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CENA 6,- Kč

AKTUÁLNĚ
KRÁTCE
V době adventní v úterý brzy
ráno „Roráty“ – čas není
upřesněn.
Odpolední návštěva kostela o
štědrém dnu – čas bude
upřesněn
Půlnoční bohoslužba v Čisté
24.12. ve 22:30h
Po Novém roce nás čeká
„Tříkrálová sbírka“ – podněty
vítány.
Sledujte nástěnky obce i kostela.

POZVÁNKA
zveme všechny občany na
slavnostní otevření zrekonstruovaného přízemí
budovy radnice,
které se koná
v pátek 16. prosince 2011 od 15:30 hodin
za účasti náměstka hejtmana Středočeského kraje
pana PhDr. Marcela Chládka MBA

OBČANSKÉ PRŮKAZY
změny od 1. ledna 2012
Dnem
1.1.2012
nabude
účinnosti novela zákona č.
328/1999Sb.,
o
občanských
průkazech, ve znění pozdějších
předpisů. Tato novela mění
dosavadní způsoby při vydávání
OP, změní se formát a typ OP.
Bude vydáván elektronický OP
se strojově čitelnými údaji, popř.
na žádost občana s kontaktním
elektronickým čipem. Nový typ
OP bude velikosti formátu
kreditní karty a budou v něm
uvedeny všechny stávající údaje,
jeho platnost bude 10 let, u
osoby mladší 15-ti let bude
doba platnosti 5 let. Je nutné
zdůraznit,
že
stávající
OP
zůstávají v platnosti do doby
v nich uvedené, není nutná
žádná povinná výměna za nový
typ OP. Povinnost matričních
úřadu nabírat žádosti o
vydání
OP
skončila
30.11.2011. Do konce roku
2011 bude matriční úřad
nové OP pouze vydávat. Od
1.1.2012
budou
žádosti
nabírat a předávat pouze
obce s rozšířenou působností
– tedy Město Rakovník.

OBEC INFORMUJE
POKLADNA
Upozorňujeme
občany,
že
pokladna obecního úřadu bude
od 23. 12. 2011 do konce roku
uzavřena. Platby lze provést
pouze bankovním převodem.

Vážení spoluobčané

Vánoce jsou pro většinu z nás nejkrásnější
svátky v roce. Mnoho lidí cítí právě v těchto dnech
potřebu klidu, míru a vzájemného porozumění.
Zapomeňme alespoň na chvíli na neshody a sváry, na
zlá slova vyřčená mnohdy jen ve zlosti a později
stokrát litovaná. Toto je ten nejpříhodnější čas pro
odpuštění a pochopení.
Přes veškerý trend dnešní uspěchané doby a přes
veškerý materialismus jsou Vánoce především svátky
duchovní. Věřím, že to tak cítí každý z nás. Zkusme se
proto v těchto dnech chovat k sobě ohleduplněji,
pozorněji, vnímavěji a občas se třeba i usmějme na
neznámého chodce, kterého potkáme na ulici. Ne
každý z nás má to veliké štěstí trávit vánoční čas
s někým blízkým. Právě Váš úsměv pro něho může být
ten nejkrásnější vánoční dárek.
V těchto chvílích rodinné pohody a štěstí určitě
vzpomeneme i na naše blízké, kteří jsou s námi již jen
v našich myšlenkách.
Dovolte mi proto, Vážení spoluobčané, abych Vám
popřála spolu se zastupiteli obce krásné prožití
vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku
starostka obce Blanka Čebišová
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Názor

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

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 15. prosince 2011 od 18
hodin
v zasedací
místnosti
obecního úřadu v Čisté.

KAM ZA KULTUROU
ROZSVÍCENÍ
STROMU

VÁNOČNÍHO

se koná v pátek 2. 12. od 17:00
hodin u obecního úřadu.
O vánoční program a jarmark se
opět postarají děti z naší školy i
školky spolu s pí. učitelkami.

