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OBEC INFORMUJE
Odpady a psi
Volby do EU parlamentu
NAŠI ZASTUPITELÉ
OÚ Čistá
Úřední hodiny:
Pondělí 8 - 11:30
12 - 17
Úterý 8 - 11:30
12 - 16
Středa 8 - 11:30
12 - 17
Čtvrtek
není úřední den
Pátek 8 - 11:30
12 – 15
___________________________________
Sběrný dvůr obce Čistá
Provozní doba:
Středa 16 -18 (duben-říjen)
15 -17 (listopad-březen)
Sobota 8 - 11
___________________________________
Pošta Čistá
Kontakt: 954 227 034
Provozní doba:
Pondělí
8 - 11 14 - 17
Úterý
8 - 11 13 - 16
Středa
8 - 11 14 - 17
Čtvrtek
8 - 11 13 - 16
Pátek
8 - 11 13 - 16
___________________________________
Praktický lékař pro dospělé:
ZZ Sedmikráska s.r.o.
Mudr. Marie Jenšovská
Mudr. Jiří Jenšovský
kontakt: 737 526 622
Ordinační hodiny:
Úterý
7:30 – 13:00
Pátek
7:30 – 10:30
___________________________________
Praktický zubní lékař:
Mudr. Martina Svobodová
Kontakt:723 778 187
313 549 401
Ordinační hodiny:
Pondělí
8 – 12
Čtvrtek
12:30 – 15:30
Pátek
8 – 12

KČ 6,-
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DOŠLO DO REDAKCE
POZVÁNKY
ZŠ a MŠ Čistá
Z HISTORIE

11
12
15

SPOLKOVÉ ZPRÁVY
Z NAŠÍ FARNOSTI
KULTURNÍ PŘEHLED
Plakátová příloha

Vážení spoluobčané,
jak už se u nás stalo dlouholetou tradicí,
sejdeme se dne 8. května ve 14.00 hodin u
památníku obětí válek, abychom společně uctili
památku všech, kteří bojovali a položili život za
mír během druhé světové války, všech kteří se
května roku 1945 nedožili. Následovat bude
koncert v obřadní místnosti obecního úřadu
pěveckého souboru Václav s novým repertoárem,
novými sólisty a s novým sbormistrem p. Petrem Novákem.
Každý rok se s Vámi společně setkávám u památníku, letos to bude
již po deváté, kdy budu mít projev o tom, jaké utrpení přinesla druhá
světová válka. Někdo by si řekl, zda to má smysl pořád opakovat co se
stalo před 74 lety, ano má to smysl. Je třeba neustále si hrůzy této války
připomínat, abychom již nikdy nedopustili, aby k něčemu podobnému
došlo. Od doby, kdy jsme společně s dětmi pracovali na projektu „Po
stopách obětí válek“, jsem se sama více začala zajímat o osudy jednotlivých
čisteckých rodin. A jednotlivců, kteří byli odvezeni do koncentračních
táborů. O to jak se žilo v naší obci a okolí během války. O to jak se
pracovalo nuceně nasazeným např. ve zbrojovkách v Německu. To vše mne
dovedlo k myšlence navštívit koncentrační tábor v Osvětimi a Březince.
Proto jsem se rozhodla uspořádat zájezd do tohoto koncentračního tábora,
a to předběžně v termínu 12. 10. 2019. Oslovila jsem cestovní kanceláře o
zpracování nabídky pro kolektivní zájezd. Byl by to jednodenní zájezd
s odjezdem v brzkých ranních hodinách, prohlídka tábora s českým
průvodcem by začala cca ve 12.00 hodin a odjezd by byl ve večerních
hodinách domů. Zájezd není vhodný pro děti mladší 12 let, ale je to na
zvážení každého rodiče. Vážení spoluobčané, pokud budete mít zájem se
tohoto zájezdu zúčastnit, nahlaste svůj předběžný zájem v kanceláři
obecního úřadu u p. Valigurčinové.
A abych Vás neinformovala jen o věcech smutných, vážných,
připravil Spolek žen z Čisté společně s naší obcí a ve spolupráci s SDH a
Cihelnou Čistá dětský den s programem nejen pro děti, který se bude konat
v neděli 2. června 2019. Jak z plakátu zjistíte, děti začnou plnit úkoly na
stezce od hasičské zbrojnice postupně do cíle v Cihelně, kde na ně bude
čekat několik překvapení. A nejen pro děti, ale pro všechny je připraven
koncert kapel ZUŠ Rakovník, který začne v 16.30 na pódiu v Cihelně. Je to
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koncert, který opravdu stojí za to vidět a hlavně slyšet. Kapely hrají na profesionální úrovni pod vedením
zkušených muzikantů, hrají současnou moderní hudbu, tak i dříve známé skladby. Proto, aby někdo neřekl, že
Cihelna je daleko a těžko by se tam pěšky dostal, je zajištěna doprava tam i zpět pro všechny zájemce
s odjezdem v 16.00 hodin z autobusové zastávky v Čisté. A kdo se bude chtít dostavit vlastním vozem, tak
v Cihelně je dostatek parkovacího místa.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné květnové dny plné sluníčka, ale i dostatek vláhy pro celé naše
území a těším se na shledání s Vámi na některé z květnových akcí.
Blanka Čebišová, starostka obce
__________________________________________________________________________________________

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Čistecké muzeum

V rámci rekonstrukce prostor muzea a
uspořádání nové expozice prosíme občany, máte-li k zapůjčení staré dobové fotografie obce Čistá
nebo okolních obcí, rádi bychom z nich pro muzejní archiv udělali kopie. Fotografie Vám budou ihned
po naskenování nepoškozené vráceny.
Děkujeme za spolupráci.

