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ZŠ a MŠ INFORMUJE
Školní úspěchy
V měsíci dubnu naše škola získala několik
výrazných
úspěchů
ve
sportovních
i
vědomostních soutěžích.
Sportovní soutěže:
Žáci 1. - 7. ročníku a žáci školní družiny se
zúčastnili
v Rakovníku
soutěže
s názvem
„Hokejbal proti drogám“. V okresním kole se žáci
6. - 7. třídy umístili na 3. místě, žáci 4. - 5. třídy na
prvním místě (postup do regionálního kola) a žáci
1. - 3. třídy postupovali do regionálního kola
automaticky, jelikož v okresním kole neměli
soupeře. Žáci školní družiny obsadili všechna tři
první místa a přivezli do své školy tři nádherné
poháry, které si můžete prohlédnout ve vestibulu.
7. 5. jsme v regionálním kole, které se uskutečnilo
v Berouně, obsadili nádherné 2. místo (žáci 4. - 5.
tříd) po náročných zápasech s takovými městy,
jako je Mladá Boleslav, Kladno, Beroun 1, Beroun
2, Vlašim, Hýskov. Navíc jsme si odvezli cenu pro
nejlepšího hráče turnaje. Stal se jím Adam Fišer.
Je třeba zdůraznit, že celé mužstvo podržel i
výborně chytající gólman Matěj Průcha.
Poděkování za předvedený výkon patří Adamu
Fišerovi, Matěji Průchovi, Jakubu Váhalovi, Pavlu
Blackému, Matyáši Novotnému, Ivetě Grohové a
Markétě Schmalzové. Mladší spolužáci se také
snažili, ale na nejlepší týmy to nestačilo. I tak si
zaslouží za svoji bojovnost pochvalu. Chválit
budeme Zbyňka Nácala, Jakuba Zaspala, Šimona
Váhalu, Aleše Fišera a Michala Marka.
Naši školu reprezentovaly i děti z tanečního
kroužku. Zúčastnily se dvou soutěží. První byla
v Domě dětí a mládeže v Rakovníku. 16 velkých a
12 malých tanečnic a tanečníků zde změřilo síly
s ostatními kolektivy. Mladší skupina se umístila
na 4. místě a starší skupina na místě prvním.

7. 5. se starší skupina představila na taneční
soutěži v Rakovníku s vystoupením na step
bedýnkách.
Zde
v konkurenci
téměř
profesionálních skupin předvedla výborný
výkon, ale na stupně vítězů to nestačilo.
Přesto skupinu chválíme za předvedený výkon
a blahopřejeme K. Cyrmonové, K. Lauberové,
P. Peškové, A. Mihálové, K. Novákové, L.
Švarcové, A. Votroubkovi, P. Schuhovi, M.
Sojákové, N. Marečkové, N. Loudové, D.
Votroubkové, A. Krausové, N. Kukiové, L.
Švolbové, M. Krausové.
Vědomostní soutěže:
13. 5. jsme se zúčastnili dvou vědomostních
soutěží. Jedna byla matematická a druhá
z oblasti zdravovědy.
Čtyři žáci (úspěšní řešitelé školního kola
matematické soutěže Pythagoriáda) postoupili
do kola okresního a zde jsme dosáhli zásluhou
dvou žáků, a to konkrétně Aleše Votroubka v
kategorii 7. tříd a Filipa Schuha v kategorii 8.
tříd, krásných dvou šestých míst. Těchto
umístění si velice považujeme, jelikož mezi
konkurencí jsou žáci ze všech základních škol
v okrese (včetně gymnázia).
K. Lauberová, učitelka
Okresní soutěž Hlídek mladých zdravotníků
13. května se deset žáků naší školy zúčastnilo
soutěže
v poskytování
první
pomoci
v Rakovníku. Hlídka mladších zdravotníků
pracovala ve složení: K. Šindlerová, R.
Stárková, I. Grohová, P. Nácalová, J.
Spěváčková. Hlídka starších byla složena ze
dvou chlapců a tří dívek: K. Lauberová, A.
Sklenářová, P. Pešková, F. Stárek a J. Čebiš.

