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ČISTECKÝ ZPRAVODAJ
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LEDEN

AKTUÁLNĚ
PODĚKOVÁNÍ
Obecní úřad děkuje p. Šajnerovi,
p. Váhalovi, p. Hurtovi, p.
Schuhovi a p. Švarcovi za
pomoc při pořádání Dětské
mikulášské
zábavy,
která
se netradičně konala v neděli.
ZÁPIS DĚTÍ DO ŠKOLY
Ředitelství Základní školy a
Mateřské
školy
v
Čisté
oznamuje, že zápis dětí do 1.
ročníku základního vzdělávání
na školní rok 2012/2013 se
uskuteční ve středu 1.2.2012
od 13.30 hodin do 16.00
hodin v učebně 1. třídy. Zápis
se týká dětí nar. do 31.8.2006.

OBEC INFORMUJE
VODNÉ A STOČNÉ
Zvýšení daně z přidané hodnoty
bude mít vliv na cenu vodného a
stočného v r. 2012. Cena bez
daně zůstává stejná.
Cena za vodné bude 20,- Kč/m3
Cena za stočné bude 16,- Kč/m3
PRVNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

v nové obřadní síni obecního
úřadu se uskuteční v sobotu 26.
1. 2012 od 13:00 hodin.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 26. ledna 2012 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

2012

KRAJEM ČESKÉHO

CENA 6,- Kč

BAROKA

Na závěr minulého dílu v Manětíně jsem napsal, že příště se sejdeme
na Čoubovic mlýně, ale nedomyslel jsem, že se nějak musíme do této
krásné, ale odlehlé lokality dostat. Pokud nás sem někdo nedoveze
autem musíme jím pěšky z nádraží v Mladoticích nebo v pracovní dny
od autobusu ze Stražiště (1,5 km) nebo z osady Černá Hať (0,7 km),
do které však autobus zajíždí jednou brzy ráno a jednou odpoledne
(linka Plasy - Žihle – Lubenec).
ČOUBUV MLÝN je uváděn od roku 1424 a byl jedním z velkých mlýnů a
součastně i pilou na horním toku řeky Střely. Od sedmdesátých let
minulého století sloužil jako základna dětské rekreace a nyní se
přebudovává na hipocentrum (středisko pro turistiku na koních). Je tam
možno dostat i občerstvení a po předchozí dohodě i ubytování. V
minulosti tudy vedla obchodní cesta z Prahy do Chebu a dále do
Německa. V nedaleké obci Stražiště bydleli strážci této cesty, která zde
překonávala po nebezpečných svazích hluboké údolí Střely. Dnes je zde
přes řeku kamenný most, ale ještě před dvěmi sty lety se zde muselo
brodit. Celou cestu od Čoubova mlýna až k ústí řeky u Liblína je možno
absolvovat po zelené značce KČT v délce přibližně 30 kilometrů.
Chcete-li jít kousek cesty mimo turistické značení a
vyhnout se
stoupání přes Stražiště (kde je však k vidění kostel se dvěma věžemi)
můžete jít asi 2,5 km kolem řeky přes chatkový tábor dětí a mládeže z
Kralovic
„Na oblátku“, kde je možnost se v sezoně občerstvit a
