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100 let
republiky
Čistá důstojně oslavila 100 let republiky!
Vážení spoluobčané,
jsem ráda, že jsme mohli 28. 10. 2018 společně důstojně oslavit 100. výročí založení samostatného Československa.
Naše oslavy začaly již v sobotu v podvečer 27. 10. 2018 dramatickou četbou divadelní hry Václava Havla „Zítra to
spustíme“. Děj nás zavedl o 100 let zpět a mohli jsme nakrátko prožít s doktorem Aloisem Rašínem dramatické události v
noci z 27. na 28. října 1918. Když v průběhu hry zazpívali účinkující státní hymnu a celé publikum vstalo, mnohým se do
očí nahrnuly slzy dojetí. DS Tyl a jeho hostům patří veliké poděkování.
V neděli 28. 10. 2018 jsem s obavami od rána sledovala počasí, neboť vše bylo připraveno na slavnostní průvod, spolky
měly připravené své slavnostní prapory, obec zakoupila novou státní vlajku a jen počasí pořád nepřálo, ráno dokonce
sněžilo. Ale nakonec nad Čistou před druhou hodinou stáli snad všichni svatí a přestalo pršet. Před školou se shromáždili
občané, zástupci všech spolků se slavnostními prapory, členové Klubu vojenské historie v uniformách z 1. světové války a
DS Tyl s dalšími občany v dobových kostýmech. Průvod vyšel přesně v 14.00 hodin k památníku obětí válek, kde
proběhlo kladení věnců, projevy, soubor Václav zazpíval státní hymnu. Poté vojáci vystřelili slavnostní salvy z pušek a z
velkého děla na počest všech, kteří se zasloužili o vznik naší republiky, za všechny padlé a zemřelé během I. světové
války a za všechny, kteří se tohoto dne nedožili. Jako symbol 100 let republiky jsme všichni společně zapálili 100 svíček.
Zúčastnění se podepsali do kroniky obce, kde bude tento den zapsán pro budoucí generace. V obřadní síni si přítomní
mohli prohlédnout připravenou výstavu, která potrvá do 15. 11. 2018 a skládá se ze tří částí. První část je ucelený soubor
s názvem Tady nová republika, druhá část je sestavena z dokumentů získaných od místních spoluobčanů a třetí část
vytvořili žáci z naší školy.
Následně jsme se přesunuli a společně pod kostelem sv. Václava jsme vysadili strom republiky, lípu srdčitou (thilia
cordata), která bude připomínat tento významný den. Program oslav pokračoval v kostele sv. Václava, kde jsem za obec
předala pamětní stuhy a pamětní listy spolkům, nejstarším občanům a kronikáři obce. Následovala modlitba za vlast a
žehnání nově vysazené lípě. Poté již proběhl koncert pěveckého souboru Václava a dětského souboru Václavky.
Slavnostní atmosféru celé akce umocnilo vystoupení sourozenců Váhalových hrou na trubku, jak u památníku obětem
válek, tak v kostele sv. Václava, kde jsme mohli slyšet skladbu Vltava.
Vážení spoluobčané jsem velice ráda, že jste se letošního významného výročí zúčastnili a že jsme mohli společně toto
výročí důstojně oslavit. Děkuji všem za kladné ohlasy a za všechna poděkování, které jsem od Vás obdržela.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu této akce. Jsou to SDH Čistá, DS Tyl,
zaměstnanci obce, ŘKF Jesenice, ZŠ a MŠ Čistá, Klub vojenské historie Rakovník, místní spolky a všichni ostatní
dobrovolnícia občané obce.
Blanka Čebišová, starostka obce
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Obecní úřad - informace
Vodné a stočné

Zájezd do divadla
Divadlo Palace
Ještě zbývá několik vstupenek na komedii „Rodina je
základ státu“ na pondělí 19. 11. 2018. Více informací u
pí. Valigurčinové.

