MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČISTECKA

ČISTECKÝ

ZPRAVODAJ

KĚTEN 2015

OSLAVY 8. KVĚTNA
OBECNÍ KRONIKA
KOMPOSTÉRY PRO OBČANY ČISTÉ

KČ 6,-

ŠKOLNÍ AKADEMIE
POCHOD ÚDOLÍM JAVORNICE
VÝLETY A DĚTSKÉ DNY

SPOLKY A SDRUŽENÍ INFORMUJÍ
PRAVIDELNÉ RUBRIKY
KULTURA, SPORT

ZŠ a MŠ INFORMUJE
Upozornění
na změnu termínu konání Školní akademie.
Z důvodu postupu našich žáků do krajské
soutěže v hokejbale se termín konání Školní
akademie překládá na středu 6. 5. 2015.
Děkujeme za pochopení.
B. Vopatová, ředitelka

Základní škola a Mateřská škola Čistá
zve na

ŠKOLNÍ AKADEMII
2015
která se koná ve středu
6. 5. 2015
od 13.30 a od 18.30 hod
v kulturním domě Čistá.

Sběr papíru
Dne 22. 5. 2015 proběhne od 8 hodin sběr
starého papíru v naší obci. Žáci naší školy
přichystaný, svázaný papír u vašich domků
svezou ke škole a poté odevzdají do sběrny
surovin. Děkujeme.
žáci a pedagogický sbor

Výsledky testů Kalibro 2014/2015
Během měsíce ledna a února se
zapojila naše škola do testování
znalostí žáků v předmětech Český
jazyk. Matematika. Anglický jazyk.
Testy
připravila
společnost
KALIBRO. Testováním prošli žáci 5. a
9. ročníku. Vyhodnocené testy nám
umožňují porovnání se školami
venkovského a městského typu.
Soubor testovaných čítá v průměru
od 3000 žáků České republiky.
Vyhodnocené testy byly zpět
zaslány škole. Učitelé s materiály
dále pracují. Výsledky testů slouží
k porovnání úspěšnosti našich žáků
s dosaženými
výsledky
i
v uplynulých letech.
Tabulka č. 1 – 5. ročník
Tabulka č. 2 – 9. ročník

KAŽDOROČNÍ JARMARK
BOHATÝ PROGRAM
SRDEČNĚ VÁS ZVEME
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Počet
respondentů
Český
jazyk

2636

Matematika

2 684

Anglický
jazyk

2276

Počet
respondentů
Český
jazyk

4222

Matematika

4293

Anglický
jazyk

3398

9.r.
%
61,
4
84,
8
68,
3

5.r.
%
83,
8
67,
5
51,
9

Vesnice
%

Malá
města
%

Velká
města
%

Výsledek%
( vesnice)

60,5

61,2

62,4

+ 0,9

41,2

42,7

41,4

+43,6

66,9

68,3

69,3

+ 1,4

Vesnice
%

Malá
města%

Velká
města
%

Výsledek%
( vesnice)

65,5

66,3

67,1

+ 18,3

49,9

49,6

52,1

+17,6

59,6

60,1

61,2

-7,7
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OBEC INFORMUJE

POZVÁNKY

OSLAVY 8. KVĚTNA
Oslavy 70. let od osvobození se budou konat u
pomníku padlým v pátek 8. května od 14:00
hodin.

POCHOD ÚDOLÍM JAVORNICE

MCCC Čistá

OBECNÍ KRONIKA
Na obecním úřadě je k nahlédnutí kronika obce
za roky 2009 – 2015 spolu s obrazovou přílohou.

pořádá

30. 5. 2015

DAŇ Z NEMOVITOSTI
Poslední den k uhrazení daně z nemovitosti je 1.
červen 2015. Tato daň se platí v pokladně
Finančního úřadu v Rakovníku, složenkou nebo
bankovním převodem. Informaci o výši daně a
složenky obdržíte také na Finančním úřadě
Rakovník.