Chcete obchodovat nebo používat k výrobě jedlé volně rostoucí houby z vlastního sběru?
Provozujete restauraci a chcete připravovat pokrmy z hub z vlastního sběru?
Pak je právě pro Vás určena pozvánka ke zkouškám znalosti hub, která se koná dne 16. května a také 13.
června od 10.00 hodin v zasedací místnosti budovy KHS Středočeského kraje, Dittrichova 17, Praha 2 (metro
stanice Karlovo nám. na trase B). Osvědčení ze zkoušky znalosti hub je podmínkou pro uvádění volně
rostoucích jedlých hub na trh nebo pro jejich používání k výrobě, je-li cílem této činnosti prodej nebo další
zpracování pro potravinářské účely.Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích.


Upozorňujeme občany na zákaz pálení listí, klestí a na vypalování trávy. Tyto akce, byť jsou konány na
Vašem vlastním pozemku, je nutné předem nahlásit na webové stránky hasičů https://paleni.izscr.cz.
Žádáme občany Jižní ulice, aby pro parkování svých aut používali garáže. Chodníky v ulici by potom mohli
znovu sloužit k původnímu záměru, tedy jako chodníky.
Knihovnice obecní knihovny v Čisté by ráda touto cestou poděkovala manželům Teršlovým z Plzně za
nové knihy, které nezištně obecní knihovně darovali.

Volné pobíhání psů
Nejen vzhledem ke zvýšené frekvenci dopravy v obci, znovu upozorňujeme občany, že je zakázáno volné
pobíhání psů po obci, a to ani v doprovodu majitele, dle OZV Obce Čistá 2/2015. Pokud budeme znát majitele
pobíhajícího psa, bude předán k řešení přestupkové komisi v Rakovníku.
POZOR od 1. 1. 2020 je chovatel psa povinen zajistit, aby byl pes platně očkován proti vzteklině.
Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud je pes nezaměnitelně identifikován (čipováním, dříve
tetováním). Chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování
psa.
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Výzva

V souvislosti s oslavou 980 let obce Čistá připravujeme mimo
jiné na sobotu 27. července i setkání rodáků z Čisté. Pokud máte
adresu nebo jiný kontakt na někoho z rodáků nebo příbuzného,
kterého chcete pozvat, doručte kontakt na Obecní úřad buď
osobně, nebo třeba mailem na: cista.obecni-urad@seznam.cz.
Děkujeme.

Odpady
Novela vyhlášky 321/2014 Sb. o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních
odpadů nově stanovuje sběr kovu a použitých jedlých (rostlinných) tuků. Pro tyto dvě komodity je přistavena
označená odpadní nádoba na sběrném místě v Čisté. Otevřeno je ve ST 16-18 hodin a SO 8-11 hodin.
Kovy, které se sbírají: plechovky od potravin, nápojové plechovky, kovové nářadí a drobné součástky, staré
hrnce, uzávěry a víčka od jogurtů apod., tuby od kosmetiky a potravin.
NEPATŘÍ SEM – obaly od deodorantů a čisticích prostředků, obaly znečištěné od motorových olejů, benzínu,
barev a chemických a nebezpečných látek.
Rostlinné tuky - sběr : použité rostlinné tuky a oleje (musí se odevzdávat slité, nejlépe v uzavřených PET
lahvích, plastových uzavřených kbelících nebo kanystrech)
NEPATŘÍ SEM – živočišné tuky (sádlo, lůj) a motorové oleje

Plán osazení obecního kontejneru na bio odpad
Květen
víkend 4. a 5. 5. – Zdeslav, Lhota
víkend 11. a 12. 5. – Kůzová, Nová Ves, Křekovice
víkend 18. a 19. 5. – Zdeslav, Lhota
víkend 25. a 26. 5. – Kůzová, Nová Ves

Září
víkend 31. 8. a 1. 9. – Kůzová, Nová Ves
víkend 14. a 15. 9. – Zdeslav, Křekovice, Lhota
víkend 21. a 22. 9. – Kůzová, Nová Ves
víkend 28. a 29. 9. – Zdeslav, Lhota

Červen
víkend 1. a 2. 6. – Zdeslav, Křekovice, Lhota
víkend 8. a 9. 6. – Kůzová, Nová Ves
víkend 22. a 23. 6. – Zdeslav, Lhota
víkend 29. a 30. 6. – Kůzová, Nová Ves, Křekovice

Říjen
víkend 5. a 6. 10. – Kůzová, Nová Ves, Křekovice
víkend 12. a 13. 10. – Zdeslav, Lhota
víkend 19. a 20. 10. – Kůzová, Nová Ves
víkend 26. a 27. 10. – Zdeslav, Křekovice, Lhota

Červenec
víkend 13. a 14. 7. – Zdeslav, Lhota
víkend 20. a 21. 7. – Kůzová, Nová Ves, Křekovice

Listopad
víkend 2. a 3. 11. – Kůzová, Nová Ves
víkend 9. a 10. 11. – Zdeslav, Křekovice, Lhota

Srpen
víkend 3. a 4. 8. – Zdeslav, Lhota
víkend 10. a 11. 8. – Kůzová, Nová Ves
víkend 24. a 25. 8. – Zdeslav, Křekovice, Lhota
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Volby do Evropského parlamentu
Starostka obce Čistá podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o z n a m u j e:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
 v pátek dne 24. května 2019 od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin
 v sobotu dne 25. května 2019 od 8. 00 hodin do 14. 00 hodin.
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost – v přízemí, budova Základní a Mateřské
školy v Čisté, Tyršova ulice čp. 127, Čistá, 270 34 pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu - Čistá, Strachovice
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost – v přízemí, budova Základní a Mateřské školy v Čisté, Tyršova ulice
čp. 127, Čistá, 270 34 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu - Zdeslav, Křekovice
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost – v přízemí, budova Základní a Mateřské školy v Čisté, Tyršova ulice
čp. 127, Čistá, 270 34 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu - Nová Ves, Kůzová, Smrk,
Lhota, Zelený Důl
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do
volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič,
který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství
jiného členského státu.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech
voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
___________________________________________________________________________________________