Upozorňujeme občany, kteří nemají ještě uhrazen
poplatek za vodné a stočné, že splatnost tohoto
poplatku končí k 31. 12. 2018. Poplatek je možné
uhradit v pokladně VHČ na obecním úřadě nebo
převodem na účet č. 9021-542373389/0800.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Čistá č. 45, ze dne 27. září 2018
Návrh usnesení č. 542/18 :ZO schvaluje navržený program jednání.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 542/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 543/18 : ZO schvaluje podpis dohody o narovnání se společností Energie Pro, s.r.o. s úpravami, které
navrhne advokát Mgr. Ticháček a pověřuje starostku podpisem dohody.
Pro - 8, Proti – 0, Zdržel se - 2 p. Turek, p. Rohr, USNESENÍ č. 543/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 544/18:ZO schvaluje pronájem oploceného pozemku parc.č. 2715 v k.ú. Čistá u Rakovníka o výměře
cca 90 m2 za částku 3,- Kč/m2/rok pí. K.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 544/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 545/18:ZO předběžně souhlasí s prodejem garáže bez čp. a pozemku parc.č. 648 v k.ú. Čistá u
Rakovníka za minimální cenu 50.000,- Kč.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0, SNESENÍ č. 545/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 546/18:ZO schvaluje přidělení individuální dotace ve výši 20.000,- Kč p. P. na hokejové a hokejbalové
vybavení syna na sezonu 8/2018 – 3/2019.
Pro - 9, Proti – 1 p. Pešek, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 546/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 547/18 :ZO schvaluje podpis Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemenea
dohodu o umístění stavby č. IV-12-6022469/VB/3 Čistá – nový kNNp.č. 275/11 za jednorázovou náhradu ve výši 8.000,Kč s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.
Pro – 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 547/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 548/18 : ZO schvaluje podpis Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-6023356 Čistá p.č. 336 – úprava kNN č.smlouvy: IV-12-6023356/SoBS VB/1 za
jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.
Pro – 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 548/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 549/18 : ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč do veřejné sbírky pořádané
Sdružením místních samospráv ČR za účelem pomoci obci Prameny. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno KÚ Zlínského
kraje dne 21.8.2018, čj.: KUZL 60663/2018.
Pro – 6, Proti – 4 p. Pešek, Votroubek, Mgr. Tintěra, Mgr. Váhala, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 549/18 NEBYLO
SCHVÁLENO.
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Došlo do redakce
Poděkování
Vážení spoluobčané, jménem výboru ZO KSČM v Čisté děkuji všem, kteří v obecních volbách dali hlas kandidátům
z kandidátky KSČM.
Za výbor ZO KSČM ČistáZbyněk Coufal

Poděkování
Vážení spoluobčané,
Sdružení nezávislých kandidátů „Čistecka“ děkuje všem voličům za podporu v komunálních volbách 2018. Vámi
projevenou důvěru se budou zvolení zastupitelé snažit co nejlépe zúročit, aby každodenní život všech občanů Čistecka
byl co nejspokojenější.
Osobně děkuji všem, kteří mi dali důvěru v podobě preferenčních hlasů, budu se opět snažit vést obec co nejlépe.
Přeji všem zvoleným zastupitelům, aby v zastupitelstvu panovala pracovní soudržná atmosféra, která povede
ke společnému cíli a to ke spojenosti občanů a rozvoji obce.
Za SNK „Čistecka“ Blanka Čebišová

ZŠ a MŠ Čistá
Přehled plánovaných akcí na měsíc listopad ZŠ a MŠ Čistá
12. 11. TŘÍDNÍ SCHŮZKY pro rodiče žáků ZŠ, od 18:00 hodin, pro třídní důvěrníky sraz v 17:30 v ŠD I.
13. 11. DEN LASKAVOSTI – projektový den (1. – 9. třída)- Den, kdy budeme konat dobré skutky a přineseme potěšení
svému okolí.
20. 11. IT SLOT – soutěž IT a logického myšlení (8. – 9. třída) - Soutěž bude probíhat v odpoledních hodinách. První část
soutěže je věnovánavědomostem z oblasti informačních technologií a druhá část soutěže úlohámz matematického a
logického myšlení.
21. 11. LEGIOVLAK Rakovník (8. – 9. třída) - Legiovlak je projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal
vytvořitvěrnou repliku vlaku z období let 1918 – 1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Ruskuprobíhaly válečné operace
čs. legií. Dne 21. 11. bude přistaven na nádražív Rakovníku.
22. 11. SUIT UP DEN – projekt Hrdá škola (1. – 9. tř.) - Všichni přijdeme hezky a formálně oblečeni do školy. Chlapci si
mohou vzít košile,saka, motýlky, kšandy a cokoliv dalšího, co je napadne. Dámy naopak šaty, kostýmky, sukně či další
parádní kousky. Tento den by měl být dnem gentlemanských gest a šarmantního vystupování.
30. 11. ROZVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU V ČISTÉ - Zahájení v 17.00 hodin.
Marie Kruntová