XIX. ročník (spodní tok – Čistá - Zvíkovec)
Sraz je v 7:30 na autobusové zastávce,
kde každý účastník dostane tradiční
placku a budou podány upřesňující
informace (trasa, cíl).
Startovné 10Kč za dospělou osobu

KOMPOSTÉRY
Stále jsou na obecním úřadě připraveny pro
občany zdarma kompostéry. Pět let budete mít
kompostér v pronájmu, po té Vám zůstane
zdarma v majetku.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Termín zasedání Zastupitelstva obce Čistá bude
včas vyvěšen na úřední desce.

VÝLET NA HRAD - MDD
Výlet se uskuteční v neděli 31. 5. 2015.
Sraz účastníků je od 14:30 – 15:30 na
fotbalovém hřišti v Čisté.
S sebou vezměte pevnou obuv, pláštěnku,
svačinu.
Tak takhle vypadá obvyklá pozvánka na výlet.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
60 let
Kublová Jana, Čistá
75 let
Baliczová Helena, Čistá
Bedenk Eduard, Čistá
83 let
Plíhalová Berta, Lhota

Náš výlet bude ale neobvyklý. Jedná se o
oslavu MDD a děti „pojedou na hrad“, kde
zažijí různá dobrodružství. Zahrají si na bílou
paní, kastelána, stavitele, kuchaře, kejklíře a
třeba i na rytíře. Na větší děti, například, čeká
hod sekyrou, souboje …

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

A nezapomeňte, že na každém hradě straší.
Tak se oblékněte za nějaké strašidlo a určitě si
přijďte užít zábavné odpoledne.
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ZÁVOD V PŘÍRODĚ „MEDVĚDÍ STEZKOU“

NOC KOSTELŮ

Od pátku 22. května do neděle 24. května ožije

Noc kostelů letos proběhne 29. 5. 2015.

závodníků, pořadatelů a rozhodčích. Bude se tu
konat krajské kolo závodu pro mládež
„Medvědí stezka“

Připravujeme večerní a noční program do
kostela sv. Petra, Milíčov.

VÝLET
- MDD
tábor NA
ve HRAD
Vojtově
mlýně téměř stovkou

Sledujte plakáty a vývěsky, program bude již
brzy upřesněn.

Jedná se o sportovně vědomostní soutěž, kdy
závodníci na trase asi 4 km dlouhé plní cca na
10 stanovištích úkoly: např. přírodověda,
součinnost, hody na cíl, tábornické dovednosti,
zdravověda, lana, síla, odhad a jiné. Do Čisté
přijedou závodníci z okresů Kolín, Mělník,
Mladá Boleslav, Praha, Praha-východ, Příbram
a Rakovník – asi 70 dětí.

INZERCE
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje
svým zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant –
černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří 14 –
19 týdnů. Cena 149 - 180,- Kč/ks dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!

Závod bude odstartován v sobotu v 9:00 hodin
a trasa povede v lese kolem tábora. Po
skončení závodu se odpoledne děti a jejich
doprovod vydají do Čisté, kde se formou
poznávací soutěže seznámí se zajímavostmi
naší obce. Sobotní den uzavře noční hra v lese.
V neděli se děti i vedoucí seznámí na
stanovištích s netradičními sporty a různou
pohybovou zábavou.

Prodej se uskuteční:
23. května 2015
28. června 2015
Čistá – hostinec U Šimků 14.45 hod.
……………………………………
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek cena dle poptávky.

Věříme, že si všichni účastníci této akce
odvezou pěkné vzpomínky na Čistou a krásnou
jarní přírodu.

Případné bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00
hod., tel. 601576270, 606550204, 728605840

Katka a Zbyněk Coufalovi

HRAD KRAŠOV – DĚTSKÝ DEN

ZTRÁTY - NÁLEZY

Spolek pro ochranu přírodní rezervace a hradu
Krašova pořádá v sobotu dne 30. května 2015
na hradě Krašov na Berounce Dětský den.
K návštěvě této každoročně pořádané kulturně
společenské akci zveme co nejširší veřejnost.