Naši zastupitelé
Jako redakce Čisteckého zpravodaje jsme se rozhodli postupně představit nové zastupitelstvo, zvolené
v podzimních komunálních volbách. Tento měsíc bude odpovídat paní Michaela Pešková. (44 let,
administrativní pracovnice ve firmě Dynal, kandidovala za Sdružení nezávislých kandidátů „Čistecka“).
Fotografie žel nedodána 
1. V zastupitelstvu obce Čistá jste poprvé. S čím do něj přicházíte a co je Vaší prioritou?
Moje snaha je zapojit okolní vesnice do dění v obci. Myslím si, že jsou opomíjené při úklidu obecních prostor
(sekání trávy, kontejnery na bio odpad).
2. Jste ze Zdeslavi – vnímáte něco, co bychom mohli my z Čisté udělat pro Zdeslav nebo naopak co
mohou obyvatelé Zdeslavi udělat pro nás? Vnímáte, že jste ve Zdeslavi dostatečně informováni o
dění v Čisté?
Informovanost v obci je myslím dostatečná, máme informační tabuli, kde jsou informace vyvěšeny, většina
obyvatel je informována přes SMS zprávy z obecního úřadu. Jediný zápor je nefunkční rozhlas v naší části
obce, ale ten byl slíben také opravit, tak snad se dočkáme.
3. Jak se jako nováček v Zastupitelstvu cítíte a jak se Vám spolupracuje s kolegy?
V zastupitelstvu se cítím příjemně a s kolegy se mi spolupracuje dobře. Většina zastupitelů je stejné věkové
kategorie jako já, a tak doufám, že si rozumíme.
__________________________________________________________________________________________

DOŠLO DO REDAKCE

KOLO TOČ
Děkujeme všem organizátorům za uspořádání
cyklistické akce KOLO TOČ.
Díky vám jsme strávili hezký sobotní den a připomněli
jsme si, v jak nádherné krajině žijeme.
Cyklisté
[4]
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Co by nám prozradily kapličky, kdyby uměly mluvit
Po dlouhém chladném zimním období se venku udělalo hezky teploučko. Svítilo sluníčko a všechno bylo rázem
živé a zelené. Projížďka na kole lákala už delší dobu. A tak jsem si našla volnou chvilku a zajela se podívat na
další z kapliček v okolních vískách, o které jsem se dozvěděla jen nedávno. Vůbec jsem nevěděla, že je.
Kaplička v Křekovicích. Nejdříve jsem projížděla rázovitou krajinou nahoru, pak dolů, a když přišlo další nahoru,
rozprostřela se přede mnou rozlehlá krajina polí a vzdálenějších kopečků a lesů. Bylo tam tak nádherně. Pořád
jsem jela dál, až se naráz vynořila vesnička Křekovice. Pohladili mně obrázky tradičních chalup a menších
statků a téměř uprostřed vísky se zjevila i kaplička. Stojí tam už dlouho, to se ví. Zdá se, že není ničím
významná, že nic neříká. Jako by byla, ale nepotřebuje pozornost. Možná i proto jsem o ní nevěděla. Má
obyčejné bílé zdi, dřevěné dveře zamčené na zámek a stanovou střechu, u vrcholu specifickou. Stojí tam a je.
Byla, je a bude. V tom neskutečném klidu, uprostřed drobounké vísky a pokojné atmosféry laskavého
prostředí. Možná mi neřekla nic. A možná mi řekla všechno. Život v klidu a míru přírody, stromů, rybníku a
ptáčků se dnes už jen těžko hledá. Cestou do Křekovic jsem potkala zajíčka, bažanta a myslím křepelku…
čekala jsem, že jsou nebezpečné a trochu jsem se lekla. Ale oni se báli také. Asi jsem přinesla ruch, na který
nejsou zvyklá. Mají rádi pokoj a klid přírody. Tak jak mi to prozradila kaplička, která je jedním ze symbolů vísky.
Zvířátka jsou na to zvyklá, neznají neklid. A když se tak stane, utečou.
Klid a mír jsou tou nejpřirozenější součástí v nás. Kaplička to ví a šíří to dál tím, že jen je. Dlouhá staletí, roky,
měsíce, dny… Tajemství odhalí, pokud ji člověk naslouchá. A v tichu odkryje bohatství.
Radka Jurkovičová

Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině 15. května 2019
XXIII. ročník celostátní sbírky Český den proti rakovině
Ve středu v odpoledních hodinách (po 15té hod.) již
po osmé budou po naší obci procházet skupinky dětí
za doprovodu dospělých hasičů a nabízet kvítky
měsíčku lékařského.
Cíle sbírky:
– preventivně působit na širokou veřejnost
prostřednictvím letáků s informacemi
– za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat
prostředky na boj proti rakovině: na nádorovou
prevenci, zlepšení kvality života onkologických
pacientů, podporu onkologické výchovy, výzkumu a
vybavení onkologických pracovišť.
Také v letošním roce si můžete od dubna koupit opět
e-kytičku posláním DMS ve tvaru DMS KVET na tel. č.
87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, Liga obdrží 29,- Kč.
Další možnosti jsou DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90.
Liga v tom případě obdrží 59,- nebo 89,- Kč.
Více o DMS na www.darcovskasms.cz
Organizátor sbírky v r. 2019: Agentura Arcadia Praha,
kont. osoba: jana.mauleova@arcadia.cz, tel. 603
546 116, www.cdpr.cz
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Myslivecký spolek Javorna Čistá
za finanční podpory obce Čistá
pořádá

výlet pro školní děti
na zámek a do obory ŽLEBY
-

prohlídka okruhu Kouzlo romantického zámku
za bílými jeleny a další zvěří včetně krmení
- na program s letovými ukázkami dravců

v sobotu 25. května 2019
odjezd v 7 hod. z autobusové zast. na náměstí
V autobusu budeme vybírat příspěvek na dopravu do 100,- Kč, ostatní náklady na dopravu a vstupné budou hrazeny mysliveckým
spolkem a z dotace od obce Čistá.
Pokud bus neobsadíme dětmi, volná místa nabídneme rodičům, přip. dalším zájemcům.

