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AKTUÁLNĚ
PŘEDNÁŠKA
V neděli 13. 11. 2011 v 15:00
hodin se koná v prostorách
obecního
úřadu
zajímavá
přednáška Mgr. Ivy Dlabačové
na téma „Poruchy učení a Vstup
do školy“.
Jménem
Čisteckého
jablka
všechny srdečně zve
Ilona Mertlová

OBECNÍ KNIHOVNA
Od 28. 10. 2011 až do odvolání
bude místní knihovna uzavřena
z důvodu jejího přestěhování
zpět do původních prostor
radnice.
Vypůjčené
knihy
můžete vracet v kanceláři OÚ
nebo si je ponechat do doby
otevření.

BABSKÉ SEDÁNKY
Chcete
se
seznámit
se
zajímavými
výtvarnými
technikami nebo si chcete
popovídat nebo jen posedět?
Pak jste zvány každý čtvrtek od
19 hodin na faru do 1. patra.
Těšíme se na Vás.

OBEC INFORMUJE
VODNÉ A STOČNÉ 2011
Upozorňujeme
občany,
že
splatnost
vodného
a
stočného za rok 2011 končí
31. 12. 2011. Po uplynutí
splatnosti, tj. od 1. 1. 2012
bude
účtováno
penále.
Pamatujte na to, že od 23. 12.
2011 je pokladna uzavřena.

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

2011

CENA 6,- Kč

Vážení spoluobčané,
bude to rok, co jsem byla zvolena starostkou naší obce, dovolte mi
tedy, malou rekapitulaci. Jsem velmi ráda, že se nám kolektivní prací
zastupitelstva, zaměstnanců obecního úřadu a místních sdružení
podařilo udělat spoustu práce prospěšné pro naší obec.
Podařilo se nám získat dotaci z KÚ Stř. kraje z programu FROM na IV.
etapu revitalizace budovy Obecního úřadu ve výši 3 milióny korun. Tato
etapa zahrnuje kompletní rekonstrukci 1.NP (přízemí), venkovní
odvodnění budovy a hrubou fasádu. V současné době práce již finišují a
čekáme na nový nábytek do knihovny, obřadní síně a podatelny.
Termín slavnostního otevření budovy za přítomnosti zástupců KÚ Vám
včas oznámíme a budeme rádi, když se ho zúčastníte.
Dále jsme získali dotaci ve výši 183 820,- Kč z MMR na opravu
drobných sakrálních staveb. V současné době se dokončují stavební a
restaurátorské práce na křížku a soše J. Nepomuckého v Křekovicích,
práce na křížku ve Zdeslavi a Nové Vsi.
V dubnu jsme podali žádost o dotaci na SZIF z programu rozvoje
venkova prostřednictvím místní akční skupiny Rakovnicko o.p.s. na akci
„Čistá – památník obětí válek“ ve výši 713 475,90 Kč. Celkové náklady
na projekt činí 942 625,- Kč. Tento projekt řeší přemístění původního
památníku, který byl umístěn na budově obecního úřadu, jeho
kompletní rekonstrukci, obnovu prostranství, včetně místa pro
posezení. Povinnou součástí žádosti o dotaci byla i veřejná prezentace a
obhajoba projektu před členy výběrové komise. Této obhajoby jsem se
zúčastnila společně s pí. ředitelkou ZŠ a MŠ Čistá Mgr. Boženou
Vopatovou a pí. Janou Valigurčinovou, pracovnicí Muzea Čistecka.
Jednotlivé projekty výběrová komise bodově ohodnotila a doporučila
k podpoře. Náš projekt, do kterého se zapojili žáci naší školy, místní
sdružení a občané, získal 466,2 bodu, což bylo ze všech projektů
nejvíce. Nyní čekáme na podepsání smlouvy a poté začneme pracovat
na výběru dodavatele a v příštím roce na realizaci.
Z vlastních zdrojů byla provedena výměna oken a vchodových dveří
v domě zdravotního střediska, oprava střechy nad šatnami ZŠ,
rekonstrukce schodů ke mlýnu a další drobné opravy obecního majetku.
Letos jsme si rovněž nechali zpracovat Energetický audit budovy ZŠ a
MŠ Čistá. Na základě jeho výsledku nám firma IP Polná zpracovala
žádost o dotaci ze SFŽP na zateplení budovy a výměnu zdroje vytápění.
Žádost jsme podali 18. října a nyní čekáme a doufáme, že naše žádost
bude schválena. Celkové náklady na tuto akci jsou 9 217 407,- Kč
z toho vlastní zdroje 1 892 840,- Kč.
Dalším z velkých problému v obci je stav naší kanalizace. V současné
době máme projekt na rekonstrukci ČOV a odkanalizování obce ke
stavebnímu povolení včetně pravomocného stavebního povolení. Již
v lednu tohoto roku jsme podali žádost na Ministerstvo zemědělství,
kde naše žádost nebyla schválena. Nyní jsme opět podali žádost na tuto
akci na Státní fond životního prostředí.
Z plánovaných akcí se nám nepodařila rekonstrukce sociálního zařízení
v ZŠ a MŠ Čistá. Tuto akci po dohodě se zastupiteli a vedením školy
budeme realizovat v příštím roce.
Doufám, že i v dalších letech se nám podaří získat dotace, které jsou
potřebné pro realizaci větších akcí. Menší akce budou stejně jako
v letošním roce realizovány z vlastních zdrojů a tím dojde
k postupnému zvelebování naší obce a prostředí pro nás občany.
Blanka Čebišová, starostka obce