Návštěva Úřadu práce v Rakovníku
V těchto a nejbližších dnech se rozhodují žáci deváté třídy o své další cestě životem a přemýšlejí, na jakou střední školu
se přihlásit po absolvování školy základní. Samozřejmě si jako učitelé uvědomujeme společně s rodiči významnost a
důležitost tohoto kroku. Z tohoto důvodu jsme se zúčastnili 12. 10. s žáky osmých a devátých tříd besedy na téma Volba
povolání na Úřadu práce v Rakovníku, kde nás přivítala paní Mgr. Jitka Lužná, která se našim dětem věnovala tři hodiny.
Děti si vyzkoušely test, který by jim měl v rozhodnutí pomoci. Věříme, že jim získané informace pomohou ve správném
rozhodnutí, které pro ně bude velmi důležité.
Mgr. Kateřina Lauberová
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„Výtvarný kroužek “ – práce žáků
Od září nově otevřený kroužek vede paní učitelka Mgr. Pavla Slabá. Každé úterní ráno se schází několik žáků, kteří mají
zájem o výtvarné umění. Pod vedením paní učitelky rozvíjejí své výtvarné schopnosti, estetické cítění, smyslové vnímání,
rozumové i citové hodnocení okolního světa. Zároveň se učí výtvarně reagovat na vnější podněty, vlastní zážitky i své
pocity. Děti se seznamují se širokou škálou výtvarných technik (malba, kresba, grafika, koláž aj.). Věříme, že na konci
školního roku uspořádáme výstavu nejzdařilejších výtvarných prací.
Marie Kruntová
Zátiší (uhel)

L. Švolbová

Z. Vopatová
K.Nováková

K. Nováková

N. Loudová

L.Švolbová

Podzimní krajina (vodové barvy)
Plameňák (pastel)

L.Švolbová

K. Nováková

Říjen v mateřské škole
Pracujeme s dětmi ve dvou třídách (Žabičky 3-4let, Rybičky 5-6- let), celkem 36 dětí. Máme za sebou adaptaci
jedenácti nejmladších dětí. Slziček ubývá. Děti si zvykly na organizaci dne v mateřské škole. Učí se samostatnosti,
poznávat kamarády, hrát si ve skupině, dohodnout se s kamarádem, dodržovat hygienu, pravidla stolování, uklízet
hračky, přednášet básničky, zpívat písničky, dodržovat pravidla.
Na začátku měsíce jsme se zaměřili na zdravotní stav našich dětí. Většina dětí po dohodě s rodiči podstoupila
vyšetření správného držení těla odborným lékařem. Paní učitelky byly zaškoleny, které nápravné cviky zařazovat do
pohybových činností s dětmi. Další kontrolní setkání s terapeutkami je plánováno na jaro 2019. Dále 27 dětí navštěvuje
solnou jeskyni v Kralovicích. Děti si hrají v příjemném prostředí a zároveň posilují imunitu organismu.
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Dne 18. 10. poprvé vyjely obě třídy do divadla do Rakovníka na vystoupení Honzy Krejčíka „ Jak náš žebříček o
šprušle přišel.“ Každý Honzův polštářek představoval jednu šprušli dětské etiky (poprosit, poděkovat, pozdravit, mít rád
kamaráda, maminku, tatínka). Děti si zazpívaly, zacvičily. Hrou na tělo doprovodily rytmické písničky Honzy. Výlet
všechny děti zvládly. Ty nejmenší je třeba pochválit.
Dne 23. 10. se konalo setkání rodičů dětí předškolního věku s metodičkou Pedagogicko- psychologické poradny
v Rakovníku. Tématem byla školní zralost a příprava dítěte na vstup do 1. ročníku, spolupráce rodičů s mateřskou školou
v rámci přípravy, postup při udělení odkladu školní docházky, diagnostika poruchy chování a učení. Setkání proběhlo
v příjemné přátelské atmosféře.
Dne 24. 10. třída Rybiček navštívila Městskou knihovnu v Rakovníku. Všichni jsme se těšili. Cestovali jsme
vláčkem. Některé děti jely poprvé. Sledovaly zastávky, železniční přejezdy, houkání vláčku, rychlost a zpomalení jízdy,
přírodu, dva komíny u Raka III. Pobyt v útulné knihovně byl také fajn. Po přivítání knihovnicí paní Křikavovou se
nasvačily a poté poslouchaly vyprávění a zajímavé čtení ukázek z knih. Děti zaujalo vyprávění o skřítcích Knižnících
knihomolných, kteří přespávají v knihovně a dohlížejí na všechny knihy. Na závěr si děti prohlížely knihy, které si vybíraly
samy. Do Čisté jsme se vrátili v poledne. V mateřské škole na nás čekala paní kuchařka s obědem. Vdolečky a polévka
přišly k chuti. Plni zážitků jsme se rozcházeli domů nebo zůstali spinkat v mateřské škole.
Dne 25. 10. proběhla poslední velká aktivita měsíce- tvořivé dílničky. Rodiče s dětmi pod vedením paní učitelek
odpoledne vyráběli podzimní halloweenské lucerničky. Zhotovené lucerničky byly úžasné. Každý si domů odnášel
krásnou dekoraci. Škoda, že nás bylo málo. Dekorace můžete shlédnout na webových stránkách mateřské školy.
B. Vopatová