DĚTSKÁ MIKULÁŠSKÁ
Dětská mikulášská zábava se
uskuteční v neděli 4. 12. od
14 hodin v kulturním domě.
Pro děti budou opět připraveny
soutěže a balíček sladkostí
přímo od Mikuláše.
Vstupné dospělí 25,- Kč.

ADVENTNÍ KONCERT
Obec Břežany pořádá v sobotu
3. 12. 2011 od 15 hodin
v kostele sv. Markéty
„Adventní koncert“.
Účinkuje Dětská opera ND
v Praze pod vedením Jiřiny
Markové. Vstupné dobrovolné.
Srdečně všechny zveme.

POSLEDNÍ LEČ
Myslivecké sdružení zve občany
na „Poslední leč“, která se koná
v sobotu 10. 12. 2011 od 8:00
hodin v kulturním domě v Čisté.
K tanci hraje skupina Šlapeton.
Vstupné 80,- Kč.
Bohatá tombola.

Proč se někdy bojím o Vánoce.
Musím se Vám přiznat, že se na začátku Adventu začínám
bát o Vánoce, dokonce mnohem víc, než když nám kdysi
tvrdili, že Ježíšek vyrostl a stal se z něho Děda Mráz.
Nebojím se, že nám Vánoce vezme nějaká limonáda, kterou
pije Santa Klaus, bojím se ale, že si Vánoce bereme sami
sobě. Třeba tím, že je umísťujeme na jiné datum, myslím tím
například listopad. Nebo tím, že vůbec nepřemýšlíme o tom,
co je a k čemu je doba před Vánocemi, nebo tím, že Vánoce
končí 24.12. někdy po půlnoci, někdy už večer.
Kdo nám to takto diktuje? Kdo říká, že to takto má být?
Koho posloucháme? Tesco? Televizi? Reklamy ve schránce?
Asi ano, když vánoční strom rozsvěcujeme na začátku
prosince a koledy, které charakterizují tradiční dobu vánoční
u něj nemůžou chybět. Bez ledkových světel na ošklivých
sloupech veřejného osvětlení bychom si tu vánoční
atmosféru ani nedovedli představit. V jakém smyslu tady
tedy mluvíme o tradicích? Je to jen tuctové, milí čtenáři, nic
víc. A to mne mrzí taky, že jsem ještě nikdy nezaznamenal
jakoukoliv debatu, která by hledala třeba něco jiného,
zkrátka je to tak každý rok, tak proč ne ten letošní a příští,
vždyť to tak mají i jinde. S tím se ale nemohu smiřovat,
proto píšu tento sloupek a riskuji, že se těch pár řádek
dotkne lidí, kteří mají kolem toho spoustu dobře míněných
starostí, dotkne se to učitelů, kteří pilně s dětmi nacvičují
program, dotkne se to zastupitelů a starostů a taky se to
dotkne Vás, kteří to s Vánocemi myslíte jinak a dotkne se
Vás to právem, ale když já se opravdu někdy bojím o Vánoce.
Poznámka: Tento článek jsem psal 21. listopadu. Třeba mě
Advent letos překvapí…a já se přestanu bát.
Daniel Váhala

Čertoviny ve školní družině
Ve čtvrtek 1. 12. 2011 probíhal ve školní družině tradiční
čertovský den. Děti z prvního oddělení se oblékly společně
s vychovatelkou do převleku čerta a začaly si užívat zábavné
odpoledne, v němž pro ně paní vychovatelka připravila
spoustu her, soutěží a nechyběla ani pravá čertovská
diskotéka, na které se všichni dostatečně vyřádili. Společně
se tancovala čertovská mazurka, rohy kožichy, ptačí tanec.
Děti měly možnost naučit se i spoustu nových tanečních
kreaci na moderní hudbu.
Velký úspěch slavila soutěž, ve které paní vychovatelka
hodnotila tančící děti jako opravdové tanečníky na soutěži.
Za každou hru i soutěž na děti samozřejmě čekala sladká
odměna a nechybělo ani vyhodnocení nejlepšího čerta a
čertice. Celé odpoledne se vydařilo natolik že některé děti
nechtěly odejít domů. Zářivé úsměvy na tvářích
odcházejících děti vytvořily tu pravou předvánoční atmosféru.
vedoucí vychovatelka ŠD
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
60 let
Maršálek Jan, Zdeslav
70 let
Janovská Jindřiška, Čistá
75 let
Voráčová Jindřiška, Čistá
82 let
Benešová Blahoslava, Čistá
83 let
Zinke Jan, Čistá