Poděkování
„Chtěl bych poděkovat třem místním chlapcům – Karlu Benešovi,
Danielu Čihákovi a Tomáši Kolbasnjukovi, za příkladné chování, kterým
mi ušetřili nejen peníze, ale hlavně čas nutný k vyřizování nových
dokladů“. Chlapci našli v pátek 21. října peněženku, kterou
prostřednictvím obecního úřadu vrátili neprodleně majiteli.
Vít Ortmann, Rakovník
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KAM ZA KULTUROU
ROZSVÍCENÍ
STROMU

VÁNOČNÍHO

MLADÍ HASIČI SDH ČISTÁ MAJÍ ZA SEBOU
ÚSPĚŠNÝ START DO NOVÉHO ROČNÍKU HRY
PLAMEN

DĚTSKÁ MIKULÁŠSKÁ

V sobotu ráno 8. října za mlhy, chladna a občasného deště se malí,
velcí ale i ti nejmenší členové našeho kolektivu rozjeli do Jesenice,
kde proběhlo první kolo hry Plamen okresu Rakovník pro ročník
2010 - 11. Na programu byly dvě disciplíny, a to závod požárnické
všestrannosti ( ZPV ) a štafeta dvojic. Déšť naštěstí ustal ještě před
odstartováním první disciplíny. Odložily se deštníky a pláštěnky a
začalo se závodit. Naše děti měly zastoupení ve dvou věkových
kategoriích.

Dětská mikulášská zábava se
uskuteční v sobotu 3. 12. od
13 hodin v kulturním domě.
Pro děti budou opět připraveny
soutěže a balíček sladkostí
přímo od Mikuláše.
Vstupné pro dospělé je 30,- Kč.

Děti do 6ti let – Přípravka : Toník, Fabián, Michalka
Mladší : Filip, Filip, Patrik, Kuba, Maruška, Anička, Marek,
Daniel, Nikola, Lukáš a Adéla
Přihlášeni byly i 2 dorostenci jednotlivci.
Avšak, jeden si v pátek vymknul kotník a ten druhý musel
„pracovat“.

se koná v pátek 2. 12. od 17:00
hodin na parkovišti prodejny
Jednoty.
Se svým vánočním programem
vystoupí školkové a školní děti.