pokračovat dále kolem řeky až se opět setkáme se zelenou značkou.
Cestou kolem řeky musíme počítat s horšími pěšinami a při vyšším
stavu vody i s případným broděním. Od místa, kde se setkáme se
značkou bude kolem cesty stále hustší chatová zástavba až k mostu, po
kterém vede přes řeku silnice Kralovice - Manětín. Kousek od mostu je
vlaková zastávka Mladotice. Tato zastávka však nebyla otevřena hned
při zprovoznění tratě v roce 1873, ale až v roce 1923, kdy nezdarem
skončily všechny pokusy o stavbu železniční tratě Plzeň - Dolní Bělá –
Manětín - Žlutice – Bochov - Karlovy Vary.
Bylo také navrženo a
neuskutečněno prodloužení tratě Rakovník - Mladotice do Manětína.
Zastávka byla otevřena pod názvem Manětín a teprve po dalších asi
čtyřiceti letech dostala nynější název. Kousek pod zastávkou se do
Střely vlévá Mladotický potok, o kterém bylo napsáno již dříve. V
radách pro turisty z třicátých let minulého století je psáno, že úsek
řeky až po Plasy je možno projít pouze po železniční trati. Dnes to však
nikomu nechci radit, protože je to velmi nebezpečné a navíc zakázané.
Železnice tady prochází úzkým údolím, kde řeku překonává po třech
mostech a prochází dvěma tunely. V tomto těžko dostupném terénu
došlo kolem roku 1965 ke srážce dvou nákladních vlaků vlivem
špatného dorozumění
výpravčích z Plas a z Mladotic. Vlak jedoucí
ve směru od Mladotic měl vagony plně naložené uhlím. V úseku mezi
tunely byla kolem roku 1970 otevřena zastávka Horní Hradiště, která
slouží nyní hlavně chatařům, ale v době otevření sloužila dobře i
občanům obce, kam v té době nejezdil ani autobus. Za třetím mostem
je již hladina řeky zvednuta menší přehradou na užitkovou vodu pro
chemickou továrnu v Kaznějově. Nebudete ale o nic ochuzeni při cestě
po turistické stezce dále od řeky. Je to sice o kousek delší, ale jsou tam
pěkné výhledy do údolí řeky a v jednom místě budete tabulkou
upozorněni, že stojíte nad železničním tunelem. Když chvíli počkáte tak
pod vámi projede vlak. Na konci tohoto úzkého údolí vstoupíme do
kotliny, ve které je město Plasy a obec Nebřežiny. V Plasích je několik
významných
staveb a to zvláště konvent, který je postaven na
dubových pilotech v bažinaté krajině podle plánů a pod vedením
stavitele J.B.Santiniho. Dále je tady budova zámku, který spolu s
konventem sloužil v letech 1951-1960 jako kanceláře ONV Plasy
(okresní národní výbor). Dále je zde k vidění klášterní sýpka s
hodinovou věží, rodinná hrobka rodu Metternichů, jejíž horní část je
využívána jako smuteční obřadní síň. Dále jsou zde budovy bývalého