Na obecní úřad byl v dubnu odevzdán
dětmi z mateřské školy mobilní telefon,
který našly v obci. Kdo jste v poslední době
mobil ztratil, přihlaste se, třeba je to zrovna
ten Váš.

Program od 10:00 do 16:00 hodin: zábavný
program pro děti – živá kapela – Policie Hl.
města Praha – občerstvení.

Každý nález lze oznámit na obecní úřad, rádi
pomůže najít majitele.
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Jednotka pomocí MŘP strom rozřezala a odstranila z
komunikace, která byla po úklidu zprůjezdněna.
Zásahu se zúčastnil T. Vopata, M. Svatoš, R.
Kletečka, T. Brychta, P. Čech, V. Lehner, R. Petržílka,
J. Plincner, J. Tajbl. Hlavní nápor na počet zásahů
čekal jednotku dne 31. 3. 2015, kdy území ČR zasáhl
silný vítr. Jednotka nejdříve vyjela k padlému
stromu ve směru na Zdeslav, odkud přejížděla k obci
Bělbožice opět k padlému stromu přes komunikaci.
Dále byla jednotka vyslána v 18:44 k odtržené
plechové střeše na zahradní chatce v obci Bělbožice.
Zde jednotka s jednotkou HZS Rakovník střechu
zabezpečila a provedla provizorní opravu. Dále
jednotka ve 20:39 vyjela na žádost PČR k odstranění
stromů přes komunikaci za obcí V. Chmelištná. Zde
jednotka opět pomocí MŘP stromy rozřezala a
komunikaci zprůjezdnila. Zásahů se zúčastnil T.
Vopata, P. Čech, J. Plincner, V. Schuh, J. Čech.

MÍSTNÍ ORGANIZACE ČERVENÉHO KŘÍŽE
Naše skupina zajišťuje svými hlídkami první
pomoc při kulturních, sportovních a hasičských
akcích obce.
Proškolené členky s brašnami byly na vítání
občánků, Čisteckém uzlu, požárních sportech,
Dnu dětí, Všechno jezdí, co kola má, Anenské
pouti a o Pohár starosty SDH.
Na konci roku 2014 jsme měli 31 členů, letos
jsme přibrali 2 nové členky.
V loňském roce jsme obdrželi grant ve výši
3000,- Kč od obce, z kterého jsme zaplatili 2
školení první pomoci, trička Mladým
zdravotníkům a koupili jsme 2 nové brašny.
Z vlastních prostředků jsme obnovili vybavení
brašen a doplatili školení.

Odborná příprava
Dne 12. 4. 2015 proběhla jako každý měsíc odborná
příprava výjezdové jednotky. Nejdříve proběhla
teoretická část se zaměřením na základy požární
taktiky, druhy hasiv a jejich použití. Poté
následovala kontrola všech agregátů a zásahových
vozidel. Po této činnosti si jednotka v rámci
praktické části vyzkoušela použití pěny a smáčedla
pomocí věcných prostředků ve výbavě jednotky. Vše
proběhlo ke spokojenosti všech členů jednotky.
Mladí hasiči
Proběhla dětská soutěž v požárních útocích na řece
Berounce ve Zbečně. Sjelo se 33 družstev, soutěžilo
se ve 3 kategoriích. V kategorii starší si SDH Čistá
vybojovala 6. místo.
Poděkování patří panu Radku Čihákovi, který ve
svém volném čase odvezl děti na soutěž a pomohl
při průběhu závodů.
Květinová sbírka ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
Rádi bychom oznámili spoluobčanům, že dne 13.
května 2015 proběhne květinová sbírka.