DIVADLO
Ve čtvrtek 1. 12. pořádá obecní
úřad zájezd do divadla Radka
Brzobohatého na komedii „Jestli
řekneš kolik mi je, zabiju tě“.
Zlevněné vstupenky je možné
zamluvit u pí. Valigurčinové.
Čas odjezdu a výše vstupného
bude ještě oznámena.

MARTINSKÁ HUSA
Tak už je to zase tady. Dny se
krátí, za humnama sprostě fičí,
z orvaných stromů trčí sukovaté
pařáty
ke
kalné
obloze...
Nejvyšší čas schovat se do
hospody.
Než se uložíme k medvědímu
spánku, ještě si jedno roztočíme.
Až dorazí ten s tím useknutým
pláštěm. Na Šemíkovi.
V sobotu 12. listopadu 2011 od
19:30 do 23 hodin Martinská
husa.
Lidová nekuřácká zábava s
živou hudbou. V případě zájmu
o Šimkův tradicionál (husí
pečeně s dvojím knedlíkem a
dvojím zelím) volejte na t. č.
777 649 366. Co nejdříve.
Čistecké jablko o.s.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 24. listopadu 2011 od 18
hodin
v zasedací
místnosti
obecního úřadu v Čisté.

ZPV je přespolní běh cca na 3 km v jehož průběhu se plní střelba
ze vzduchovek, základy topografie a orientace mapy podle buzoly,
základy první pomoci a přesun raněného, určení technických
prostředků a určení hasebních prostředků, uzlování, překonání
překážky po vodorovném laně …. Štafeta dvojic je již disciplína, u
které se dbá na preciznost jejího provedení, a to především na
technice předávání materiálu, z výcvikového řádu je zde použito
pravidlo pravé ruky ( materiál v každém případě po pravé ruce )
v neposlední řadě se hodnotí rychlost a kvalita smotané hadice.
Naše Vaše děti se s těmito úkoly vyrovnali víceméně úspěšně.
Mladší
2. místo
Přípravka 6. místo
Celý ročník se hodnotí až po jarním kole, takže výsledky z podzimu
jsou průběžné.
Děkuji :
a) dětem za reprezentaci SDH a obce,
b) rodičům, kteří byli ochotni s námi jet svým autem až na
místo konání soutěže a tím pomoci s přepravou dětí.
c) Václavu Kleisslovi za přepravu Avií

ref. mládeže SDH Čistá : Vlastimil Schuh

Havelské posvícení
Výkonný výbor SDH Čistá chce tímto poděkovat všem těm, kteří
svým darem, ať věcným či finančním, nám pomohli uspořádat
taneční zábavu.
Děkujeme zároveň i všem, co se přišli s námi pobavit a zakoupením
vstupenky nebo tomboly podpořili činnost hasičů v Čisté.
Za organizační výbor SDH : V. Schuh
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BLAHOPŘÁNÍ

JUBILANTI

19. listopadu před čtyřiceti lety si řekli své „ANO“ manželé Antonie
a Roland Blechovi z Čisté.

75 let
Wagner Richard, Čistá
81 let
Gebouská Marie, Čistá
85 let
Rabštejnková Jiřina, Čistá

K tomuto krásnému výročí gratulují a přejí mnoho zdraví a štěstí do
dalších společných let
děti Miroslav, Petr, Taťána a Lukáš s rodinami