Závazné přihlášky přijímá do pátku 17. 5. 2019
Lucie Váhalová, nejlépe emailem: lucie.vahalova@gmail.comnebo na tel. 776 017 107
_______________________________________________________________________________________________________________________

POZVÁNKA
Pozvánka

Manželé Coufalovi pořádají tradiční Pochod údolím
Javornice.
Sraz účastníků je v sobotu 18. 5. 2019 na
autobusové zastávce v Čisté. Odjezd autobusu
v 8.30 hod. Startovné činí 20,- Kč pro dospělého a
10,- Kč pro dítě. Letošní trasou je horní tok
Javornice z Jesenice do Čisté po turistických a
vlastních značkách. Nezapomeňte na buřty a
dobrou náladu.
Zdrávi došli, Coufalovi
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Revolutiontrain – protidrogový vlak,
primární prevence pro nejstarší žáky naší školy

ZŠ A MŠ ČISTÁ

25. dubna navštívili žáci osmé a deváté třídy v rámci primární prevence speciálně
upravený vlak v Rakovníku, který cestuje po celé naší republice i Německu a zabývá
se protidrogovou tematikou.
V šesti stříbrných obrněných vagonech byl žákům
odvyprávěn příběh, který se skutečně stal a poukazoval
na to, jak snadné je propadnout drogám.
Díky zapojení do reálného příběhu, emotivním situacím
a interaktivnímu přístupu dokázal program zaujmout a
dal prostor k přemýšlení nad nebezpečím legálních i
nelegálních drog.
Celý program byl unikátně zpracovaný, působivý, byly
použity moderní technologie a bylo pamatováno i na to,
aby při vnímání problematiky byly zapojeny všechny
naše smysly.
Devadesátiminutový příběh byl velmi poučný a
realistický. Žáci odcházeli z programu plni dojmů, o
kterých jsme cestou domů diskutovali.
Touto cestou bych chtěla poděkovat obci Čistá za
finanční příspěvek na protidrogový program a se
zájmem budeme čekat na brzké setkání s týmem pana plk. Mgr. Jiřího Šilera, se kterým budou naši žáci ve škole o
problematice drog v měsíci červnu diskutovat.
Mgr. Kateřina Lauberová

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ „MAPA ŠKOLY“
Naše škola se zapojila do projektu dotazníkového šetření Mapa školy, který pro české školy připravila nevládní
společnost SCIO, zabývající se problematikou vzdělávání. SCIO se dlouhodobě snaží sledovat inovace ve vzdělávání a
přenášet je do praxe, připravuje profesionální testy pro přijímací zkoušky a zabývá se i paralelním vzděláváním, které
probíhá mimo školu a umožňuje rodičům aktivně se podílet na rozvoji svých dětí.
Zcela anonymní dotazníkové šetření, které proběhlo i na naší škole v rámci projektu Mapa školy, zjišťuje zpětnou
vazbu od žáků, učitelů, rodičů, provozních zaměstnanců a vedení školy, kteří se do akce dobrovolně zapojili. Výsledky,
které poté společnost SCIO nejen statisticky zpracovala, ale i porovnala s výsledky všech do projektu zapojených škol,
dávají naší škole možnost nového pohledu na práci i potřeby žáků, provozního personálu, učitelů i vedení školy.
Kontext s jinými školami dává nahlédnout do předností i slabin školy a umožňuje tak vedení školy pokračovat ve
správných již nastoupených a dobře hodnocených trendech (výuka, vzájemná komunikace, spokojenost
učitelů/žáků/rodičů) i připravit nápravu pro zlepšení tam, kde hodnocení nevyznělo příznivě.
Dotazníkové šetření Mapa školy proběhlo ve 2. pololetí školního roku 2018/2019. Do šetření se zapojilo 159
základních škol, 15 středních škol a 64 mateřských škol. Naše malá vesnická škola se podle celkového vyhodnocení a
porovnání výsledků mezi zúčastněnými školami umístila na výborných předních místech v převážné většině oblastí,
posuzovaných účastníky dotazníkového šetření. Ve srovnání s jakousi "průměrnou" školou, jejíž "dotazník" umožnily
fiktivně formulovat statistické metody vyhodnocení odpovědí ze všech odevzdaných dotazníků, šlo zejména o tyto
oblasti: výuka podle celkového hodnocení, pedagogické kvality vyučujících, nabídka kroužků, vnitřní prostory školy,
sportovní vybavení a školní akce.
tyto a také výuka práce s počítačem, vztahy mezi žáky, šíře nabídky volitelných předmětů i pěkné záchody a
umývárny byly vyhodnoceny velmi dobře. Podle projektu Mapa školy jde o silné stránky školy! Samozřejmě že to
neznamená, že nemáme v budoucnosti co zlepšovat - na vavřínech určitě neusneme. Život školy je živý organismus, jde
dopředu s vývojem v oblasti vzdělávání i s potřebami konkrétních žáků.
Jako jediná slabší stránka naší školy se v odpovědích dotazníkového šetření objevilo téma týkající se školní
jídelny. To pro nás nebylo velké překvapení a je zde potřebné vysvětlit proč. V dnešní době, kdy na celém světě i v naší
zemi stále přibývá dospělých i dětí s nadváhou nebo dokonce obezitou, která ohrožuje zdraví a v samotném důsledku i
jejich životy, je nutné pokusit se změnit stravovací návyky, které jsou – spolu s nedostatkem pohybu – hlavní příčinou
tohoto vývoje. Vedení školy se proto již v loňském roce rozhodlo rozumným tempem posouvat kvalitu stravování
směrem ke zdravější výživě. Tento trend začíná být prosazován v oblasti hromadného stravování v celé republice a není
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žádným tajemstvím, že jeho přijímání zejména mezi dětmi, ale i dospělými je obtížným úkolem. Protože však v daném
projektu Mapa školy nebyly školy vybírány podle toho, zda se jejich vedení dalo v dětském stravování touto cestou (ale
ve školní jídelně vaří např. klasická česká jídla), může se naše "slabá stránka" ve výsledném srovnání s ostatními jevit
jako nedostatek, který je třeba v budoucnu zlepšit - není to však tak a je to právě naopak: máme před sebou dlouhou
cestu přesvědčit kvalitou i chutí naše malé i velké strávníky, že zdravá strava jim začne více chutnat a povede i ke kvalitě
jejich budoucího života.
A ještě na závěr určitý konkrétní poznatek, který z odpovědí žáků příjemně překvapil: na naší škole mají žáci
velmi rádi (kromě obligátního tělocviku a moderní angličtiny) právě matematiku.
Pro podrobné prostudování výsledků naší školy, zjištění konkrétně položených otázek i konkrétních číselných
hodnot, které byly po statistickém vyhodnocování výsledků použity pro srovnání s "průměrnou" školou, nám byla
společností SCIO předána ANALÝZA VÝSLEDKŮ MAPY ŠKOLY a dva další hodnotící dokumenty – vše bude sloužit vedení
školy a případně i zřizovateli k rozumnému uvážení, jak a které závěry je možné, či dokonce nutné v naší škole uvést do
života.
Na základě výsledků dotazníkového šetření se uskuteční během měsíce června beseda s odborníkem na téma
„školní stravování“. Beseda bude určena pro rodiče našich žáků a cizí strávníky.
Ing. Marie Kruntová, ředitelka školy