Spolupracujeme s oblastním spolkem ČČK
v Rakovníku. Dvě naše členky se zúčastnily
jejich Valného shromáždění.
V letošním roce chceme ještě dokoupit jednu
novou brašnu, přispět finančně Mladým
zdravotníkům na školení a chceme sbírat víčka
od Pet lahví, kterými pomůžeme nemocným
dětem z okresu Rakovník. Sběrné místo bude
v přízemí Obecního úřadu v Čisté.
Mgr. Stárková, předsedkyně ČČK

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
Zásahová činnost
V období od 23. 3. do 22. 4. 2015 zasahovala
jednotka u 5 událostí. Dne 30. 3. 2015 vyjela
jednotka na žádost KOIS Kladno k odstranění
padlého stromu přes komunikaci ve směru na obec
Šípy.
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Prevence
Hasiči radí co v zimě dělat s komíny
Žádná topná sezóna se bohužel neobejde bez
mnoha požárů souvisejících se spotřebiči a komíny.
Mezi nejčastější příčiny vzniku těchto požárů patří
nesprávná obsluha spotřebiče, umístnění hořlavých
látek v blízkosti spotřebiče, nebo špatné umístnění
či instalace spotřebiče, dále zazděný trám v komíně
nebo spáry v komíně, častou příčinou vzniku požáru
bývají také jiskry z komína nebo vznícení sazí.
Nedostatečná údržba se pak podepisuje i na
technických závadách komínů, kouřovodů a

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ
spotřebičů paliv, které nabylo účinnosti 1. ledna roku 2011, je povinností majitele nemovitosti zajistit
vyčištění a kontrolu spalinové cesty.
Kdo kontrolu a čištění komínu může provádět?
Pokud máte spotřebič na tuhá paliva, můžete si komín během roku čistit sami (do 50kW jmenovitého
výkonu spotřebiče), podnikatel vede o těchto čištěních záznamy např. v požární knize. Ale KONTROLU
komínu musí provést pouze osoba odborně způsobilá, tedy kominík a to minimálně 1 x ročně. Tuto
KONTROLU lze provést výhradně po vyčištění komínu. Zda má vámi objednaný kominík oprávnění ke
kontrole, případně revizi komínu, si můžete ověřit na internetových stránkách www.skcr.cz.
A co když dojde k požáru v komíně?
Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, komín by popraskal, nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do
příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování suchého písku vymetacími dvířky
nebo ze střechy do komína, nebo zamezit přístupu vzduchu do komína, např. přikrýt komín nehořlavým
materiálem, nikdy však nejednejte riskantně. Nejdůležitější je život a zdraví, teprve potom majetek!
Za SDH Čistá Jan Rohr

ČSZP
Zápis ze schůze výboru ČSZP konané dne 2. 4.
2015

Navržen program schůze: 1./ Zahájení, přivítání
přítomných a hostů. 2./ Schválení programu a
ustavení pracovních komisí. Zpráva o činnosti
výboru sdružení. 4./ Návrh na úpravu stanov. 5./
Zpráva o finančním hospodaření. 6./ Zpráva
revizní komise. 7./ Volby výboru a revizní komise.
8./ Diskuze a vystoupení hostů. 9./ Vyhlášení
výsledků voleb. 10./ Projednání usnesení. 11./
Schválení usnesení a závěr schůze.

1) Jubilantka AMLEROVÁ Blanka - gratulaci zajistí
Králová Anna a Radvanyi Ladislav.
2) Připravované a nabídnuté akce:
8. 5. Zájezd do Františkových Lázní – bazén.
Pozvání od SZP Rakovník na jejich schůzi na
Hedecko. Pozvání od SZP Rakovník na přednášku
o léčivých bylinách. Více informací na nástěnce.

5) Sdružení děkuje za granty obci Čistá, Šípy a
Mlýnu Čistá.

3) Organizační záležitosti: Bude poděkováno
žákům ZŠ za plakáty k soutěži o nejhezčí truhlík a
předzahrádka.

6) Projednán návrh na kandidátku: Pro volby
sedmičlenného výboru je navržena tato
kandidátka:
Bezstarostová Miloslava, Henzlová Milena,
Hošková Eva, Králová Anna, Radvanyi Ladislav,
Štillerová Anna, Vojtášek Emil, Vopat František,
Vopatová Eva, Vopičková Ivana. Pro volby do
tříčlenné revizní komise jsou na kandidátku
navrženi Balicz Milan, Bedenková Jaroslava,
Hoťková Květa, Chlumová Jiřina.