Čistecký zpravodaj – měsíčník občanů Čistecka – leden 2012

KAM ZA KULTUROU
ŠKOLNÍ PLES
SRPDŠ Vás zve na ples ZŠ a MŠ,
který se uskuteční 20. ledna
2012 od 20:00 hod. v kulturním
domě. Hraje Sekvence, vstupné
v předprodeji 60,- Kč na místě
70,- Kč.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
60 let
Nachtigalová Hana, Čistá
Pešek Vlastimil, Čistá
Gajdošová Jaroslava, Čistá
65 let
Ulman František, Čistá
Švarcová Jaroslava, Čistá
75 let
Balicz Josef, Čistá
91 let
Mertlová Marie, Čistá

JIŽ NEJSOU MEZI NÁMI
Pilarčíková Jaroslava, Zdeslav
Radvanyi Julius, Čistá

pivovaru (později sodovkárny) a hutě na zpracování železné rudy
dobývané mimo jiné i ve Břežanech v lokalitě „V rudárně“. Velká
expozice o této huti je v muzeu v Mariánské Týnici. Také můžeme zajít
do osady Lomany (vzdálené 2.5 km), která vznikla kolem
hospodářského dvora, který patřil cisterciánskému klášteru v Plasích. Je
zde také hájovna Kilovka, ve které je mini-muzeum výroby borové
smoly a tradice lesnictví v okolí. Expozici doplňují myslivecké trofeje,
návštěvu je nutno předem dojednat po telefonu 731587426 s paní
Čihákovou. Pod Plasy dojdeme do obce Nebřežiny, která je rodištěm
Václava Levého sochaře a učitele ještě slavnějšího sochaře Josefa
Myslbeka. Do školy chodil v Kožlanech a potom se vyučil kuchařem a
začal pracovat v zámku Liběchov u Mělníka. Začal se věnovat
sochařství a vytvořil mimo jiné taková díla jako „Čertovy hlavy“,
jeskyně Klácelka a jeskyně Blaník, které se nachází přímo v místech,
kde byly vytvořeny, v lese u Želíz poblíž Mělníka. Informační panely i o
dalších sochách najdete na autobusové zastávce Želízy nebo u zámku v
Liběchově. V obci Nebřežiny zelená značka KČT na několik kilometrů
opustí údolí řeky, která pokračuje v hlubokých meandrech. Důvodem ke
změně značení byla doba, kdy se v Kaznějově začala vyrábět kyselina
citronová a továrna neměla kvalitní čistírnu odpadních vod. Chůze
údolím by tehdy vyžadovala v některých dnech použití plynových
masek. Výpary ze znečištěné řeky nebyly toxické, ale měli
„nádhernou“ vůni zkažených vajec. Kyselina citronová se používá v
potravinářství a prodávala se pod obchodním názvem Vitacit. My se
tedy vydáme směrem do lesů severně od řeky a to do lokalit bývalých
hájoven Richardka a Čečín a dojdeme do obce Dolní Hradiště. Zde
projdeme kolem chat pod obcí a přijdeme zpět do údolí Střely. Krátce
poté projdeme kolem ústí Kralovického potoka do Střely. Pokud
bychom šli proti jeho toku (není turisticky značeno) došli bychom ke
skalnímu útvaru „Čertova hráz“ nedaleko obce Lednice a dále proti toku
potoka nad osadou Buček je v lese nad potokem stupňovitá skála s
místním názvem „Čertovy schody“(nezaměňovat s Čertovými schody v
Českém Krasu u Berouna). Podle názvů Čertovy schody – Čertova hráz
– Čertova skála u Týřovic – Čertovec (bývalá hájovna u Chříče) nebo
Peklo (severní konec Plas) měli pekelníci zdejší kraj asi v oblibě. Pak už
je to jenom kousek k Piplovu mlýnu, od kterého je to jen kousek po
silnici do vršku a jsme v osadě Borek. V této osadě je
větší množství
historických zemědělských staveb. Je zde patrový špýchar (sýpka),
roubená stodola krytá doškama, šestiboká (polygonální) stodola také
krytá doškama a zvonička (replika původní) krytá šindelovou střechou.

Všechny tyto stavby jsou na svých původních místech a ne svezené z okolí jako ve skanzenu. Makety těchto
staveb jsou v muzeu v Mariánské Týnici. Pěknou novou stavbou na návsi je velký vodník. Od mlýna pod Borkem
je to již necelý kilometr k ústí Střely do Berounky (původně Mže) pod vysokou skálou nedaleko obce Liblín.
Závěrem opět použiji odstavec převzatý z článku od pana Širokého z roku 1932.
„Ohlížíme se kudy jsme putovali, ale vidíme jen lesnaté stráně. Ostatní je zastřeno. Vše je daleko. Nohy nás
bolí ? Ale ne ! Nepřiznáváme únavu. Odnášíme si vzpomínky, které jako já shrnujeme v nadšená slova STŘELA
JE KRÁSNÁ“.
Vopat František

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zápis dětí do školy : Ptáte se proč právě k nám ?
Jsme malá škola rodinného typu se zkušeným týmem pedagogů. Nízký počet žáků ve třídách zajišťuje
individuální přístup k dětem. Máme moderní vybavení, tělocvičnu a venkovní hřiště, dvě oddělení školní družiny.
Samozřejmostí je dobré školní stravování (dopolední přesnídávky a obědy, pitný režim), plavecký výcvik, široká
nabídka bezplatných zájmových kroužků a dalších aktivit.