Drobné památky v Čisté
Dřevěný kříž "Za branou"
Poloha : Stál u silnice do Kožlan a odbočky cesty do Břežan, kde je vyznačen ve všech
třech vojenských mapováních, jako dřevěný ve stabilním katastru, dále ve speciální
mapě z 1. poloviny 20. století, rovněž v současné mapě ZM 1:10 000 list, a také v
turistické mapě edice KČT č. 33 (Křivoklátsko a Rakovnicko)
Historie a popis :
Kříž dřevěný: Hořejší část velkého „černého“ dřevěného kříže
s plechovou podobou Krista /dříve kolorovanou/. Stával při odbočení polní cesty do
Břežan od kožlanské silnice. Leží opřen o plot hříště „Za branou“. Podobný kříž stával na
Vidomi a u Všesulova. (KORB Václav, Kříže, sochy, pomníky, pamětní desky a jiné
památky v městě Čisté a okolí. Strojopis a fotoalbum 1975.)
Současnost : Nedochovaný.
Fotografie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Kříž Jandů "Za břežanskou branou"
Poloha : Stojí na jižním okraji intravilánu vsi, u polní cesty do Břežan. Možná byl posunut
od cesty k plotu ???
Historie : Podle popisu z roku 1975 kamenný kříž s kovovou postavou Krista bez nápisu
(KORB Václav, Kříže, sochy, pomníky, pamětní desky a jiné památky v městě Čisté a okolí.
Strojopis a fotoalbum 1975.).
Na rohu ponocenského pole, jež bylo dáno poslední vůlí k užívání ponocnému za zpívání
při ponocování, kamenný kříž Jandů z čp. 205 (SKLENÁŘ Jaroslav, Městečko Čistá a okolí.
Okresní muzeum Rakovník 1999., s. 136-137).
V kronice Čisté je opsána celá závěť Václava Korba, v níž se píše, že zanechal obci
k vydržování ponocného pozemky – pole č. parcely 3647 (Kronika města Čistá 1835-, s.
50). Pole s tímto číslem je skutečně u kříže za Břežanskou branou, který stojí na jeho
rohu.
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Bednařík jej pouze zmiňuje jako kříž za břežanskou branou z nějž zmizela soška Krista.
(BEDNAŘÍK, Tomáš, Historické památky Rakovnicka. Raport Rakovník 1997).
Současnost : Opraven, korpus Krista již nedoplněn.
Fotografie

Webovou prezentaci najdete na této adrese:
http://drobnepamatkycista.webnode.cz/
Telefonicky lze připomínkovat na tel: 776562186
Daniel Váhala
Poděkování:
Děkuji muzeu Mariánská Týnice za svolení používat jejich materiály.
Použitá literatura a prameny:
Bukačová Irena, Fák Jiří, Paměť krajiny IV, Soupis drobných památek Chříčska a Kožlanska
Bednařík Tomáš, Historické památky Rakovnicka, Raport Rakovník 1997
Kříže, sochy, pomníky, pamětní desky a jiné památky v městě Čisté a okolí k 1. červenci 1975
sestavil Václav Korb z Čisté č. 28 – fotoalbum
Sklenář Jaroslav, Městečko Čistá a okolí

U S N E S E N Í k zápisu č. 12
ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 20. října 2011.

ZO

souhlasí:

263/11
264/11
265/11
266/11
267/11

-

s navrženým programem jednání.
s provedeným rozpočtovým opatřením č. 9/11.
s návrhem Grantového programu Obce Čistá.
s návrhem Strategického plánu rozvoje Obce Čistá.
s prodejem části pozemku parc. č. 2 v k. ú. Čistá u Rakovníka za částku 100,- Kč/m2 panu
J.H. a paní E.D.
268/11 - s pronájmem rybníka v obci Lhota panu P.P. za částku 1.700,- Kč ročně.
269/11 - s prodloužením nájemní smlouvy k bytu v Čisté čp. 129 manželům J. P. a M. P. do 30. dubna
2012.
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270/11 - s úhradou navýšené částky 15.000,- Kč o DPH 3.000,- Kč firmě Milota za
zdokumentování stavu a stanovení prioritních oprav u budovy kulturního domu.
271/11 - s nákupem nové vánoční výzdoby obce za částku 20.000,- Kč.
272/11 - předběžně s bezúplatným převodem dodávkového vozidla na obec Čistá.

ZO

bere

273/11
274/11
275/11
276/11
277/11
278/11
279/11

-

na

vědomí:

informaci o přípravě na provedení inventarizace obecního majetku k 31. 12. 2011.
odložení návrhu na směnu pozemků mezi ing. G.G. a obcí.
informaci o výzvě pro podávání žádostí o dotace z fondů Stč. kraje.
návrh na prodej domu čp. 126 v Čisté.
zprávu o činnosti ZŠ A MŠ Čistá.
děkovný dopis od společnosti Andromeda.
zprávu o stavebně technickém stavu kapliček na území obce.