4) Příprava členské schůze: Členská schůze se
bude konat v sobotu dne 30. 5. od 14:00 hodin v
klubovém zařízení „VÁCLAVKA“. Projednáno
zajištění úkolů ke konání schůze: Vytisknutí a
rozdání pozvánek, zajištění urny k provedení
voleb, zajištění jednotlivých zpráv a návrhu na
úpravu stanov.
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ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.
Místní organizace Čistá u Rakovníka

KROUŽEK MLADÝCH PŘÁTEL
MYSLIVOSTI A RYBÁŘSTVÍ

- připravujeme naučnou stezku
- sbíráme materiály pro vzpomínkovou publikaci
- připravujeme rybářské závody /20. 6. 2015/

Úklid odpadků
V rámci činnosti kroužku proběhl 14. dubna
úklid odpadků kolem revíru a také v
„alejích“ směrem ke kroužkovému krmelci.
Bylo sebráno dost odpadu. Svědčí to o tom,
že stále nejsme pořádní lidé. Snad děti,
které se zúčastnily úklidu, budou mít
jednou lepší vztah k přírodě, třeba i díky
tomu, že vidí, jak nesprávné je odpadky do
přírody zahazovat.
„Divočáci“

- probíhá jarní nákup a prodej ryb
- naplno běží krmení ryb, údržba hrází a další
sezónní práce
- připravujeme akce na oslavu našeho výročí pro
veřejnost i pro reg. členy
výbor MO

STALO SE … v květnu
V této rubrice se setkáváme s minulými událostmi vážícími se k Čisté a jejímu okolí.
2. 5. 1912 o páté hodině odpolední zapálil blesk hájovnu Jana Lomičky v Šipském lese. K požáru se
dostavily hasičské sbory z Čisté bez stříkačky a z Milíčova se stříkačkou, která ale nemohla být
použita pro nedostatek vody. Hájovna úplně shořela.
7. 5. 1875 poštovní úřad v Čisté byl šest let po svém otevření rozšířen také o úřad telegrafní
28. 5. 1936 zastupitelstvo města Čistá jednohlasně jmenovalo dr. Edvarda Beneše svým čestným
občanem. Stalo se tak u příležitosti oslav jeho 52. narozenin. Edvard Beneš působil v letech 19181935 jako ministr zahraničí a v letech 1935–1938 a 1945-1948 jako prezident ČSR.

CO SE U NÁS PSALO
Také v pátém pokračování seriálu „Co se u nás psalo“ si připomeneme nedalekou historii naší obce,
tentokrát prostřednictvím dubnového vydání Čisteckého zpravodaje z roku 1983.
Hned v úvodu, po krátkém připomenutí, že duben je měsíc lesů, vod a strání, kronikář Josef Šnajdauf píše
o své vzpomínce na duben 1945. S pohnutím zmiňuje bombardování Mostu, které se dalo tušit ze záře
rýsující se nad Brábíkovem. „Bylo vidět vlající pochodně hořících trámů, vyletujících do obrovských
výšek. To hořel těžce bombardovaný most. By v nás zvláštní pocit, vyvolaný hrůzným divadlem…“.
Místní výbor Národní fronty oznámil, že v letošních směnách (brigádách) se zaměří zejména na pomoc
MNV v akci „Z“ (vodovod, nákupní středisko), dále pak na úklid veřejných prostranství před 1. májem.
Obrátil se na spoluobčany, závody a organizace NF s žádostí o pomoc při úklidu i brigádách.
Okresní mírová rada v Rakovníku vyzvala všechny pracující, ale i studentskou a učňovskou mládež
k podpoře Fondu míru a solidarity NF ČSSR: „Okresní mírová rada v Rakovníku je přesvědčena o
hlubokém internacionálním cítění občanů našeho okresu a vyzývá všechny, aby přispěli na Fond
míru a solidarity NF ČSSR ke zdárnému zabezpečení Světového shromáždění za mír a život, proti
jaderné válce, které se bude konat v měsíci červnu v Praze.“
[6]
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Stěžejním tématem dubnového Zpravodaje byl
čistecký vodovod. Bylo zmíněno, že snaha o
vybudování veřejného vodovodu v Čisté je již
stará, ale pro nedostatek finančních prostředků
nebylo možné jej vybudovat. „Úsilím dnešního
MNV a pochopením nadřízených orgánů se
podařilo potřebné prostředky zajistit. Byl
zpracován projekt a koncem roku 1982 byly v
„Rybníčku“ vyhloubeny 2 pokusné studně a to
do hloubky 8m. V lednu letošního roku byl
proveden čerpací pokus a odebrány vzorky
vody k rozboru. Hodnota díla má v letošním
roce dosáhnout částky 600 tisíc Kčs, při
nákladech 420 tisíc Kč. Do úkolu na 1.
čtvrtletí jsou zařazeny práce na jímacích
studních, jímacích zářezech v délce 150m a
rozvody od studní až ke křižovatce u p.
Šnajdaufa. Ve 2. čtvrtletí bude vodovod
přiveden až ke zdravotnímu středisku,
dokončen rozvod v nové zástavbě, položen
řád až k bytovkám SZP. Dále bude
pokračováno na stavbě objektu čerpací
stanice a stavbě podzemního rezervoáru
vody.“
V závěru článku zazněl apel na
obyvatele, aby se nezlobili na rozkopanou
Čistou, neboť stavba je v zájmu všech.