VZPOMÍNKA
Dne 5. 12. 2011 vzpomeneme nedožitých 76 let pana Antonína
Kuzebaucha.
Vzpomíná rodina, příbuzní a známí. Děkujeme

Drobné památky v Čisté

Kříž u Sv. Anny
Poloha a popis : Křížek za swv. Annou asi 20 m po levé straně
cesty do Bělbožic. Na malém kamenném podstavci ozdobný
železný křížek s Ukřižovaným. (KORB Václav, Kříže, sochy,
pomníky, pamětní desky a jiné památky v městě Čisté a
okolí. Strojopis a fotoalbum 1975)

Bednařík tento kříž ještě zmiňuje ve svahu při silnici do Bělbožic proti kapli sv. Anny jako
torzo v podobě pískovcového soklu (BEDNAŘÍK Tomáš, Historické památky Rakovnicka.
Raport Rakovník 1997).
Současnost : Nedochován.
Fotografie 1975 /Korb Václav/

Kříž Ludmily Herinkové
Poloha : Stojí 1 km jihovýchodně od obce, při levé straně silnice do Bělbožic.
Historie : Kříž s původně delším nápisem, který není čitelný a zbývá z něj jen jméno dárce:
„Ludmila Herinková v Čisté 1867“. V. Korb v poznámce uvádí, že se zde kolem roku 1900
zastřelil neznámý muž. (KORB Václav, Kříže, sochy, pomníky, pamětní desky a jiné
památky v městě Čisté a okolí. Strojopis a fotoalbum 1975.)
Na hranicích katastru čisteckého, při prostřední cestě do Břežan stojí kamenný kříž,
věnovaný roku 1887 Ludmilou Herinkovou, rozenou z Břežan, která darovala i kříž
(SKLENÁŘ Jaroslav, Městečko Čistá a okolí. Okresní muzeum Rakovník 1999., s. 136137).
Podle farní kroniky byl kříž postaven mezi let 1840-1877 služkou u Václava Korba
Lidmilou Herinkovou (SOkA Rakovník, Farní kronika Čistá).
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Bednařík jej jen zmiňuje u silnice do Bělbožic (BEDNAŘÍK Tomáš, Historické památky
Rakovnicka. Raport Rakovník 1997).
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.