Listopadové pranostiky
Jaký listopad – takový březen.
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
Na svatého Martina kouřívá se z komína a na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Přijede-li na šedém (mlhy), bude zima střídavá; přijede-li na žlutém
(sucho), přijde zima tuhá a suchá.
Dušičky – památka všech zemřelých (2. 11.)
Na den 1. 11. připadá svátek Všech svatých a den nato Památka všech zemřelých – dušičky. Oba tyto dny
vzpomínali pozůstalí na své zemřelé příbuzné a přátele. V tyto dny všichni přicházeli na hřbitovy, kde
očistili okolí hrobu a pokládali věnce, květiny a zapálili svíčku, aby se pak v tichu pomodlili za spásu duší.
Modlitba živých prý pomáhala dušičkám očistit jejich hříchy.
Na den svátku Všech svatých se peklo pečivo – housky ve tvaru hnátů, položených křížem, kterým se
říkalo „kosti svatých“. Na druhý den se místy peklo pečivo, kterému se říkalo „dušičky“. Bylo to
čtyřhranné pečivo zadělávané mlékem a plněné povidly nebo mákem a tím bývaly obdarováni žebráci a
chudí lidé postávající u kostela či hřbitova.
Podle lidové víry prý v předvečer svátku „dušiček“ vystupují duše zemřelých na jednu noc z očistce, kde
v plamenech pykaly za své hříchy.
V Čechách v ten večer plnil hospodář lampu máslem místo oleje, aby si dušičky mohly spáleniny,
způsobené očistcem, natřít a trochu ochladit.
Bývalo zvykem pro dušičky vhazovat tento večer do ohně různé pokrmy, což bylo místy chápáno jako
částečné vykoupení z hříchů nebo také něco jako dušičkám na přilepšenou. Když se ráno ozvalo zvonění
z kostela, musely se dušičky vrátit do očistce.
Říkalo se, že pokud o Dušičkách prší, duše zemřelých plakávají své hříchy.
Co možná nevíte? Že z evropského svátku dušiček vznikl anglosaský svátek Halloween, ví téměř každý,
ale málokdo tuší, že se v minulosti v Podkrkonoší slavily Dušičky podobně jako je tomu dnes například
v USA, tzn. s průvody strašidelných a děsivých masek.
Draní peří a přástky
Co by to bylo za nevěstu bez pořádných prachových peřin. Peřiny dříve patřily mezi základní výbavu
každé nevěsty. Název tohoto předmětu je odvozen od slova peří. Zejména husí peří tvořilo obsah
přikrývky. Naplnit ji nebylo tak jednoduché. Muselo to být peří drané, což znamenalo stažení pravé i levé
měkké části (chmýří) z tvrdého brka. Nadrat takové množství peří, aby byla peřina jaksepatří nadýchaná,
byla poměrně pomalá a pracná záležitost. Proto k této činnosti usedaly ženy, děvčata a v mnohých
rodinách i děti, až se dokončily zemědělské práce na poli a zahradě – tedy na podzim a v zimě.
Mezitím však po celé léto hospodyně shromaždovaly a ukládaly každé pírko pravidelným podškubáváním
živých husí a posléze, když měly husy skončit na pekáči. Když nastal čas draček, tak se začaly scházet ve
večerních hodinách sousedky a příbuzné. Potřebovaly větší stůl, kolem kterého by mohly sedět. Nedrané
peří bylo napěchované pod hrncem, který ležel obrácený dnem vzhůru uprostřed stolu. Odtud si každá
dračka odebrala vždy jen malou hrst. Tu postupně pírko po peříčku zpracovávala a sedrané peří dávala
pod jiný hrnec. Když byl naplněn, tak se peří dávalo buď do papírových pytlů, nebo pytlů z tzv. sypkoviny.
převzato z knihy Martina Bestajovského Velká kniha lidových obyčejů a nápadů pro šikovné ruce a
Dagmar Šottnerové Lidové tradice
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Zápis ze schůze výboru ČSZP konaného dne 6. října 2011

1)

Jubilant : VOPAT František - Čistá - gratulace bude provedena na schůzi výboru.
Zemřel p. Pospíchal - Zdeslav.