Přehled plánovaných akcí na měsíc KVĚTEN ZŠ a MŠ Čistá
6.5.
ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ
6.5.
SCHŮZKA PRO RODIČE – ZÁJEZD VELKÁ BRITÁNIE, od 16:00 hod.
9.5.
ŠKOLNÍ AKADEMIE, od 13:30 hod. a od 18:30 hod. (KD Čistá)
10.5. ŘEDITELSKÉ VOLNO ZŠ, MŠ provoz nepřerušen
13.5. UKÁZKA DRAVCŮ, pro MŠ i ZŠ (program je zdarma)
16.5. VÝLET MŠ, ZOO PLZEŇ
24.5. SBĚR PAPÍRU, UKLIĎME ČESKO, akce ve spolupráci s obcí Čistá
27.5. – 31.5. JAZYKOVÝ KURZ VELKÁ BRITÁNIE
31.5. DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ, pro I.stupeň ZŠ (cena 50,-Kč)
Podrobné informace najdete na: www.zsmscista.cz
Facebook: ZŠ a MŠ Čistá
Ing. Marie Kruntová
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1939 - Protektorát Čechy a
Morava.
Dne 15. března bylo území
českých zemí násilnou okupací
připojeno ke III. říši Německu a
vytvořen Protektorát Čechy a
Morava.
24. a 25.března musely být
během 48 hodin odevzdány na
městském úřadě všechny střelné
zbraně a náboje, s vyjímkou
loveckých pušek těch, kteří měli
platné zbrojní pasy a lovecké
lístky. Zbraně byly odevzdány od
62 majitelů a byly dodány do
Kralovic, odkud byly zaslány
tajné policii do Plzně. V srpnu
pak byly odevzdány lovecké
pušky a sečné zbraně.
V Čisté byl ustaven výbor
Národního souručenství, což byl
název, který přijala dřívější
strana
Národní
jednoty.
Okupačními orgány bylo také
nařízeno založit skupiny Mládeže
Národního souručenství. Zde pak
byla
organizována
veškerá
mládež obojího pohlaví od 17 do
24 let. V roce 1942 bylo úředně
nařízeno Spolku divadelních
ochotníků přijmout do svého
svazku
dramatický
odbor
Mládeže
Národního
souručenství.
V září byly u nás prvně
zavedeny odběrné lístky na
mýdlo, zanedlouho pak na cukr,
mléko, maso, mouku, chléb a
jiné poživatiny.Střižní obchody
směly prodávat pouze 60 %
obratu docíleného v roce 1937.
Z toho důvodu se také tvořily
fronty, trvající i dvě hodiny, za
které byla kvóta vyprodaná.
1939
záložny.