Výzva k nápravě škody
Dne 18. 11. 2011 jsem zjistil, že v našem lese – Na březince (břeh podél čisteckého potoka směrem
k můstku přes potok), mezi 14.11.-17.11.2011 někdo porazil, vytáhl traktorem o odvezl vzrostlé souše.
Vzhledem k tomu, že okolní prostor jsem těsně před tím vyčistil, muselo být dotyčnému jasné, že se o
tuto část lesa někdo stará a že stromy sám porazí. Vzhledem k tomu, že všechno má svého majitele a
s námi nikdo nemluvil, považuji toto černé kácení za KRÁDEŽ.
Jestliže došlo k nějakému nedorozumění, může se se mnou dotyčný do 7. 12. 2011 kontaktovat nebo do
tohoto data dřevo vrátit k lesu. Tím bude věc urovnána.
Po 7. 12. předávám policii trestní oznámení s fotodokumentací před a po kácení. Zároveň vyhlašuji, že
tomu kdo mi do 8. 12. podá informaci vedoucí k odhalení viníka, vyplatím odměnu 2.000,- Kč (anonymita
zaručena).
Tímto také apeluji na všechny majitele lesů i ostatní slušné občany, aby nebyli lhostejní k takovým
zlodějnám, aby si nenechali líbit jednání „Je to tam, tak si to vezmu“. Doba, kdy si někteří mysleli, že
všechno je všech, již před 22 lety skončila, ale některým lidem to ještě nedošlo,
Jestliže uvidím někde někoho kácet dřevo, věřte tomu, že budu majitele informovat.
Hodně vytočenej Václav Kožíšek
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Posílám příspěvek k zamyšlení.
Volná výchova dětí ano, či ne
Dítě přichází na svět neposkvrněné s určitými genetickými dispozicemi. Nemá možnost
volby rodičů. Naopak. Rodiče, kteří se rozhodnou přivést potomka na svět, by měli být
zralí, zodpovědní za výchovu a později i vzdělání své ratolesti.
Do revoluce 1989 byla pravidla vedení výchovy v rodině či škole daná státem. Zdá se mi však,
že po roce 1989 základní výchovná pravidla vymizela. My i naše děti se řídíme jen tím, co je
pro nás dobré. I když žijeme 22let v demokracii základní zásady výchovy a morálka by měly
stále platit. Či ne? Novorozenec, batole, předškolák, školák do 12 let přebírá pravidla chování v
rodině, později ve škole. Pokud jsou opomenuta pravidla výchovy v rodině a rodiče se přiklání k
výchově volné bez mantinelů, je problém s "poslušností" dítěte v mateřské škole i základní
škole. Navíc dnešní společnost je jiná. Děti jsou ovlivňovány spíše zápornými hrdiny než
kladnými (viz brutální hry na počítači, média, nevhodné filmy v Tv, na DVD). O to důležitější je
význam vedení výchovy v rodině při utváření charakteru budoucího dospělého jedince.
Je to správné? Odpovězte si sami.
- Naše děti navštěvují diskotéky v KD. ( nesmělo se)
- Naše děti jsou ve společnosti dospělých v pozdních nočních hodinách v místním
pohostinství. ( nesmělo se )
- Naše děti se ve večerních hodinách potulují po obci. Zvoní na zvonky starým lidem.
( nedělo se)
- Naše děti, které jsou nemocné, nedodržují režim nemocného. Hrají v té době i
fotbalový zápas. ( nedělo se)
- Naše děti , které chybí ve škole nejsou omluvené. ( nedělo se)
- Naše děti si nedoplňují učivo za dobu nepřítomnosti ve škole. ( nedělo se)
- Naše děti kouří. ( ojedinělé případy)
- Naše děti jsou vulgární. ( nebyly)
Kde se stala chyba? Chtěli jsme takové děti?
Možná, že naše děti vedeni volnou výchovou právě mohou všechno, proto se tak děje. Nejsou
omezováni. Nechápou, že něco taky nesmí. Nechápou, proč ne.Rodiče jsou zaneprázdněni,
nebo je děti zatěžují, nezvládají je. Jenže čas neúprosně běží. Než se nadějeme, človíčku je 15
let. Začít vychovávat podle správných pravidel je však již pozdě.
Mgr. Božena Vopatová, ředitelka školy