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

OBEC INFORMUJE

ZŠ a MŠ INFORMUJE
Děti předvedly znalosti a dovednosti
z obvazové techniky, z transportu poraněných,
z historie Červeného kříže a z nejdůležitější
oblasti poskytování rychlé první pomoci, jako je
zástava krvácení, infarkt, zásah elektrickým
proudem, anafylaktický
šok, bezvědomí.
Předváděly
účinnou resuscitaci.
Uváděly
poraněné do zotavovací polohy. Soutěž byla
obsazena 11 hlídkami základních škol okresu
Rakovník. Přestože ten den bylo v datu číslo 13,
štěstí nám přálo. Hlídka mladších žáků obsadila 2.
místo a hlídka starších 1. místo. Velice si vážíme
úspěchů našich dětí.
Dne 29. května hlídka starších bude
pokračovat v krajské soutěži, která se bude konat
v Příbrami, kde budeme reprezentovat okres
Rakovník. Držme jim palce.

PŘIHLÁŠKY NA KOMINÍKA
Služby kominíka budeme objednávat jedenkrát
ročně, na žádost občanů to bude nyní po topné
sezoně. Můžete se přihlásit u pí. Valigurčinové, a
to do 30. června. Termín čištění komínů bude
včas oznámen.
KNIHOVNA
Knihovna bude mít zavřeno od pondělí 15. 6. do
pondělí 22. 6. včetně. Přijďte si knihy vyměnit
včas.
VODNÉ A STOČNÉ
Tento měsíc budou chodit pracovníci obecního
úřadu odečítat vodoměry. Pokud nebudete
zastiženi doma, bude Vám vložen do schránky
lístek se žádostí o nahlášení stavu vodoměru do
30. července 2015.
Pokud nebude ve Vašich možnostech uhradit
platbu za vodné a stočné najednou, přijďte se
HNED domluvit na splátkovém kalendáři.
Zabráníte tak možnému postihu.
Vodné a stočné má splatnost k 31. 12. 2015, po
splatnosti bude připočítán úrok z prodlení, popř.
bude Vaše pohledávka předána k vymáhání.
ODPADY
Upozorňujeme, že 30. 6. 2015 končí splatnost
poplatku za odpady na druhé pololetí 2015.
Pokud nebudete mít odpadní nádobu označenu
známkou, nebude Vám firmou Becker odpad
vyvážen.

Ohlédnutí za Školní akademií
Bez Školní akademie si nedovedeme
školní rok představit. Děti přicházejí s nápady,
paní učitelky vybírají a společně s dětmi scelují
jednotlivá vystoupení. Rodiče pomáhají s kostýmy
a rekvizitami. I letošní akademie patřila mezi
vydařené. Děti se těšily a daly do svého výkonu
vše.
Možná stojí za zamyšlení rušení
účinkujících lidmi, kteří sedí v sále. Na jevišti je
příjemně, když se v hledišti diváci smějí a baví, ale
ne když různými šumy a povídáním ruší. Ve škole
v rámci etické výchovy učíme žáky, jak se mají
chovat v divadle, na koncertě. Zkusme to i my
dospělí a buďme dětem vzorem a příkladem.
Vždyť to ke slušnému chování a vystupování patří.
Školní akademie by se nezdařila bez
ochotných spoluobčanů. I letos nám velmi
pomohli ochotníci z Tylova souboru. Osvětlení a
ozvučení bez chyby zajistili pan Váhala a Petr
Tintěra. O hudbu se postaral velmi odpovědně
náš bývalý žák Tomáš Lutišan. Děkuji za
spolupráci a za drahocenný čas, který jste nám
věnovali. Těším se na další spolupráci.
B. Vopatová, ředitelka školy

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další pravidelné veřejné zasedání Zastupitelstva
obce Čistá se uskuteční ve čtvrtek dne 11. června
2015 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního
úřadu v Čisté.

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

POZVÁNKA

60 let
Vopatová Miloslava, Čistá
Vocetková Ludmila, Čistá
70 let
Vopatová Marta, Čistá
Razým Jaromír, Čistá
80 let
Teršlová Zdenka, Čistá

SEDM ZÁZRAKŮ
tak se jmenuje nové představení divadelního
souboru Tyl z Čisté, které bude provázet noční
prohlídky v Mariánské Týnici ve dnech 5. a 6.
června 2015 od 19:00 do 24:00 hodin.
Délka představení je cca 60 minut. Vstupné 70 a
30 Kč.
Čas prohlídky je nutno předem zamluvit na tel.
373 396 410.