budova

Občanské

Občanská záložna v Čisté se
rozhodla koupit v sousedství
starý domek paní Rajglové, které
bylo nabídnuto 22 000 K. V roce
1939 bylo započato se stavbou
obytné budovy Občanské záložny
v Čisté. Plány projektoval a
vypracoval
čistecký
rodák
architekt Augustin Korb, stavitel
z Prahy, kterému byla také
stavba zadána, jelikož jeho
nabídka byla ze čtyř nabídek
nejlépe vyhovující a nejlevnější.
Rozpočet stavby byl na 330 000
K. Budova byla vystavěna
dvouposchoďová s mansardou a
s velkou prodejnou firmy Baťa
v přízemí. Byla to nejmodernější
stavba obytného domu v Čisté i
po stránce hygienické, neboť
všechny byty byly opatřeny
koupelnami,
splachovacími
klosety a do všech bytů byla
zavedena voda a elektřina. Tento
dům měl také společnou
prádelnu. Touto novostavbou se
Občanská záložna snažila alespoň
částečně zmírnit bytovou situaci
v našem místě.
Pivovar. Po úmrtí nájemce
pivovaru Jana Padevěta, který
vyráběl i oblíbené tmavé pivo,
bylo opětně jednáno s několika
zájemci o prodeji pivovaru, nebo
jeho pronájmu. Nedošlo však
k žádné
dohodě.
Úprava
vnitřního zařízení by vyžadovala
značného nákladu. Ani velmi
snížená požadovaná cena 50 000
K za
varnu
s hvozdem
a
humnem, sklepy a výčep
nabízeny do nájmu, nenašla
kupce. Když pak později vdova
prohlásila ochotu sama právem
vdovským podnik dále vést, bylo
jí nájemné přiměřeně upraveno.
Dnem 30.září 1939 byl
ukončen provoz
čisteckého
pivovaru. Byly prodány jeho
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kovové součásti a později i jiný
inventář, například sudy. Dne
20.prosince téhož roku byla mezi
městským úřadem v Čisté a
firmou Plzeňské akciové pivovary
v Plzni uzavřena smlouva o
pronájem sklepů a lednice
nacházející se u pivovaru do
30.listopadu 1940 s přednostním
právem sekání ledu na obecních
rybnících. Tato smlouva pak byla
prodloužena do 30.listopadu
1942 a postupně prodlužována
až do 30.listopadu 1946.
Zrušeno
čestné
občanství.
19.listopadu 1939 bylo na úřední
pokyn zrušeno čestné občanství
bývalého prezidenta dr.Edvarda
Beneše.Toto bylo odvoláno až
9.května 1945.
1940 - pamětní kniha. Naše
pamětní kniha z roku 1834,
soustavně vedená až do roku
1939, musela být, tak jako
pamětní knihy všech obcí,
odevzdána na okresním úřadě.
Dle informací Zemského archivu
měly být původně všechny
pamětní knihy spáleny, což se po
zákroku jistého německého
vědce nestalo.
Podle nařízení musely být
všechny orientační tabulky,
obecní,
firemní
i
jiné,
oboujazyčné,
napřed
ale
německé. Na fasádě obecní a
měšťanské školy nápis: Obecná a
měšťanská škola bylo nutné
zakrýt.
Jaroslav Sklenář, kronikář
/obsah a formát textu bez
redakčního zásahu/
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Co se psalo před 100lety?
čerpáno z Kuchyňského kalendáře z roku 1919
Zahrada v květnu
V zahradě zelinářské jest plno práce. Setí jest
ukončeno, ale za tj. doba vysazování všeho, co se
nezasívá hned na místo. Vsazuje se salát, brukve,
vzešlá sadba se ošetřuje, zalévá a často okopává,
aby se zničil plevel, který by mladou zeleninu
udusil. Okopáváním se také kypří zem, kterou pak
proniká vzduch i teplo a proto se zelenině dobře
daří. Zalévat se musí vydatně. Ani nejsilnější déšť
nestačí nahradit zalévání. Voda musí být odstálá,
nikoliv z vodovodu studená.
Při tahání sazenic z pařenišť nesmí se bráti bylinka
za křehké lístky, nýbrž se musí vyloupnouti z půdy
dřevěnou lopatkou. S tou se vyloupne i kousek
hlíny s kořínkem, která musí na kořínku zůstat a
s tou se zasadí do připravené jamky. Jak se vezme
sazenice bez hlíny, zůstanou kořínky, sají-li potravu
ze země, odtrženy a přesazená bylina dlouho se
nevzpamatuje, než se utvoří nové sací kořínky,
kterých bylina nevyhnutelně potřebuje, aby se
zdárně vyvíjela. Kde jest zahrádka malá, tam se
mohou koupit sazenice u zahradníka a na záhony
vysázet. Někde si nasejí semen do truhlíků, okurky
na starý talíř do pilin a také se to dobře daří. Pak se
přesazují do zahrádek. Jsou to hlavně celer, pór,
rajská jablka, majoránka, tykev, okurky a štěrbák.
Vysazuje se to na místa slunná, teplá, dobře
pohnojená a znovu se seje, aby ani místečko
nezůstalo prázdné a jakmile se ze záhonu něco
vyřeže, ihned se záhon zreje a nově vysadí. Tak i
docela malá zahrádka může zásobiti domácnost
zeleninou. Sází se pozdní brambory, seje řípa, tuřín,
okopává, pleje, hnojí, zalévá.
V zahradě ovocné vše kvete jako o závod, ale při vší
radosti se nesmí zapomínat na ničení hmyzu a
housenek. Také působí starost pozdní mrazy.
Špalíry ovocné se mohou chrániti plátny a
rohožemi, hůře jest se stromy vysokými. Mnohde
činně se chrání sady před mrazy dýmem. Pod
stromy tu a tam se postaví nádoby železné a
plechové a zapaluje se v nich koks nebo uhlí, vlhká
sláma i piliny tam doutnají, čímž se vzduch trochu
ohřívá, nebo dým halí kvetoucí stromy a mráz jim
pak neublíží. Všechny nově zasazené stromy se
musí zalévat i stříhati, aby se docílilo rychlejšího
vzrůstu. Chrousti se střásají a sbírají a dávají se
slepicím a kachnám, které se na ně třesou.