Chtěla bych Vás seznámit s literární prací Markéty Schmalzové (2.třída), kterou sama doma podle své
fantazie napsala a mně přinesla do školy „jako překvapení“. Povídka byla správně a úhledně napsána a
Markétku jsem za ni moc pochválila.
Počtěte si i Vy :
O holčičce, která ráda tancovala
Byla jednou jedna holčička a ta strašně ráda tancovala. Jednou při hudebce řekla paní učitelka :
„Děti, za měsíc bude besídka a vy máte za úkol vymyslet nějaké vystoupení, které tam
předvedete. A bude to rozdělené na holčičí a chlapecké družstvo. A protože holky měly Darinku
rády (tak se jmenovala ta holčička) tak si ji vybraly za kapitánku. Měsíc uplynul a holky to
uměly nazpaměť. Když byl den besídky, holky se nemohly dočkat. Vystoupení se povedlo a
nakonec byly lepší než kluci.
A dostaly zlatý zvonec a povídky je konec.
Markétka je teprve žákyní druhé třídy a povídka se jí moc povedla. Napsala už jich několik a ráda by
z nich vytvořila svoji povídkovou knihu. Moc jí v tom držím palce.
Pavla Slabá
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Osudy v kameni – ZŠ Čistá
K obrazu českých měst a vesnic patří pomníky, památníky a pamětní desky. Nalezneme je
téměř všude. Mají rozličné formy, velikost i rozdílnou uměleckou hodnotu. Společné je jim to,
že upozorňují na „památnou“ událost, osobu či více osob. Největší počet tvoří pomníky padlým
a zemřelým v obou světových válkách.
Lidstvo už bylo postiženo tolika konflikty, že o mnohých ani nevíme a lze je jen těžko spočítat.
Ale o dvou posledních válkách, které zasáhly české země a jejich obyvatele, máme podrobné
informace. Svým rozsahem a charakteristikami si vysloužily přídomky první a druhá světová.
V první světové válce ( 1914 – 1918 ) nebyla naše země sice vlastním válčištěm, ale byly do ní
zataženy statisíce mužů, kteří při tom ztratili život.
Velké desky z leštěné černé švédské žuly připevněné na fasádě budovy Obecního úřadu v Čisté
připomínaly nemálo takových hrdinů právě z naší obce. Tento pomník, který byl vytvořen
Karlem Havlíčkem, zdobil od roku 1928 místní obecní úřad do doby, než byly sundány a
vypracoval se nový projekt na osazení památky vojákům a obětem obou válek.
Do této renovace kulturní památky Čisté se rozhodla zapojit i základní škola se žáky osmé a
deváté třídy. Projekt základní školy se zaměřil na vojáky v první světové válce, převážně
legionáře, kteří do bojů odcházeli z naší vesnice v roce 1914. Vojenskou službu během
válečného konfliktu konalo 217 čisteckých mužů, z nichž 62 se nevrátilo.
Na základní škole se postupně děti seznámily s tematikou první světové války, situace kolem
československých legií a dále se v průběhu roku zapojí do vyhledávání konkrétních informací
čisteckých rodáků, jak pomocí databáze Vojenského ústředního archivu, tak i pomocí čistecké
kroniky a pamětníků.
Následně budou nalezené informace žáků zveřejněny na novém památníku.
Děti budou vyhledávat, tvořit a poznávat nejen světové dějiny, ale hlavně ty nejbližší, které se
dotýkaly jak jejich rodin, tak blízkých z okolí domova.
Mgr. Veronika Švarcová

Prosincové pranostiky
Svatá Barbora vyhání dřevo ze dvora.
O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.
Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu.
Na svatého Mikuláše už je zima celá naše.
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
Na svatou Lucii jasný den – urodí se konopí a len.
Na Adama a Evu můžeš čekat oblevu.
Na Štědrý večer hvězdičky, ponesou vajíčka slepičky.
Když vítr o Vánocích věje, je v hojnost velká naděje.
Jaké zimy v prosinci – taková tepla v červnu.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Advent
Advent byl dobou očekávání příchodu Spasitele na svět. Slovo Advent pochází z latinského „adventus“,
což znamená „příchod“. Doba adventní byla vlastně přípravnou dobou na vánoční svátky a už od 11.
století se její doba trvání ustálila na posledních čtyřech týdnech před Štědrým dnem. Byla časem půstu,
při kterém se měli lidé namísto požívání nadměrného jídla a pití věnovat zbožnému rozjímání. Zakázány
byly veškeré zábavy, tanec a zpěv. I tak se o adventu konaly některé lidové obřady, které tento zákaz
více méně porušovaly.
Sv. Barbora (4. 12.)
Svatá Barbora byla patronkou horníků a dělostřelců.
Večer před svátkem svaté Barbory chodívaly po vsi „Barborky“. Oděny byly bíle a přes obličej mívaly bílý
závoj. Bílá barva symbolizovala čistotu a nevinnost. Většinou chodívaly ve dvojicích či trojicích, z nichž
jedna měla v ruce košík s jablky, ořechy a cukrovím, kterým podarovávala malé a hodné děti. Druhá zase
měla v ruce metlu na děti zlobivé.
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Velmi známým zvykem bývalo řezání třešňové větvičky „barborky“, a to nejen na ozdobu světnice, ale
také pro její údajnou čarovnou moc. Uříznutá barborka se vložila do nádoby s vodou a čekalo se, zda
vykvete. Kolikátý den od uříznutí větvičky vykvetla, tolikátý měsíc v následujícím roce byl pro majitele
větvičky šťastným. Jindy děvčata uřízla větviček více a každé dala jméno jednoho z chlapců, kteří jim byli
sympatičtí. Věřila, že se stanou nevěstou toho, která větvička nesoucí jeho jméno vykvetla nejdříve.