Co bych měl umět, než půjdu v září do školy ? Jak dítě na zápis připravit ?
Odborníci se shodují na tom, že žádná jednorázová speciální příprava nemá význam.
Dávno už neplatí, že by se dítě mělo k zápisu naučit třeba básničku. Jde spíše o to, zda dosáhlo tak zvané školní zralosti. To je
soubor všeobecných předpokladů k dalšímu vzdělávání, který spíše než konkrétní dovednosti zahrnuje třeba schopnost
sebeobsluhy, připravenost soustředěně pracovat, zapojit se do kolektivu nebo akceptovat dílčí neúspěch.
Pokud dítě v některé z těchto oblastí zatím výrazně zaostává za vrstevníky, stojí za to, uvažovat o ročním odkladu školní
docházky. O ten je třeba požádat ředitele školy. Takový krok by měl následovat až po poradě s odborníky. U dětí, které
docházejí do mateřských škol, určitě poskytnou radu jejich učitelky, rodiče se mohou obrátit na pedagogicko-psychologickou
poradnu podle místa bydliště. Své může říci i dětský lékař.

Čistecký zpravodaj – měsíčník občanů Čistecka – leden 2012

Předškolák by měl :
Vyslovovat všechny hlásky.
Správně držet tužku mezi palcem a ukazováčkem.
Pracovat samostatně v kolektivu ostatních dětí.
U zadaného úkolu vydržet aspoň čtvrt hodiny a být schopen práci dokončit.
Mít číselnou představu do pěti.
Pojmenovat základní barvy
Pojmenovat základní geometrické tvary
Samostatně se obléci
Znát zásady slušného chování – pozdravit, poděkovat, požádat o něco.
Dokázat pozorně poslouchat pohádku, vyprávění a jednoduše reprodukovat text popř. odpovědět na otázky.
Vědět trochu z oblasti života lidí, zvířat i rostlin
Znát pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpředu, vzadu
Umět vyprávět pohádku
Splnit drobné úkoly, kterými je pověřeno (namalovat obrázek, pomáhat v kuchyni či na zahrádce)
A jak mně můžete pomoci, abychom to společně zvládli?
Při rozhovoru se nezabývejte jinou činností a trpělivě naslouchejte.
Vyprávějte mi, čtěte mi, učte se se mnou říkanky, zpívejme si.
Vybírejte pro mě vhodné hry a stavebnice, hrajte si se mnou.
Nechte mě vystřihovat z papíru, z látek, lepit a vyrábět.
Choďte se mnou do přírody, pohyb je důležitý pro všechny.
Trénujte se mnou změny denního režimu - ranní vstávání, čas ukládání k večernímu spánku.
A prosím, nenechte mě koukat celý den na televizi nebo monitor počítače.
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, obraťte se na paní učitelky v MŠ nebo ZŠ, všechny Vám rády odpoví.

Děti ze základní školy navštívily kostel sv. Václava
Dne 20. 12. navštívily děti ze základní školy kostel sv. Václava v naší obci. U kostela na nás čekal pan Daniel
Váhala, přivítal se s dětmi a pozval je dál do kostela. Zde se děti usadily do lavic a zaposlouchaly se do jeho
zajímavých slov a myšlenek. Dětem bylo připomenuto, že Vánoce jsou v křesťanské tradici oslavou narození
Ježíše Krista. Přípravu na samotné Vánoce představuje advent, období čtyř týdnů před Vánoci. První adventní
neděle označuje počátek křesťanského roku. Čtyři adventní neděle bývají někdy označovány postupně jako
železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Děti měly možnost si poslechnout roráty, které jim pan Váhala zazpíval. Bylo
to velice krásné.
V Česku je za vrchol Vánoc považován Štědrý den - 24. prosinec. K Vánocům se pojí nejrůznější tradice, k nimž
se řadí vánoční stromek, jesličky, vánoční dárky, vánoční cukroví. Důležité je, aby se v současné době
nevytrácel původní náboženský význam Vánoc. Lidé by se na chvilku měli „zastavit“, vzájemně si projevit
náklonnost, lásku, úctu a přehodnotit své hodnoty a směr života.
Za zajímavé vyprávění a spoustu zajímavých myšlenek velice děkujeme.
žáci a učitelky ZŠ Čistá