POLICIE ČR INFORMUJE

NÁBOR NOVÝCH POLICISTŮ PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ
Vážení spoluobčané, obec obdržela dopis od Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, kterým
žádá o pomoc při hledání nových zájemců o práci u Policie ČR. (Toto je stručný výtah z dopisu)
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje hledá nové zájemce o práci u Policie České republiky.
Nábor se týká zájemců ze Středočeského kraje, neboť ze zkušenosti je ověřeno, že je dobré volná
služební místa obsazovat novými policisty z lokalit jejich budoucího působení. Konkrétní informace o
podmínkách přijetí k policii a k průběhu přijímacího řízení najdete na internetových stránkách
www.policie.cz/nabor nebo je mohou podat pracovnice náborového pracoviště – tel. 974 861 750,
e.mail krps.op.nabory@pcr.cz, dat. schránka 2dtai5u.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ JAVORNA
ČERVEN - MĚSÍC MYSLIVOSTI A OCHRANY PŘÍRODY
Stalo se již tradicí oslavovat červen jako Měsíc myslivosti a ochrany přírody. Je tomu tak proto, že se právě v
červnu rodí většina mláďat srstnaté i pernaté zvěře. Rozkvetlá příroda je přijímá s otevřenou náručí, ochotně
jim poskytuje kryt, dostatek potravy a obvykle i tepla pro jejich rychlý vývoj.
Líhnutí a kladení mláďat příroda moudře koncentruje do období hojnosti a příznivých klimatických podmínek.
Na množství narozených mláďat, na jejich ochraně před škodnou, před zvířaty škodící myslivosti, žací lištou a
také chováním některých lidí jsou závislé podzimní stavy zvěře. Proto v červnu vrcholí ochranářské úsilí
myslivců. Byla jim svěřena čestná povinnost pečovat o zvěř a přírodu.
Myslivci mají zájem nejen na tom, aby přírodu oživoval co největší počet druhů zvěře, ale aby se pro ni
JA
udrželo a vytvářelo vhodné životní prostředí. Proto každým rokem vysazují velké množství stromků a keřů.
Zakládají zvěřní políčka a každým rokem připravují dostatečnou zásobu krmiv pro zimní přikrmování, rovněž
budují a udržují v dobrém stavu veškerá myslivecká zařízení, aby nehyzdilo celkový vzhled přírody. Ochrana
přírody a všeho živého v ní by se však měla stát záležitostí všech občanů. Vždyť udržet příznivé životní
podmínky je celosvětový problém, který svou naléhavostí vstupuje do popředí. Chraňme každý keř a stromek,
každého živočicha, zachovejme dalším generacím naši krásnou přírodu, myslivost, myslivecké zvyky a tradice
našich dávných předků. V červnu je k tomu výborná příležitost.
MS Javorna Čistá
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ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.
Místní organizace Čistá u Rakovníka

Spolu s běžnou hospodářskou činností probíhá
také jako určité vyvrcholení činnosti kroužku
mladých přátel myslivosti a rybářství školení a
závěrečná zkouška k získání prvního rybářského
lístku. Připravuje se 6 dětí. Děti po absolvování
kurzu, složení zkoušek, a zakoupení prvního
rybářského lístku budou moci vykonávat rybářské
právo na našem revíru Závlaha III.
Zveme Vás také na letošní rybářské závody, které
proběhnou 20. 6. 2015 od 7:00h /registrace od
6:00h/ také na revíru Závlaha III. I letos budou
připraveny hodnotné ceny. Závody proběhnou
letos pod hlavičkou našeho polokulatého výročí a
tak budeme velmi rádi, když přijmete naše
pozvání.

Více také na plakátě.