Sv. Mikuláš (5. 12.)
Svatý Mikuláš je patronem námořníků a rybářů, ochráncem převozníků a hlavně dětí.
Podle staré lidové víry sestupuje každý rok 5. prosince navečer z nebe na zem, obchází lidské příbytky a
spolu s čertem a andělem rozděluje pamlsky a ovoce hodným dětem, stejně jako uhlí a brambory dětem
zlobivým. Návštěvy svatého Mikuláše byly krajově rozdílné. V chudších krajích dávaly děti před spaním
punčochu za okno či dveře a ráno pak nacházely odměnu za své celoroční chování. Oproti tomu
v bohatších krajích navštěvoval Mikuláš děti osobně. Světec vcházel do světnice zpravidla doprovázen
andělem a čertem. Zatímco svatý Mikuláš vzbuzoval v dětech posvátnou úctu a anděl klid a pohodu, čert
měl na starosti nahnat uličníkům něco strachu. Mikuláš se nejprve zeptal rodičů, jak bylo které dítko po
celý rok hodné a jak se učilo. Poté zkoušel děti, zda se umějí modlit. Pokud byl spokojen, nadělil jablíčka,
ořechy a cukroví, které nesl anděl na míse. S kým však spokojen nebyl, ten obdržel od čerta syrovou
bramboru anebo několik kousků uhlí.

Sv. Lucie (13. 12.)
Svatá Lucie je patronkou švadlen, kočích, sklenářů a brousířů.
V předvečer svátku svaté Lucie chodívaly „Lucky“ kolem stavení. Věřilo se, že postavou velká, bíle oděná
„Lucka“ chodila s nožem a dětem, které se o adventu nepostily, chtěla rozpárat břicha. Někde chodilo po
staveních Lucek více a děti, které se uměly hezky pomodlit, obdarovávaly, ostatním hrozily metlou.
Svátek svaté Lucie patřil především ženám a dívkám a snad aby si trochu odpočinuly, nesměly v tento
den prát ani příst. Věřilo se, že té přadleně, kterou by Lucka přistihla při práci, naplnila by komínem
světnici prázdnými vřeteny a ty by musela obratem napříst. Na Valašsku dokonce vynášely přadleny své
kolovraty ze světnice na půdu. Nezřídka se za Lucky převlékaly sousedky a kontrolovaly jiné, zda
nepředou či nederou peří. Těm, které přistihly při draní, rozfoukaly peří po celé světnici a těm, které
předly, rozmotaly napředené nitě.