Kladenská veverka ocenila mladé umělce
Kladenská veverka je mezinárodní výtvarná, literární a fotografická soutěž. Letos se konal již XXII. ročník.
Vyhlášené téma soutěže „Ochrana přírody a životní prostředí, klady a zápory z činností lidí ve vztahu k přírodě.
Záchrana a pomoc nemocným a zraněným živočichům, kteří žijí ve volné přírodě. Ochrana životního prostředí
v rybníku, řece a moři.“ Žáci 6. a 7. ročníku se zúčastnili výtvarnými pracemi. 2. 12. 2011 se úspěšní mladí
umělci sešli v 11 hodin v Domě kultury v Kladně, kde byly vyhlášeny výsledky. Mezi úspěšné umělce se zařadili i
2 žáci naší školy Jiří Čebiš 6. ročník a Martin Slabý 7. ročník. Díky paní starostce, která nás do Kladna dovezla,
jsme si mohli shlédnout doprovodný program a prožít i slavnostní předávání cen. Na slavnostní předávání
chlapci dostali pouze pozvánku, o to větší překvapení jsme prožívali při vyhlášení umístění. Do soutěže bylo
zasláno 3 900 prací včetně zahraničí (Peru, Srbsko, Estonsko, Maďarsko, Ukrajina, Švýcarsko). Jiří získal za
kolorovanou malbu štiky 2. místo v kategorii 9-11 let a Martin za kresbu zajíce 4. místo v kategorii 12-14 let.
Obě výtvarné práce jsou vystaveny na vernisáži Domu kultury do 31.12.2011. Na zpáteční cestě plni zážitků
jsme už vymýšleli, co do soutěže vymyslíme na příští rok.
Božena Vopatová