Stravování služek
Přes všechny společenské předpisy, že se nemá
hovořit o počasí a služkách, ani nejnoblejší dámy se
neuhledí nějakého zabočení na tyto cesty
zakázané. Počasí věru často stojí za to, aby se o
něm mluvilo a otázka služek stala se nejpalčivější
otázkou dne.
V prosinci r. 1918 se konala v Praze schůze služek,
kde voláno po mnohých opravách a výhodách pro
služky,
které
dámy
referentky
nazývají
nejposlednějšími a nejnižšími tvory na světě a
člověk, který by neznal, jak se vlastně věci mají,
skutečně by se musel polekati, jak hrozně zle se
ubohým dívkám ve službách vede.
Odhlasovala se resoluce, dle níž dívky žádají
v deseti bodech polepšení svého postavení, z nichž
7 žádaly zaměstnavatelky již dávno před touto
schůzí, aniž se jim podařilo něčeho získati. Mezi
nimi jest i požadavek zřízení školy pro služebná
děvčata a jejich povinná návštěva, pojištění služek
tak, aby byly pojaty mezi dělnice zemědělské a byly
pojištěny i u úrazovny, zařízení nocleháren pro
nezaměstnané služky, asylů pro sestárlé služky a
jiné, o co dámské spolky již dávno marně usilovaly.
Jiné požadavky služek jsou: Zrušení čeledního řádu,
upravení poměru zaměstnavatelce (dívky mají býti
jako dělnice), upravení pracovní doby a poledního
odpočinku a zavedení aspoň 18hodinového klidu
práce jednou týdně. Celkem jsou to požadavky,
které moudré, zkušené a demokraticky smýšlející
dámy služkám bez resolucí poskytují, ano ještě
více. Vždyť v přečetných domácnostech má služka
denně sotva 4 – 6hodinovou práci.
Mimo prádla a mytí podlah, což děje se jednou za
14 dní, není žádné těžké práce v domácnostech.
Vždyť takovou práci zastanou děti 10 – 12leté, tím
spíše ji může zastat služka dvacetiletá. Však se o
tom více bude jednat a jistě, že si všechny přejeme,
aby se tato otázka k spokojenosti rozluštila.
Pouze o jednom bodu na tomto místě chci
promluviti, který se hodí do programu této knihy.
Jest to stravování služek a polední odpočinek.
Ano, služky musí mít v poledne tolik času, aby se
v klidu naobědvaly, aby dostaly stravu teplou,
nikoliv až co zbyde.
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Recept na květen
Dobrá polévka
Několik vařených bramborů se ostrouhá. Na kastrolku udusí se zelenina dle libosti: celer, petružel, zelená cibule a
česnek a nějaké houby, třeba zelenky neb lišky. Zapráší se moukou a nechá slabě zhnědnout. Pak se přidá soli,
přileje vody a nechá povařit. Když se to vaří, přidají se ty ustrouhané brambory a nechá se ještě var přejíti. Je-li
bramborů málo, zavaří se zároveň lžíce ječné drobné krupičky. Dá-li se místo vody polévka z uzeného masa, jest to
chutnější.
__________________________________________________________________________________________

HASIČSKÉ OKÉNKO
Neexistuje hranice toho, jak dobrým se může hasič stát.

SPOLKOVÉ ZPRÁVY

Vážení spoluobčané, v této rubrice se budete pravidelně setkávat s činností SDH, výjezdové
jednotky obce Čistá. Budeme rádi za Vaše případné podněty k této rubrice.

 Výjezdová jednotka
Zásahová činnost od 1. 4. – 29. 4. 2019
V tomto období jednotka zasahovala u dvou událostÍ, a to:
Dne 20. 4. 2019 byla jednotka vyslána k požáru hrabanky v lese v k. ú. Břežany. Jednotka zde ve spolupráci s HZS
Rakovník, JSDHO Kralovice a Kožlany provedla likvidaci požáru hrabanky o rozloze 50x100 metrů. Jednotka zde
úspěšně nasadila tzv. D program, kterým je vybavena od letošního roku. Tento program se vyznačuje menší
spotřebou hasební látky, kulturou hašení a lehčí manipulace s proudy.
Dne 21. 4. 2019 byla jednotka opětovně vyslána k požáru suché trávy v obci Velká Chmelištná. Jednalo se o pálení
větví, které se díky větru rychle rozšířilo. Jednotka zde opět zasahovala s HZS Rakovník a s JSDHO Jesenice. Rovněž
vytvořila čerpací místo z místního návesního rybníka.
Odborná příprava a údržba techniky
U jednotky opětovně druhou neděli proběhla
odborná příprava, zkouška a údržba techniky a
agregátů. Dne 25. – 26.4. byly provedeny technické
prohlídky na obou CAS a na CAS – 30 T- 815/7
proběhl poslední záruční servis podvozku v servisu
Tatra Kaznějov.
Dne 28. 4. 2019 proběhla příprava dříví na
čarodějnice, které budou jako každý rok u kulturního
domu.

 Prevence
V rámci prevence žádáme všechny občany, aby si
počínali obezřetně při zacházení s otevřeným ohněm
v přírodě. Ať už se jedná o vypalování, které je
zakázané, nebo o otevřená ohniště. Jelikož se
předpokládá obdobné počasí jako loňský rok, tedy
málo srážek a vysoké teploty, je možnost zvýšeného
nebezpečí požárů.

[11]