Vánoce
Štědrým dnem začínaly Vánoce. Slovo Vánoce podle některých zdrojů pochází z oslav zimního slunovratu,
trvajícího dvanáct nocí. Oněch dvanáct nocí zároveň představovalo dvanáct měsíců v roce a mělo údajně
dát název Vánocům. Prý se říkalo „o dvanácti nocích“, z čehož časem a zkomolením vzniklo „o vánocích“.
Známější je však pro nás křesťanský svátek - narození Ježíše, jenž symbolizuje nový a lepší život,
k němuž lidí s nadějí vzhlížejí. K Vánocům neodmyslitelně patří symboly např. Betlém, vánoční stromeček,
jmelí, ryba, zvon, dárky a jiné. Vánočních zvyků je nepřeberné množství, vybírám tedy jen namátkou.
Říkalo se, že na Štědrý den a pak i na Boží hod se nesmějí hrát karty a chodit do hospody.
Ráno dostaly děti chléb s medem. To proto, aby byly „sladké“ (hodné) po celý rok.
Hned po rozbřesku ten, kdo chtěl být po celý rok zdravý, musel se umýt v tekoucí nebo čerstvě nabrané
vodě ze studny.
Kdo se nenechal po celý den zlákat pochoutkami a postil se, tomu se večer při východu první hvězdičky
podařilo uvidět zlaté prasátko. Aby děti, které to vydržely, nebyly zklamané, někdy rodiče vyřezali
z lepenky postavičku prasátka a přes osvětlení ji na malý okamžik posvítili. Dětské oči ho jen tak zahlédly.
Tento zvyk pochází ještě z pohanských časů, kdy se právě v tomto čase slavil zimní slunovrat, jehož
symbolem je slunce a také zlaté prase.
Říkalo se, kdo si před večeří stoupne bosou nohou na položenou sekeru, toho nebudou v příštím roce
bolet nohy.
Pod talíře na štědrovečerním stole se dávaly mince, aby se nás peníze držely po celý rok. Také šupiny
z kapra pod talířem a potom uložené do peněženky měly stejný význam.
Před započetím večeře hospodář rozkrájel jablko na tolik dílů, kolik bylo členů v rodině. Každý z nich snědl
svůj dílek, aby trefil domů a celá rodina se sešla i po roce.
Dokud všichni nedojedli, nesměl se nikdo od stolu zvednout. Lidé věřili, že by se rodina o dalších Vánocích
nesešla celá.
Děvčata nosila ptákům zbytky od večeře a pozorně se dívala, ze které strany přiletí první pták. Odtud pak
měl přijít ženich. Také se jim doporučovalo, aby zabouchaly na kurník. Když se z něho ozval kohout, měly
se chystat na vdavky.
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Bývalo zvykem, že smetí, které se smetlo v místnosti, kde se večeřelo, se zaneslo na nejbližší křižovatku
cest. A když se přiložilo v tom místě ucho k zemi, bylo slyšet zvonit zvony nebo hrát varhany.
Podle směru kouře ze sfouknuté svíce se věštila budoucnost. Komu stoupal kouř vzhůru, měl v příštím
roce kypět zdravím. Komu směřoval za pec nebo do kouta, ten měl zůstat doma. A komu šel ke dveřím,
ten měl do roka odejít z domova.
Kdo prý přesně o půlnoci půjde do studny pro vodu, nabere určitě víno.
Před půlnoční mší se prý nesmělo šít ani plést. Myši by pak výrobek zničily.
převzato z knihy Martina Bestajovského Velká kniha lidových obyčejů a nápadů pro šikovné ruce a
Dagmar Šottnerové Lidové tradice

Ať už letos vyzkoušíte jakýkoliv zvyk, přeji Vám krásné a pohodové nadcházející dny. Články, které po
celý rok vycházely, obsahovaly jen zlomek toho, co nám naši předkové odkázali, ale i přesto věřím, že jste
v nich každý našel trochu poučení. A kdo ví, příští rok můžeme v pouti za poznáváním tradic, zvyků a
obyčejů pokračovat.
Bc. Slavěna Čechová

Zápisy ze schůzí ČSZP

ZÁPIS z členské schůze ČSZP ze dne 29.10.2011.
Účast : 40 členů - presenční listina přiložena.
3 hosté - pí.Čebišová - starostka obce, pí.Hurtová - ekonomka sdružení, p.Havel
za Chartu 77
1 ) Schůzi zahájil a řídil člen výboru p. Vopat.
Zvolena návrhová komise ve složení : Štillerová A., Lauberová J. a Gajdoš P.
2 ) Zprávu o činnosti výboru sdružení od poslední členské schůze přednesla
předsedkyně sdružení pí. Vopatová - zpráva přiložena k zápisu.
3 ) Vystoupení pana Havla, který zastupoval Chartu77 a za připravované sdružení
Sen-sen nabídl spolupráci.
4 ) Zprávu o hospodaření sdružení přednesla pí.Hurtová - zpráva přiložena k zápisu.
5 ) Zprávu revizní komise přednesl p. Balicz - zpráva přiložena k zápisu.
6 ) Diskuse : p.Švarc, p.Radvaniy a p.Krejza mají dotazy na problémy v obci – nádraží,
osvětlení a veřejné prostranství. Pí. Vyčítalová požaduje větší vysvětlení
ke spolupráci s chartou 77 a p. Havel sdělil, že není členem a že nabídku
spolupráce pouze zprostředkoval.
7 ) Usnesení - bylo přijato usnesení, která za návrhovou komisi předložila pí.Štillerová
Usnesení otiskujeme v plném znění.
8 ) Po skončení schůze pokračovala volná zábava.