Jaroslav Janata se ve svém článku zamýšlí nad
čisteckým městským právem, resp. přesným
časovým určením doby, kdy Čistá toto právo
obdržela. Uvádí, že ani historik Václav Kočka
nebyl schopen blíže specifikovat tuto dobu a
přestože má za to, že k tomu došlo před
husitskými válkami, konkrétně za vlády Karla IV,
nelze tak určit s jistou přesností. Lze se prý
domnívat, že podnícena povýšením vsí v okolí
(Kralovice, Žihle, Manětín), požádala i Čistá o
povýšení na město a to nejpravděpodobněji
v době, kdy celá patřila kapitule Sv. Víta na
Pražském hradě, tedy po roce 1372. Doklady o
tom však neexistují. Jistého potvrzení
přibližného časového rámce však lze dle slov
Jaroslava Janaty hledat v privilegiu krále Ludvíka
Jagelonského, které vydal Čisté v roce 1526, a ve
kterém se píše „Vysadili jsme nadepsanou ves
Čistou za městečko a mocí listu tohoto
vysazujeme a z té vsi znovu městečko
vyzdvihujeme“.

V dubnu 1983 uvedla KINOKAVÁRNA mimo jiné
novou barevnou italskou komedii SUDÁ A LICHÁ,
novou francouzskou barevnou krimi komedii
POLICAJT NEBO ROŠŤÁK, českou pohádku
ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA či český film
KALAMITA. V dubnu se také uskutečnil koncert
Vítězslava Vávry a skupiny MAXIMUM, dětský
karneval, taneční čaje s Michalem Prokopem se
skupinou Framus 5 a Meditací, nebo
vzpomínkový večer ke stému výročí narození
Jaroslava Haška.

Pavel & Ilona TINTĚROVI

Dubnové číslo zpravodaje obsahuje také první
část vzpomínky na Jaroslava Haška a jeho
putování po okolním kraji. O tom však až příště.