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

Z naší farnosti
Vážení čtenáři zpravodaje, vážení občané,
možná jste již nalezli, nebo brzy naleznete, ve svých poštovních schránkách nabídku
římskokatolické farnosti Jesenice, jejímž obsahem je „Žehnání domů“. Tento projekt
pečlivě připravujeme, spolu s biskupem plzeňským Tomášem Holubem, již několik
měsíců. Biskup Tomáš se sešel se starosty Vašich obcí, zastupitelstvo obdrželo jeho
dopis s popisem projektu a tento dopis také můžete číst ve zmíněném letáku. Snažili
jsme se leták udělat tak, aby byl stručný a srozumitelný a především, aby bylo
zřetelné, že nemůžeme ani nechceme cokoli komukoli vnucovat. Chceme se jen
podělit o dobro, které dostáváme z Božích rukou. Potěší nás, pokud Vás náš nápad
zaujme, potěší nás, pokud se do projektu rozhodnete zapojit, potěší nás, pokud
zavoláte nebo napíšete.
Proto také Vám všem na závěr říkám na shledanou!
Daniel Váhala, farnost Jesenice
Více naleznete na farnostkralovice.cz a na bip.cz/zehnani
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VÝPIS USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá č. 7 ze dne 28. března 2019
Návrh usnesení č. 76/19 :
ZO schvaluje navržený program jednání 7. zasedání ZO.
Pro - 10 Proti - 0 Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 76/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 77/19 :
ZO schvaluje předložený odpisový plán obce Čistá.
Pro - 10
Proti – 0 Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 77/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 78/19:
ZO schvaluje předložený odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Čistá.
Pro - 10
Proti – 0 Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 78/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 79/19:
ZO schvaluje udělení výjimky z průměrného počtu žáků na šk. rok 2018/2019.
Pro - 10
Proti – 0 Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 79/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 80/19:
ZO uděluje souhlas, společný pro více právních jednání, příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Čistá k přijímání
peněžitých darů účelově neurčených, podle § 37 písm. b) zák.č. 250/2000, o rozpočtových pravidlech.
Pro - 10
Proti – 0 Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 80/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 81/19:
ZO souhlasí s ukončením spolupráce se spolkem Technikum Academy z.s., Lubenská 2013, 26901 Rakovník na
projektu „Vybudování světa techniky a robotiky“.
Pro - 10
Proti – 0 Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 81/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 82/19:
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo č. 127/2019 se společností ISES s.r.o., Lermontova 25, 16000 Praha na
administraci projektu „Vybudování světa techniky a robotiky“ a pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro - 10
Proti – 0 Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 82/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 83/19:
ZO schvaluje prodej části pozemku parc.č. 153/1 v k.ú.Zdeslav u Rakovníka za částku 100,- Kč/m2 + náklady za
vyhotovení GP pí. T.
Pro - 10
Proti – 0 Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 83/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 84/19:
ZO předběžně schvaluje prodej bytového domu čp. 294 stojícího na pozemku parc.č. 825 a sousedního pozemku
parc.č. 826 v obci Čistá, k.ú. Čistá u Rakovníka za minimální cenu 1,655.000,- Kč.
Pro - 10
Proti – 0 Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 84/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 85/19 :
ZO schvaluje vymáhání dlužných poplatků za nájemné a poplatků za vodné a stočné prostřednictvím soudu a
Exekutorského úřadu.
Pro - 9
Proti– 0 Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 85/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 86/19 :
ZO souhlasí, aby při vymáhání dlužných poplatků Exekutorským úřadem a Okresním soudem obec zastupovala
notářka Mgr. Alena Krejčová.
Pro - 9
Proti – 0 Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 86/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 87/19 :
ZO schvaluje zpracování Krajinného plánu pro území obce Čistá a jejích částí za cenu 160.000,- + 21% DPH.
Pro - 9
Proti – 0 Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 87/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 88/19 :
ZO schvaluje dodavatelem dopravního automobilu pro JSDH obce Čistá společnost Auto Trutnov s.r.o., Krkonošská
566, Trutnov za cenu 844.288,- Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dodání automobilu.
Pro - 9
Proti – 0 Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 88/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 89/19 :
ZO souhlasí s příspěvkem na výměnu Babyboxu v Benešově ve výši 3.000,- Kč.
Pro - 3 Mgr. Váhala, Mgr. Razýmová, Mgr. Lauberová
Proti – 2 ing. Coufal, p. Votroubek J.
USNESENÍ č. 89/19 NEBYLO SCHVÁLENO.

PLACENÁ INZERCE
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KULTURNÍ PŘEHLED

KVĚTEN
Čistá

4. 5. 2019, 14:00h - Hasičská soutěž v PS, sportovní
areál obce Čistá
8. 5. 2019, 14:00h - Slavnostní kladení věnců u památníků obětem válek při příležitosti uctění památky padlých
Vystoupení pěveckého sboru Václav, OÚ Čistá
11. 5. 2019 - Jarní víceboj v netradičních disciplínách pro rodiny s dětmi a pro ostatní dvojice nebo trojice.
17. 5. 2019 – The Plastic people of Universe + Garage, Cihelna
18. 5. 2019 - Pochod údolím Javornice
31. 5. 2019 - Tichá dohoda, Cihelna

Okolí
9. 5. 2019 - 4Tet, KD Kralovice
17. 5. 2019 - Jaroslav Samson Lenk, Jesenice,
klub Truhlárna
24.5. 2019 - Jan Burian, Jesenice, klub Truhlárna
- Malignant Tumour (metal), KD Střela Plasy
25. 5. 2019 – Brutus, Plasy
31. 5. 2019 – Extraband, pivovar Plasy

ČERVEN
Čistá
2. 6. 2019 –Dětský den, koncert ZUŠ Rakovník, Cihelna
15. 6. 2019 -Koncert Gigi gang + Sladký konec (rock), Klub Čistá radost.
- Cihlák open air (elektronic music), Cihelna
29. 6. 2019- odpoledne pro teanegery (koncert + diskotéka), Klub Čistá radost, více v příštím čísle

Okolí
22. 6. 2019 – Letní barokní festival, Plasy
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Zde může být i Váš plakát, pokud ho doručíte do 25. dne v měsíci před uzávěrkou. Stejně tak
rádi zveřejníme i další pozvánky, články a názory. Zaslání podkladů elektronicky
(cista.obecni-urad@seznam.cz) samozřejmě preferujeme. Ideálně jako textový soubor
v programu Word.

Čistecký zpravodaj vydává obec Čistá, evidováno Ministerstvem kultury české republiky, č.j. MK ČR E 10808
odpovědná redakce: Kulturní výbor zastupitelstva obce Čistá
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