MEDVĚDÍ STEZKA
Úspěch našich mladých reprezentantů
V minulém vydání Čisteckého zpravodaje jsme
vás informovali o chystaném závodě „Medvědí
stezka“ pořádaného Středočeskou Asociací
sportu pro všechny ve Vojtově mlýně a jeho
krásném okolí.
S radostí můžeme konstatovat, že tento závod se
po všech stránkách vydařil. Nejen že nám přálo
počasí, ale bezvadná organizace závodu,
ubytování závodníků, stravování, doprovodný
program, to vše bylo završeno a ozdobeno
úspěšným umístěním osmi reprezentantů z naší
základní školy, kteří jako domácí využili možnosti
těchto náročných závodů se zúčastnit.
V kategorii starších žáků získala dvojice Filip
Schuch, Patrik Groch zlaté medaile za první místo.
Stejně tak byla úspěšná naše děvčata v kategorii
starších žákyň. Marie Krausová ve dvojici s
„letitou“ účastnicí závodů Kateřinou Lauberovou
– první místo. V téže kategorii získala dvojice
Natálie Kukiová, Nikola Marečková bronzové
medaile za třetí místo a na pěkném čtvrtém místě
skončila Markéta Schmalzová s Ivetou Grohovou.
Za úspěšnou reprezentaci naší školy a obce jim
mnohokráte děkujeme.
Poděkování patří též všem, kteří k zdárnému
průběhu setkání mládeže a závodům přispěli. Ať
již sponzorským darem, nebo drobnou odměnou
pro vítěze a všechny účastníky: ČLUZ a.s., Svazek
měst a obcí Rakovnicka, Obecní úřad Čistá, SRPDŠ
Čistá.
Katka a Zbyněk Coufalovi

SDH ČISTÁ INFORMUJE
Neexistuje hranice toho, jak dobrým se hasič může stát.
Mladí hasiči uzavřeli ročník hry Plamen
29. – 30. května se konalo již tradiční dvoudenní závěrečné okresní kolo hry Plamen. Pořadatelům OSH
Rakovník ve spolupráci s SDH Nové Strašecí se podařilo pro tuto akci zajistit oblíbený areál sportoviště u III.
ZŠ v Rakovníku. Tartanový povrch oválu umožňuje zajistit pro soutěžící optimální podmínky pro jejich
výkony a zázemí areálu zase pořadatelům vyhovující podmínky pro uspořádání takovéto akce.
Sjelo se zde 230 soutěžících dětí ve dvou kategoriích. Nocleh ve stanech, večerní táborák a diskotéka pod
širým nebem nabízí mnohým pěkné zážitky a setkání s přáteli jak pro děti tak i pro dospělé.
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách, štafeta na 400 m s překážkami CTIF, štafeta 4 x 60 m, požární útok CTIF
a požární útok Plamen. Počasí nám přálo (začalo pršet až po ukončení večerního programu ) a tak soutěž
probíhala bez větších komplikací. K výsledkům z této akce se připočítají výsledky z podzimního kola (ZPV a
štafeta dvojic), vyhodnotí se kronika kolektivu (celoroční činnost – výlety, kulturní akce, získání odborností,
tábor, … ) z toho všeho vzejde celkové, konečné pořadí.
Naše soutěžní družstvo zařazené v kategorii starších ve složení Anetka Votroubková, Terezka Pavlisová,
Anička a Maruška Krausovi, Nikola Marečková, Filip Voráček, Patrik Groh, Patrik a Filip Schuhovi a Lukáš
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Barborka (Všetaty) se mezi věkově vyrovnanějšími družstvy rozhodně neztratilo. Ročník 2014 – 2015 hry
Plamen okresu Rakovník ukončili na krásném 4. místě! Gratulujeme!
Těsně za Lužnou, Rynholcem a
Třticí. Z těchto tří bude složeno i soutěžní družstvo, které náš okres bude representovat na krajském kole
v Kolíně ( 19. – 21. 6 ).
Dětem patří poděkování za bojovnost a gratulace za representaci SDH i obce!
Děkujeme i Rolandovi a Luďovi za přepravu družstva a materiálu na soutěž a zpět.
Za SDH vedoucí kolektivu Dáša Schuhová