USNESENÍ z členské schůze ČSZP ze dne 29.10. 2011
Na základě předložených zpráv a jednání členské schůze je navrženo toto usnesení :
1 ) Členská schůze schvaluje :
− zprávu o činnosti výboru sdružení od minulé členské schůze.
2 ) Členská schůze bere na vědomí :
24.9.1.1.
zprávu o finančním hospodaření sdružení od počátku roku do konce
září 2011
16.9.1.1.
zprávu revizní komise.
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3 ) Členská schůze ukládá výboru sdružení :
24.9.1.1.
na první schůzi výboru projednat připomínky z diskuze na dnešní
schůzi
8.10.1.1.
pravidelně kontrolovat plnění plánu činnosti sdružení
12.11.1.1.
připravit plán činnosti na rok 2O12 a tento dát ke schválení jarní
členské schůzi sdružení
10.12.1.1.
na požadavek zastupitelstva obce vyhodnotit plnění čerpání grantu
na rok 2011 a připravit požadavek na rok 2012 - termín podle požadavku
zastupitelstva obce
U ostatních bodů je termín plnění průběžně.
Za plnění usnesení odpovídá výbor ČSZP.
Usnesení schváleno členskou schůzí dne 29. 10. 2011.
Vopatová Eva, předsedkyně ČSZP
ZÁPIS ze schůze výboru ČSZP konané dne 3.11.2011
1 ) Jubilanti : Lajblová, Zavidov - gratulaci zajistí Henzlová M., Králová A.
Benešová Bl., Čistá - gratulaci zajistí Bezstarostová M., Vopat F.
2 ) Hodnocení členské schůze - slabší účast. Nabízená spolupráce bude upřesněna podle
konkrétní nabídky.
3 ) Připravované akce :
10.12. - Senomaty - setkání s písničkou Plzenští heligonkáři - doprava podle počtu
zájemců.
- posezení na závěr roku – bude upřesněno na příští schůzi.
4 ) Návštěva DOMINA Zavidov - uskuteční se 30. 11. 2011.
Členové výboru navštíví před vánocemi tyto členy : Zemanová M. Čistá, Moravcová J.
Zdeslav, Král V. Čistá, Itner L. Čistá, Vopata Vl., Krejzová V., Sajfrtová – Kůzová
5 ) Požadavek na grant v roce 2012. Bude požádáno :
15 tis Kč - na činnost
5 tis.Kč - rehabilitace – masáže
5 tis.Kč - zájezdy na kulturní pořady
2 tis.Kč - spolupráce s ústavy a organizacemi soc.služeb
6 ) Výběr jubilantů v roce 2012. Seznam bude otištěn v příštím zpravodaji.
7 ) Příští schůze výboru se bude konat dne 30. 11. 2011

„ P O D Ě K O V Á N Í „
---------------------------------------Výbor Čisteckého sdružení zdravotně postižených děkuje všem
členům sdružení, sponzorům a občanům Čisté a okolních obcí
za spolupráci v letošním roce a zároveň všem přeje bohatou
vánoční nadílku a mnoho štěstí a pevné zdraví do roku 2012 .
Čistecký zpravodaj vydává Obec Čistá, evidováno Ministerstvem kultury České republiky, čj. MK ČR E 10808
odpovědná redakce : Kulturní výbor zastupitelstva obce Čistá