Přednáška pana Mgr. Pavla Tintěry ml. o základech finanční gramotnosti pro žáky ZŠ
Dne 13. prosince se žáci druhého stupně naší základní školy zúčastnili přednášky, jejímž cílem bylo seznámit je
se základními pojmy a otázkami fungování financí, finančního trhu a peněz.
V hodinách občanské výchovy byli žáci s touto problematikou seznámeni, ale pan Tintěra ještě více prohloubil
jejich znalosti v tomto oboru. Žáci byli během přednášky aktivní, zapojovali se do diskuse a o daném tématu
přemýšleli.
Věříme, že žáci získané vědomosti uplatní v budoucím praktickém životě, kde se s problémy, které se týkají
peněz, financování, rozpočtů, půjček, úvěrů, úroků, budou setkávat.
Tímto jménem žáků děkujeme panu Mgr. Pavlu Tintěrovi ml. za věnování svého volného času právě jim.
Lauberová, Kočová
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Zprávičky z MŠ aneb pořád se něco děje
Závěr v MŠ byl jako každý rok velmi hektický, ale dovolím si říci, že jsme ho jako každý rok zvládly. Koncem
listopadu čekala třídu Dráčků ukázková hodina pro rodiče a následovala beseda s psycholožkami Patolánovou a
Koláčkovou z PPP Rakovník na téma školní zralost a zápis do ZŠ. Podle ohlasů rodičů se odpoledne velmi
vydařilo, odnesly si domů cenné poznatky, měly možnost vidět své dítě v kolektivu stejně starých dětí při
edukaci v MŠ, což v některých jistě zažehlo jiskřičku přemýšlení nad celkovým vývojem svého dítěte. Škoda, že
takovou návštěvnost neměla stejně cenná přednáška Mgr. Ivy Dlabačové na téma Poruchy učení a školní zralost.
Děti, které si nepřišly vyrobit adventní věnec na Kreativní odpoledne do MŠ, čekal výlet do DDM Radovánek
v Kralovicích, kde si adventní věnec vyrobily alespoň na dveře. Děti byly moc šikovné, až se tety divily, a za
odměnu a jejich rychlost si směly pohrát v malé tělocvičně, na kterou se vždy velice těšíme. Svoji zručnost děti
prokázaly i při výrobě dárečků na vánoční jarmark, který byl součástí rozsvícení vánočního stromu v Šípech i
v Čisté. Na těchto akcích děti dokázaly, že nejsou jen dobří při pracovních činnostech, ale že jim nejsou cizí i ty
hudební. A snad proto, že máme ve školce jen samé šikovné děti (i když zlobit někdy také umí, ale jen trošinku),
čerti od nás odešli s prázdným pytlem a Mikuláš s andílky i s prázdnou nůší, protože všechny připravené dárečky
nechali u dětí ve školce. Však jsme jim také říkaly básničku „My se čerta nebojíme, protože my nezlobíme, když
tak jenom trošinku tatínka a maminku“. A abychom si i trošku odpočinuly, tak jsme k nám pozvaly jedno pěkné
divadlo. Bylo do divadlo Kolem a jejich pohádka Přísloví napoví nás bavila celou hodinu. Vlastně to byla pohádka
o líné holčičce, která by stále jen spinkala, a všechno za ni musel dělat táta. Naštěstí byl táta chytrý a nakonec
na svoji dcerušku s pomocí našich dětí vyzrál. To děti s leností při vánočních besídkách bojovat vůbec nemusely.
S velkým elánem předvedly svým maminkám, tatínkům a ostatním divákům, že od září ve školce vůbec
nelenošily, ale naopak se naučily spoustu básniček, písniček, tanečků a dokonce i pohádek. V jedné pohádce
vystupovala i veverka, která byla smutná, že nerostou žádné houby a ona bude mít tak v zimě hlad. Nejen
veverkám jsme s dětmi odnesly nějaké laskominy do krmelce v Álejích. Vždyť do těchto míst často vedou naše
procházky, budeme tak mít možnost pozorovat, jak naše nadílka mizí. To nadílka v naší školce snad jen tak
nezmizí a děti si budou s novými hračkami krásně hrát. Ježíšek se určitě bude zase celý rok dívat, jak se
k hračkám chováme a podle toho nám příští rok zase něco nebo nic nadělí. O vánočních svátcích jistě mnoho
z Vás navštívilo kostel sv. Václava a obdivovali jste betlém. My děti ze školky se musíme pochlubit, že jsme
měly tu čest tento betlém spolu s p. Váhalou postavit a za to mu velice děkujeme. A když už jsme v tom
děkování, tak bychom chtěly poděkovat všem našim letošním Ježíškům. Děkujeme, moc si Vaší pomoci vážíme.
Bc. Slavěna Čechová, vedoucí učitelka MŠ Čistá

Poděkování sponzorům
Poděkování patří rodičům a hasičům, kteří přispěli věcným darem ke zkvalitnění provozu školní družiny.
Novákovi Hruštičkovi
Švolbovi
Pornerovi Váhalovi
Hasiči Čistá
Přejeme Vám krásné vánoce a do nového roku hodně lidské pohody a jen samou radost ze života spojenou
s krásnými a příjemnými chvílemi.
Ještě jednou Vám všem moc děkujeme !!!
Vychovatelky ŠD
Sponzoři :

Lednové pranostiky
Jak byla na Silvestra voda a bláto, celý rok nenapadne zlato.
Jakým kdo je na Nový rok, takový bude celý rok.
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Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.
Na Nový rok déšť, o Velikonocích sníh.
Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou jistě samou slotu jen.
Novoroční noc světlá a tichá, bez deště a větru – dobrý rok.
Již nás mrazy nepoplení, minulo nás Boží křtění (6. leden).
Na Tři krále mnoho hvězd – urodí se hodně bramborů.
Tři králové mosty staví, nebo je boří.
Je-li na Boží křtění měsíc v úplňku, toho roku lze očekávat povodně.