PROJEKTOVÝ DEN S PLZEŇSKOU ABATEVOU
Vážení čtenáři zpravodaje,
základní škola i naše obec podporují činnost zájmových
kroužků finančně i dobrým zázemím. Je to jistě
potřebná věc, protože dobře využitý volný čas dětí je
vkladem do budoucnosti. I zájmové kroužky se mohou
třeba stát impulsem k volbě budoucího povolání nebo
zůstanou součástí prevence proti špatným jevům
v chování mládeže. Kroužek hry na zobcovou flétnu
patří k těm menším, ale troufá si i na větší projekty. Tím
je právě den s plzeňskou Abatevou. Abateva je
vynikající mládežnický soubor zobcových fléten z Plzně,
který s námi stráví celý jeden den. V úterý 9. 6. přijedou
do naší školy a zahrají pro děti koncert staré i moderní
hudby. Celá škola se promění v divadlo a koncertní sál,
děti se budou učit správnému chování v divadle a na
koncertě a hlavně si budou moci vše vyzkoušet. Po
obědě přijedou do školy hudební pedagogové ze
širokého okolí se svými žáky na seminář moderních
technik hry na flétnu. Večer jste pak všichni zváni na
koncert do kostela sv. Václava v Čisté, který bude jistě
velkým zážitkem. Více najdete na plakátě ve zpravodaji i
na vývěskách v obci. Je mým velkým přáním, aby
koncerty vážné hudby byly součástí kulturní nabídky
v naší obci, jak tomu doposud je z různých iniciativ. Rád
bych také, abychom se společně učili správnému
chování při koncertech, protože se tak stáváme vlastně
spolu-interprety celého koncertu a pomáháme si
navzájem odnést co nejhodnotnější zážitek jako
povzbuzení do našich všedních dní. Budete-li večer na
koncert brát svoje děti – nezapomeňte se nechat od
nich poučit o správném chování v divadle a na koncertě,
a to správné chování po nich také žádejte.
Za ZŠ Čistá a flétnový kroužek
Daniel Váhala
Slavěna Čechová ml.
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CO SE U NÁS PSALO

V dalším pokračování našeho seriálu „Co se
psalo“ se zaměříme na měsíc květen roku
1983.
Květen byl, je a bude měsícem různých
oslav. Nejinak tomu bylo ani v květnu
1983, což zaznamenal i Čistecký
zpravodaj. Článek „Slavné májové dny“
připomněl, že všichni společně vyjdeme
do prvomájového průvodu a kladl si
řečnickou otázku „Pokolikáté již?“.
Neznámý autor článku pak vzpomíná
„…na prvomájové demonstrace odporu,
v nichž se pod dohledem četnických
bajonetů hlásili zachmuření chlapi i
ženské o právo na práci…“, a srovnává
oslavy se současnou dobou (pozn.
myšleno s rokem 1983) slovy „První máj je
opravdovým svátkem poctivé a čestné
práce pro rozkvět naší společnosti, je
manifestací třídní solidarity s pracujícími
celého světa“. Připomenut byl i den
vítězství. Autor poměrně expresivně
vyjádřil opovržení „morem nacismu“ a
„hitlerovskou stvůrou“ „dobytou ve svém
vlastním doupěti“. Na závěr byla
uveřejněna
pozvánka
na
májovou
manifestaci. Tak tedy v Rakovníku, odjezd
zvláštního
vlaku
v 7:30
z Čisté,
manifestace od 9:00 hodin, poté průvod a
prohlídka alegorických vozů. Odjezd vlaku
zpět v 11:30 hodin.

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ
Květnové číslo Zpravodaje informovalo
i o druhém plenárním zasedání MNV Čistá,
které proběhlo za účasti poslance SKNV s.
Švarce, instruktora ONV s. Sušánky a poslance
ONV s. Bílka. Zazněly informace o výstavbě
vodovodu v akci „Z“, o jarním úklidu obcí či
výstavbě obchodního střediska. Své referáty
přednesli zástupci místního výboru NF, komise
veřejného pořádku či komise lidové kontroly,
ale také zástupci JZD ČSSP Javorna, SZP Velká
Chmelištná a farmy Zdeslav. V závěru bylo konstatováno, že se obec Čistá připojuje k výzvě Nového
Strašecí o zlepšení životního prostředí.
Na počest světového shromáždění za mír se MNV a MV NF v Čisté zavázali odevzdat na Fond
mírového kongresu 500,- Kčs, na zlepšení vzhledu obce odpracovat prostřednictvím občanů 24.930
brigádnických hodin a při nákladech 8.000,- Kčs vytvořit hodnotu díla v částce 220.000,- Kčs. Dále se
zavázali v investiční akci „Z“ odpracovat 15.000 brigádnických hodin a vytvořit při nákladech
420.000,- Kčs hodnotu díla v částce 600.000,- Kčs. Složky NF se zavázaly zajistit úpravy svých skříněk
a propagačních tabulí.
V samostatném článku bylo shrnuto školení CO. Účast v Čisté byla malá, a proto proběhlo náhradní
školení, kterého se zúčastnilo celkem 252 občanů. Další školení bylo plánováno na měsíc červen a
občané, kteří obdrží pozvánku, byli upozorněni, aby se školení ve vlastním zájmu zúčastnili.
KINO KAVÁRNA kulturního domu uváděla v měsíci květnu např. tyto filmy – VÁLKA
POLICAJTŮ (nový barevný francou zský krimifilm ) – KONÍČEK HRBÁČEK (sovětský barevný
film o štěstí a cestě za carskou nevěs tou) či MONSTRUM Z GALAXIE ARKANA (nový
barevný fan tastický film v československ o-j ugoslávské koprod ukci). Připomenu to bylo
výročí 50 let filmového stu dia Barrand ov, ne boť i v čiste ckém kině jsou promítány filmy
pochá zející z toho to studia a v p odzimn ích měsí cích bu de uvede na pře hlídka
nejúspěšnější ch českých filmů.
Dále se v měsíci květnu uskutečnil lampionový průvod, večer u cimbálu, den svazarmu, pochod Javornicí
(II. ročník), členská schůze KSČ a taneční zábava v rytmu diska.
V právě prezentovaném čísle Zpravodaje byla uvedena druhá část vzpomínky na Jaroslava Haška a jeho
putování po okolním kraji (první část byla uvedena v dubnovém čísle z roku 1983 a zmíněna v minulém
čísle současného Čisteckého zpravodaje). Celý text bude zveřejněn v původní podobě na našich
internetových stránkách http://tinterovi.webnode.cz.
V příštím čísle: Májové oslavy 1983 v Čisté, Městský znak Čisté, program KINOKAVÁRNY, další pokračování
anabáze Jaroslava Haška v Čisté a další.
Pavel TINTĚRA ml.
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ZPRÁVIČKY Z MŠ