S.O.S. ANDĚLÉ RAKOVNÍK STÁLE POMÁHAJÍ, PŘIDEJTE SE!
Není tomu tak dávno, co jsme vás všechny, lidé s čistou duší a srdcem na dlani, oslovili s žádostí o
pomoc malé Viktorce z Rakovnicka. Jsme tu pořád, ale je nás více – jak nás dobrovolných Andělů ve
skupině S.O.S. Andělé Rakovník, taj je i více dětí, které nás potřebují. Nebuďte nevšímaví a pojďte udělat
něco jinak …Každý večer před usnutím vás pak bude právoplatně hřát u srdce pocit, že jste potřební i
tam, kde by vás to ještě včera ani nenapadlo … Přidejte se k nám!
Nyní naše síly soustředíme hlavně k těmto dětem:
Šestiletá Viktorka z Rakovnicka, která se od listopadu léčí s leukémií.
Šestiletá Terezka z Rakovnicka, která se od září léčí s nádorovým onemocněním.
Šestiletý Lukášek z Kladenska, který je teprve v začátku léčby leukemie.
POMOCI MŮŽE KAŽDÝ !
víčka od PET lahví, víčka od aviváží (vymýt), víčka od Jupíků (vyndat silikonovou membránu), krabičky od
Orbit žvýkaček, odměrky od Sunaru, modrá víčka od krabiček Nutrilonu, bílá víčka od šlehačky ve spreji…
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Čistá č. 6 ze dne 26. dubna 2015
Návrh usnesení č. 84/15 :
ZO souhlasí a schvaluje takto navržený program jednání.
USNESENÍ č. 84/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 85/15 :
ZO po projednání zamítá žádost pí. P. o prodej části pozemku parc.č. 1309/1 a 1310 v k ú.
Čistá u Rakovníka a ukládá vyzvat ji k úklidu neoprávněně užívaných pozemků.
USNESENÍ č. 85/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh na usnesení č. 86/15 :
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/15.
USNESENÍ č. 86/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 87/15 :
ZO po projednání souhlasí a schvaluje pronájem bytu v čp. 294/3 pí. F. P. od 1. 5. 2015 za
2.600,- Kč/měsíčně.
USNESENÍ č. 87/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 88/15 :
ZO souhlasí se stavebními úpravami hasičské zbrojnice dle předloženého projektu a ukládá
starostce vybrat stavební firmu. Cena stavebních prací nepřesáhne 160.000,- Kč.
USNESENÍ č. 88/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 89/15 :
ZO schvaluje zpracování výběrového řízení na nákup CAS s tím, že výběrové řízení na zakázku
zpracuje p. Vraný.
USNESENÍ č. 89/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 90/15 :
ZO souhlasí s přijmutím finančního daru určeného na stravování žáků ZŠ a MŠ Čistá od
společnosti Women for Women, o.p.s.
UNESENÍ č. 90/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 91/15 :
ZO souhlasí s takto navrženým složením osadních výborů obcí Lhota a Zdeslav.
USNESENÍ č. 91/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 92/15 :
ZO ukládá starostce nechat zpracovat zadávací dokumentaci na obě hřiště.
USNESENÍ č. 92/15 BYLO SCHVÁLENO.

SPORT
KONEČNÉ TABULKY SOUTĚŽÍ STOLNÍHO TENISU 2014 – 2015
RSST Rakovník – OP II. třídy, muži 2014/2015 Tabulka soutěže po 22 kole – Základní část
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mužstvo
So. N.Strašecí B
So. Kroučová A
So. Olešná B
So. Janov A
B.SDH Lubná A
TJ Čistá A
Žst. Rakovník A

Utkání
20
20
20
20
20
20
20

Výhry
18
15
11
11
10
10
8
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Remízy
1
2
2
2
2
2
1

Prohry
1
3
7
7
8
8
11

Skóre
261:99
237:123
209:151
193:167
168:192
182:178
154:206

Body
57
52
44
44
42
42
37
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8.
9.
10.
11.

So. Křivoklát A
So. Rakovník C
SK Skryje A
SK Slabce A

20
20
20
20

7
7
4
0

2
2
0
2

77
77
16
18

166:194
175:185
129:231
106:254

36
36
28
22

RSST Rakovník – OP V. třídy, muži 2014/2015 Tabulka soutěže po 22 kole – Základní část
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mužstvo
So. Lány D
R. Třtice B
TJ Čistá B
Velká Buková A
So. Srbeč B
SK Skryje B
R. Třtice C
So. Hředle D
SK Pšovlky C
So. Janov C

Utkání
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Výhry
15
16
10
10
10
8
7
4
2
0

Remízy
2
0
3
2
1
4
1
1
1
1

Prohry
1
2
5
6
7
6
10
13
15
17

Skóre
216:108
235:89
195:129
187:137
192:132
164:160
153:171
128:196
98:226
52:272

