet J.Soukupa

Návrh usnesení č. 139/15
ZO schvaluje Smlouvu č. 15250236 o poskytnutí
podpory ze St. fondu ŽP ČR v rámci OPŽP na akci
„Revitalizace rybníka Čistá“ a pověřuje starostku jejím
podpisem.
USNESENÍ č. 139/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 140/15
ZO schvaluje přijetí finančního daru od společnosti
Women for Women o.p.s., určeného na stravování žáků
ZŠ.
USNESENÍ č. 140/15 BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení: Ukládá se předsedkyni p. Vopatové vyplnit
všechny formuláře pro přeregistraci; termín: do příští
výborové schůze.

Návrh usnesení č. 141/15
ZO souhlasí s udělením výjimky z průměrného počtu
žáků na šk. rok 2015/2016 a souhlasí s dofinancováním
z prostředků obce na základě udělení této výjimky.
USNESENÍ č. 141/15 BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Návrh usnesení č. 142/15
ZO schvaluje Dodatek č. 11 ke smlouvě o zajištění
komplexního odpadového hospodářství na rok 2016
s firmou Becker Bohemia s.r.o. a ukládá starostce
podpis Dodatku č. 11.
USNESENÍ č. 142/15 BYLO SCHVÁLENO.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Čistá č. 11 ze dne 24. září 2015
Návrh usnesení č. 133/15
ZO souhlasí a schvaluje takto navržený program
jednání.
USNESENÍ č. 133/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 143/15
ZO schvaluje umístění dodací schránky na pozemek
parc.č. 1309/1 v k.ú. Čistá u Rakovníka.
USNESENÍ č. 143/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 134/15
ZO po projednání předběžně souhlasí s prodejem části
pozemku parc.č. 1060/3 v k.ú. Čistá u Rakovníka, záměr
prodeje bude vyvěšen po zaměření geodetem, a
zároveň ukládá starostce nechat vyhotovit geometrický
plán.
USNESENÍ č. 134/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 144/15
ZO souhlasí se zadáním zpracování zadávací
dokumentace a výběrového řízení p. Vranému.
USNESENÍ č. 144/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh na usnesení č. 135/15
ZO souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 5/2015.
USNESENÍ č. 135/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 136/15
ZO pověřuje starostku ke schvalování všech
rozpočtových opatření. O provedených rozpočtových
opatřeních bude ZO informováno na dalším zasedání.
USNESENÍ č. 136/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 137/15
ZO ukládá místostarostovi obce vyhodnotit stávající stav
grantového programu obce tak, aby byl v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
USNESENÍ č. 137/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 138/15
ZO souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 410 v k.ú.
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SDH Čistá pořádá taneční zábavu

HAVELSKÉ POSVÍCENÍ
SOBOTA 17. 10. 2015
OD 20:00
V KD ČiSTÁ
HRAJE - iDEAL BAND
KALENDARIUM
kulturních akcí pro Čistou a okolí (výběr redakce)
8.10.

Čt

9.10.

Pá

10.10.

So

12.10.

Po

16.10.

Pá

17.10.

So

19.10.

Po

30.10.

Pá

Čistá - Tělocvična ZŠ a MŠ,
10:00 hodin – pohádka „O
dráčkovi“
Rakovník - foyer Tylova
divadla, 54. Jazový večer
Rakovník –
Dům osvěty, 20:30 hodin,
LABANDA (Rakovník),
CHUCK´N´ GAG BLUESBAND
Kralovice –
Kulturní dům, 14:00, Black
Band
Chříč – pivovar, 19:30 hodin,
koncert Laika lost in space
Rakovník –
Dům osvěty, 19:00 hodin,
FESTIVAL NEPOPULÁRNÍ
HUDBY
Čistá - Kulturní dům, 20:00
hodin, Havelské posvícení,
hraje Ideal band
Rakovník - sál Kulturního
centra, 20:00 hodin, Visací
zámek - 33 let Host - PLEXIS
Drahouš „Pěkná“ 17 hodin,
hraje Jarda Tříska sál KD
Drahouš – 19:00 hodin, Den
hospodářských přebytků,
hraje country kapela Lazaři sál
KD

Čistecký zpravodaj vydává Obec Čistá, evidováno Ministerstvem kultury České republiky, čj. MK ČR E 10808
odpovědná redakce: Kulturní výbor zastupitelstva obce Čistá
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