STALO SE … v červnu

V měsíci květnu mají svátek všechny maminky a děti
z MŠ i ZŠ pro ně vždy chystají společný dárek
v podobě Školní akademie. Ne jinak tomu bylo i letos.
Nacvičování našeho pásma zejména těm nejmenším
dětem dalo velkou práci. Přesto jsme si našli chvilku
na povídání si o mamince a vůbec o celé naší rodině.
Kdo do ní patří, jak se komu říká, jaký kdo je, atd.
Druhý týden jsme se ve školce věnovali květinám.
Seznamovali se s jejich názvy, prohlíželi knihy o
květinách, hráli pohybové hry, zpívali a kreslili. Ti
zvídavější se učili hledat v herbářích či atlasech květin.
Ty jsme dokonce nosili i na procházky, a když se nám
nějaká květina líbila, ihned jsme si zjistili, jak se
jmenuje. Ne vždy jsme si však dokázali její název
zapamatovat. Úsměvný je příběh Jeníčka Š., který si
(ač hrozně chtěl) nemohl zapamatovat název květiny
– mateřídouška. Tak mu radím, to je jako název naší
školky, té se někdy říká mateřinka, to už si odvodíš.
Druhý den Jeníček radostně přiběhl do školky, že už si
konečně tu kytičku zapamatoval. Říká se jí
školkovnice.
Při našich procházkách a určování květin jsme na
polích již spatřili vzrostlé obilí. Zájem dětí i o tyto
rostlinky nám nahrával, neboť dalším řemeslem, které
jsme se pokusili probádat v rámci polytechnického
projektu Řemeslníci v Čisté a okolí, byl sedlák.
Abychom dětem práci sedláka, co nejvíce přiblížili,
vydali jsme se na exkurzi na rodinnou farmu Hedecko.
Vše, co na farmě mají, nám velmi ochotně ukázali a
velmi poutavě o všem vyprávěli. Viděli jsme tak
slepice, kachny, husy, ovce, kozy, krávy, prasátka,
králíky, psa, kočky a samozřejmě koníky. Pro všechna
zvířátka jsme ve školce sbírali staré pečivo, kterým
jsme je mohli nakrmit. Konec naší exkurze pak patřil
jízdě na konících. Kdo se nebál, nasadil si jezdeckou
helmu a nechal se povozit kolem celé farmy.
Také bychom měli poděkovat panu J. Tajblovi, V.
Schuhovi a J. Vachatovi, kteří nám do školky věnovali
pytlík zrníček od každého druhu obilí. S dětmi jsme si
všechny obilniny prohlédli, zasili a nyní pozorujeme
jejich klíčení.
www.zsmscista.rajce.net.
Za MŠ Čistá
Slavěna Čechová ml.