Pozvánky - Plakáty
Poslední let broučků

Léto s hřejivými slunečními paprsky je
nenávratně pryč. Nemusíme si však proto
zoufat. Po letních radovánkách přijdou
radovánky zimní. Přivítejme je a odstartujme
je tradičním loučením s létem v Posledním
letu broučků.
Rej broučků potřebuje kopu světýlek a
důstojné loučení potřebuje davy účastníků.
Proto přijďte malí i velcí v hojném počtu
s lampionky a světýlky všeho druhu v pátek
9. listopadu 2018 v 17 hodin před školu,
odkud se vydáme na průvod Čistou
zakončený tradičním ohňostrojem.
Srdečně zvou Coufalovi
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Srdečně zvou Jakub a Šimon Váhalovi.
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Kulturní přehled
Čistá
9. 11.
24. 11.
30. 11.
1. 12.

ZŠ Čistá17:00h,Poslední let broučků
OÚ Čistá 8 – 11h, Předadventní trhy
Před OÚ Čistá od 17:00h, Rozsvícení vánočního stromku
KD Čistá 13:30, Dětská mikulášská zábava

Zde může být i Váš plakát, pokud ho
doručíte do 25. dne v měsíci před dalším
číslem zpravodaje. Stejně tak rádi
zveřejníme i další pozvánky, články a
názory. Zaslání podkladů elektronicky
samozřejmě preferujeme.
redakce

Okolí
17. 11. KD Kozojedy 20:00h, Odyssea
https://www.facebook.com/tickralovice
http://www.kulturnicentrum.cz/

Po uzávěrce
Milion chvilek pro demokracii, happening Tři špejle 28. 10. 2018 v Čisté
V Čisté proběhlo toto setkání 28. 10. od 19:18, tak jako na různých místech v naší zemi. Asi 20 účastníků si vyslechlo
prohlášení, zapálilo si svíčku a zazpívalo státní hymnu. Je na místě připomínat křehkost demokracie, která sice jako
trojnožka ze špejlí drží pevně, ale je velmi lehké ji pošlapat. Pokud vnímáte stejně jako my, že demokracie v naší zemi je
křehká a může být pošlapána, hledejte pravdivé informace, nebojte se diskutovat a ptát se. Mluvme spolu o tom.
Více zde:
https://milionchvilek.cz
http://www.trispejle.cz/

Za pořadatele a účastníky
Daniel Váhala
Klára Rudolfová

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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