2) Příprava členské schůze, která se bude konat v sobotu 29. 10. 2011 od 14:00 hodin v sokolovně
podle programu uvedeného na pozvánkách. Schůzi bude řídit člen výboru p. Vopat. Zprávu o
činnosti výboru připraví předsedkyně výboru pí. Vopatová. Zprávu o hospodaření připraví
pí. Hurtová a zprávu revizní komise zajistí pí. Fialová.
Úklid sálu bude proveden v pátek 28. 10. 2011 od 17:00 hodin. Zajištěno pozvání členů a hostů,
rozdány pozvánky. Zajištěno pohoštění.
3) Další připravované akce :
16. 10. - zájezd do bazénu ve Slaném
Druhá polovina října - lázeňské pobyty pro onkopacienty
4. - 12. 11. - lázeňský pobyt v Dudincích – lázně na pohybové ústrojí
Setkání s písničkou v Senomatech :
12. 11. - DUO VAŠKOVI - doprava individuální
10. 12. - PLZENŠTÍ HELIGONKÁŘI – při přihlášení nejméně 20 zájemců zajistíme autobus.
4)

Nabídka lázeňských pobytů na příští rok: Trenčianské Teplice nebo Mariánské Lázně.
Návrh celodenních poznávacích zájezdů pro příští rok, které se uskuteční podle počtu zájemců.
A – Klášterec nad Ohří - zámek s expozicí historického porcelánu
Chomutov - zoopark
B – Dobříš - zámek se zámeckým parkem
Strž - památník bratří Čapků
Skalka - poutní místo u Mníšku pod Brdy
C - Dětenice - zámek s parkem u Mladé Boleslavi
Dětenice - hospoda ve středověkém stylu
Mladá Boleslav - muzeum automobilů ŠKODA

5) Příští schůze výboru ČSZP se bude konat 3. listopadu 2011.

Víte, že . . .
Dne 23.října 1921 byla otevřena v našem městečku veřejná knihovna jejíž základ tvořila bývalá městská
knihovna. Jednotlivé spolky jako Havlíček, Volné sdružení socialistické mládeže a Hospodářský spolek
propůjčily ochotně knihy do této nové veřejné knihovny. Spolek Žižka zapůjčil do knihovny také pěknou
skříň. Dle předpisů knihovního zákona byla již dříve ustavena knihovní rada. Knihy byly půjčovány každou
neděli dopoledne od 10-11 hodin.
Víte, že . . .
Dr. Ing. František Herles který od roku 1898 zakládá postupně v Čisté ovocné sady, majitel výzkumné
hospodářsko-chemické stanice a analytické laboratoře, hlavní redaktor Listů cukrovarnických a v roce
1921 předseda československé společnosti chemické, byl jmenován v roce 1921 čestným doktorem
technických věd.
Od roku 1918 byl jmenován šestým čestným doktorem technických věd jemuž toto vyznamenání bylo
uděleno. Před ním byli čestnými doktory a profesory jmenováni: dr. T.G. Masaryk, první prezident
Československé republiky, dr. Woodrov Wilson, bývalý prezident USA, dr. A. Denis, profesor na Sorboně,
dr. E. Beneš, ministerský předseda, ministr zahraničních věcí a pozdější prezident ČSR, ing. Herbert
Hoover ministr obchodu USA a prezident Federated American Engineers Societies.

Čistecký zpravodaj vydává Obec Čistá, evidováno Ministerstvem kultury České republiky, čj. MK ČR E 10808
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