Body
50
50
41
40
39
38
33
27
23
19

ZPRÁVIČKY Z MŠ
Měsíc duben byl pro malé školáčky velmi pestrý. V úterý 14. dubna jsme s dětmi vyrazili do Rakovníka na
divadelní představení Bob a Bobek na cestách. Více jak hodinové představení provedlo děti po všech
kontinentech světa a Bob s Bobkem všude zažili velké dobrodružství. Musíme pochválit děti, že se v Tylově
divadle, kde představení probíhalo, velmi pěkně chovaly.
Ve středu 15. dubna se Liduška a Jeníček Š. podívali do Rakovníka ještě jednou. V DDM soutěžili na pěvecké
soutěži Rakovnický slavíček. Přední umístění na ně sice nečekalo, ale jejich osobní velké vítězství ano.
Liduška i Jeníček i přes velkou trému, dokázali zazpívat před zaplněným sálem a získali tak první zkušenosti
s veřejným vystupováním.
Projekt polytechnického vzdělávání Řemeslníci v Čisté a okolí nás tentokrát zavedl k mlynářům. Toto téma
bylo velmi vděčné, děti byly opravdu zvídavé. A co jsme se dozvěděli? Jaký je rozdíl mezi mlýnem vodním a
mlýnem větrným. Takový malý větrný mlýn jsme si i ve školce sami vyrobili. Vodní kola jsme zase
ztvárňovali pomocí písní a říkadel v různých pohybových hrách, až nám vzniklo pásmo, které chceme
předvést na Školní akademii. Mouku jsme přece jen „namleli“ ve zdejším mlýně a vytvářeli v ní i zní krásné
moučné obrázky. Fotografie z tohoto projektu můžete shlédnout na www.zsmscista.rajce.net.
22. dubna se připomíná Den Země. My jsme si o ochraně životního prostředí povídali celý týden a do
barevných kontejnerů jsme roztřídili, co se jen ve školce našlo. Abychom třídili s dětmi správně, jeli jsme na
exkurzi do třídírny odpadů Becker Kralovice. Tento výlet byl hrazen ze sponzorského daru poskytnutého
naší škole. Všechny děti zaujala třídička plastů, lis na papír a samozřejmě ta velká popelářská auta.
Poslední dubnový týden byl vyhrazen nadpřirozeným mocnostem a to čarodějnicím. S dětmi jsme se více
zaměřili na čarodějné pomocníky, tedy zvířátka jako je kocour, netopýr, myš, had, pavouk, sova, havran,
atd. Na středu 29. dubna připadl Den čarodějů a čarodějek, kdy mohly děti přijít do školky v kostýmu.
Nejprve jsme s vrchní čarodějnicí Rendulou oslavili tancem její krásné 549. narozeniny a po vydatné
svačince ve školní jídelně, jsme zamířili na školní hřiště. Tam už čekali čarodějové a čarodějky ze 7. ročníku a
jejich čarodějnický pětiboj – hod koštětem do dálky, hod ropuchou na cíl, kocouří závody, netopýří kuželky
a sedmimílové boty. Všechny čarodějky a čarodějové i tyto zapeklité sportovní disciplíny zvládli a vysloužili
si tak potlesk a čarodějnické osvědčení. Čarodějům a čarodějkám ze 7. ročníku a vrchní čarodějnici Marušce
tímto děkujeme za pomoc a ochotu.
Za MŠ Čistá Slavěna Čechová
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KALENDARIUM
kulturních akcí pro Čistou
a okolí (výběr redakce)
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Čistá
KD 13:30h, 18:30h
školní akademie

Kozojedy
Jílovny 7:00h, rybářské
závody
Jesenice
ZŠ 10:00h, železniční
modely
Jesenice
ZŠ 10:00h, železniční
modely

Čistá
Český den proti
rakovině
Kozojedy
KD 21:00h, Extra band

Milíčov
Noc kostelů
Čistá
autobusová zastávka
7:30h, Pochod údolím
Javornice
hrad Krašov
dětský den
Čistá
fotbalové hřiště
14:30h, Výlet na hrad

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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