V této rubrice se setkáváme s minulými událostmi
vážícími se k Čisté a jejímu okolí.
STALO SE … v červnu
V této rubrice se setkáváme s minulými událostmi
vážícími se k Čisté a jejímu okolí.
červen 1942 ukončen rozvod místního rozhlasu.
Rozhlasové zařízení bylo rozšířeno na 6
reproduktorů a celkový náklad činil 41 888 K. Do
té doby ohlašoval nové zprávy a nařízení strážník
za pomoci zpravodajského bubnu.
9.6.1806 byl položen základní kámen nového
pivovaru. Pivovar byl vystaven při potoce vedle
městské radnice. Vedle pivovaru
pak
právovárečníci postavili dům s velkými sklepy a
lednicí.
10.6.1928 byly u radnice odhaleny desky padesáti
dvou obětí 1. světové války. Desky byly vyrobeny
z černé švédské leštěné žuly, zhotovil je dle náčrtu
zdejšího stavitele Cyrila Čecha rakovnický sochař
K. Havlíček za 11 666 Kč.
10.6.1839 se v Čisté narodil Vojtěch Scheiner,
čistecký kronikář a první čistecký historik. Kroniku
začal psát již jako student české reálné školy v
Rakovníku. Psal ji v letech 1861-1881. Zůstala v
rodině, kde se dědila a teprve v roce 1970 ji
získala Čistá.
15.6.1924 soubor Václav uspořádal v Sokolské
zahradě koncert k oslavě 100. narozenin
hudebního skladatele Bedřicha Smetany.
17.6.1877 se uskutečnila zakládající
hromada Sboru dobrovolných hasičů.

valná

z níže uvedených zdrojů sestavila Klára Rudolfová
Zdroje: Janata Jar.: Kronika školy v Čisté, s. 34
Sklenář Jar.: Městečko Čistá a
okolí, Čistá 1999, s. 40, 92, 135, 139, 238
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Plakáty - pozvánky
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Kroužek mladých přátel myslivosti a rybářství „Divočáci“ - informuje
Divočáci úspěšně zakončili již pátou sezónu
Dne 23. května 2015 se v Kolešovicích konalo okresní kolo soutěže pro děti se zájmem o přírodu a myslivost
Zlatá srnčí trofej (dále ZST). Soutěže se zúčastnilo 68 dětí z celého okresu, soutěžilo se ve třech kategoriích – M
(1.-2. třída), A (3.-5. třída), B (6.-9. třída). Na soutěžící čekala myslivecká stezka, kde na jednotlivých stanovištích
poznávali lovecké psy, vycpaniny ptáků a zvěře, trofeje zvěře, stromy, stopy a hlasy zvěře, odpovídali na otázky
z ochrany přírody, stříleli ze vzduchovky a psali test z mysliveckých znalostí. Zvlášť se také vyhodnocovala
soutěž ve střelbě ze vzduchovky. Členové kroužku zde mohli zúročit znalosti a dovednosti nabyté v průběhu
školního roku, u některých dokonce za několik školních let. Děti se svým aktivním přístupem umístili na
předních místech a k jejich výsledkům jim blahopřejeme.







ZST kat. M: Věnka Razýmová 2.místo, Lili Švarcová 5.místo, Dan Fišer 6.místo
ZST kat. A: Šimon Váhala 2.místo, Kája Šindlerová 3.místo, Marťa Sojáková 4.místo
ZST kat. B: Pája Pešková 9.místo
Střelba ze vzduchovky kat. M: Lili Švarcová 3.-4.místo, Dan Fišer 6.místo, Věnka Razýmová 11.-12.místo
Střelba ze vzduchovky kat. A: Šimon Váhala 2.místo, Marťa Sojáková 4.místo, Jonáš Kožíšek 5.místo, Kája
Šindlerová 6.místo
Střelba ze vzduchovky kat. B: Pája Pešková 7.místo

S divočáky se scházíme pravidelně každý týden. V současné době se těšíme na již tradiční víkendový výlet
s přespáním v přírodě – tentokrát vyrážíme za trilobity do Skryjí. Výlet proběhne také díky poskytnutému
grantu od obce Čistá.
Více z činnosti na http://myslivecak.webnode.cz/
Vedoucí kroužku.
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

ČSZP

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Čistá č. 7 ze dne 30. dubna 2015

Zápis ze schůze výboru ĆSZP, konané dne
7.května 2015.

Návrh usnesení č. 93/15 :
ZO souhlasí a schvaluje takto navržený program
jednání.
USNESENÍ č. 93/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 94/15 :
ZO po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o
dílo č. 20141025, uzavřené mezi Obcí Čistá a firmou
Toman, ze dne 5. 12. 2014, který spočívá
v prodlouženém termínu dokončení prací do 15. 5.
2015 a změně ceny díla o vícepráce ve výši 206.633,- Kč
včetně DPH, cena celkem 1,864.250,- Kč včetně DPH a
ukládá starostce podepsat tento dodatek.
USNESENÍ č. 94/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 95/15 :
ZO po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o
dílo ze dne 20. 8. 2014, uzavřené mezi Obcí Čistá a
MgA. Helenou Štěrbovou, který spočívá v navýšení ceny
díla o více práce ve výši 10.177,50 Kč včetně DPH, cena
celkem 230.402,50 Kč včetně DPH a ukládá starostce
podepsat tento dodatek.
USNESENÍ č. 95/15 BYLO SCHVÁLENO.

1)Jubilanti:
VOPATOVÁ Marta - gratulaci a předání dárku zajistí
Vopatová Eva a Radvanyi Ladislav
RAZÝM Miroslav - gratulaci a předání dárku zajistí
Králová Anna a Henzlová Milena
TERŠLOVÁ Zdena - gratulaci a předání dárku zajistí
Vopatová Eva
2)Nabídka účasti na akcích:
4. 6. - pozvánka od SZP Rakovník na Hedecko, jede se
společně se SZP autobusem v 10:30 hod.
6. 6. - Senomaty - PLZEŇŠTÍ HELIGONKÁŘI,
cena vstupného 50.- Kč
7. 6. - Kněževes – dechparáda - učinkuji: NÝŘANKA,
MODRÁ MUZIKA, MIKLOVCI A KRAJANKA, 14:00 –
18:00 hod.,
cena vstupného 130.- Kč
12. 9. - Senomaty – SEDMIHORKA,
cena 50.- Kč
10.10. - Senomaty - V. ŽÁKOVEC a A. VOLÍNOVÁ,
cena 50.- Kč

POZVÁNKA
3)Vlastní připravované zájezdy:
28. 6. - zájezd – MANĚTÍNSKO,
cena za dopravu členové 120.- Kč,
nečlenové 150.- Kč, děti 60.- Kč
Záloha při přihlášení.
- Rabštejn - procházka městečkem 250 metrů
kolem kláštera, kostela a náměstí, jednáno i o
možnosti zajít do kostela
- Nečtiny - muzeum a prohlídka parku u zámku
- Luková - výstava soch v kostele
- Manětín - dle osobních zájmů prohlídka
města, prohlídka zámku a zámeckého parku

VŠECHNO JEZDÍ CO KOLA MÁ
Letošní školní rok končí až v úterý 30. 6. 2015, a
proto se i naše akce uskuteční v tento den.
Připravte si netradiční vozidla a přijeďte s námi
strávit příjemné odpoledne.
Závod začne v 16:30 hodin u fotbalového hřiště v
Čisté a je vhodný pro všechny věkové kategorie i
pro maminky s kočárky.

Výlet do Mělníka a na hrad Houska se bude
připravovat na druhou polovinu srpna.
Pravděpodobně na 22. srpna.

Bude připraven doprovodný program pro ty, kteří
zrovna nebudou závodit.
Drobné odměny jsou připravené pro všechny
účastníky.

4)Příprava na členskou schůzi.

Na setkání se těší Katka Coufalová
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Mariánská Týnice
Noční prohlídky s DS Tyl
Čistá – rezervace nutná
/od 19:00h/
Mariánská Týnice
Noční prohlídky s DS Tyl
Čistá – rezervace nutná
/od 19:00h/
Jesenice
jídelna ZŚ, 15:00h loutkové divadlo pro děti
Čistá
kostel sv. Václava, 18:00h
– koncert ABATEVA

Kožlany
Muzejní noc – nutná
rezervace
Jesenice
Ornitologická vycházka –
7:30h sraz v kempu

Čistá, Závlaha III.
Rybářské závody /od
7:00h/

Ne

Kralovice
pouť
Kralovice
pouť

Vaši akci rádi zveřejníme.
Potřebujeme k tomu Váš plakát.
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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