Nový rok nám začíná (31. 12. a 1. 1.)
Svatý Silvestr se narodil koncem 3. století n. l. v Římě. Jako křesťan byl zpočátku pronásledován, ale v roce 311,
kdy císař Konstantin povolil křesťanství, byl zvolen papežem. Podle legendy pokřtil samotného císaře i jeho ženu
a dokonce prý císaře vyléčil z malomocenství. Svatý Silvestr zemřel roku 335.
Svátek svatého Silvestra připadá podle našeho kalendáře na poslední den v roce. Začátek tohoto dne býval a je
spojen s velkým úklidem. Lidé se pečlivě umývali, aby do Nového roku vkročili čistí a zdraví. Přes silvestrovskou
noc nikde nesmělo viset prádlo, jinak by podle lidové pověry někdo ve stavení zemřel. Tento den navštěvovali
všichni kostel, kde děkovali za vše dobré v uplynulém roce. Poslední den v roce byl spojen s čekáním při
svíčkách na příchod Nového roku v nábožném rozjímání. Po vsi chodily toho večera staré ženy, černě oděné,
tzv.“ometačky“, s bílým šátkem zavázaným na hlavě tak, že zakrýval téměř celý obličej a vpředu vybíhal ve
velkou špičku. Ometačka se ohlašovala třikráte zaťukáním na dveře. Poté co byla vpuštěna do světnice, beze
slova přisedla ke kamnům a březovou metličkou přejela třikrát plotnu. Přitom se nahlas pokřižovala, popřála
hospodáři šťastný Nový rok a požádala o malou almužničku. Obřadné ometání kamen ochraňovalo po celý
nadcházející rok plotny od všeho nezdravého a nečistého. Rozjímání později ve větší míře nahradila oslava a
bujaré veselí, což bylo vysvětlováno různými pověrami. Věřilo se, že pokud si všichni v tento den zatancují,
urodí se mnoho brambor.
Symbolem štěstí pro Nový rok byly podkůvky, kominíčci, prasátka a čtyřlístky. Až do 19. století byla
silvestrovská tabule téměř stejná jako ta štědrovečerní. O něco později bylo zvykem o půlnoci jíst teplý ovar,
kroupy a čočkovou polévku, znamenající peníze, stejně tak křen s jablky pro štěstí. Na bohatších stolech
nechybělo pečené selátko, symbolizující bohatství. Nemělo se ale konzumovat nic, co mělo peří nebo rychlé
nohy, protože se věřilo, že by štěstí a majetek uletěl či utekl pryč. Do novoroční vánočky se zapekl hrášek, kdo
ho našel, měl mít hodně štěstí. Podle toho, kdo na Nový rok přišel první do domu, se věštilo:pěkné děvče-bude
po celý rok veselo, nerudná stařena-rok plný mrzutostí, dítě-přinese štěstí, mladý muž-dobré znamení. Z domu
by se nemělo nic vynášet, aby to v příštím roce nechybělo. Bylo zakázáno v tento den prát prádlo, mlátit obilí –
jinak by byla špatná úroda. Kdo sušil prádlo, do roka se usoužil. Přes práh domu se pokládalo koště. Ten, kdo
přišel do domu první, měl je sebrat a uklidit na místo. Když tak neučinil, hrozilo, že se z něho stane lenoch a
budižkničemu.

Tři králové (6. 1.)
Dni svátku Tří králů se také říkalo den Zjevení páně a tímto dnem také končí pro většinu z nás doba vánoční.
Tento den byl ale hlavně ve znamení malých koledníků, převlečených za Tři krále, obcházející domácnosti, kde
koledovali a přitom žehnali stavení tím, že posvěcenou křídou napsali na dveře počáteční písmena tří králů a
letopočet. V dřívějších dobách chodívalo králů více a byli mezi nimi nejen děti, ale i dospělí. Účastníky
tříkrálového pochodu byli zejména duchovní s ministranty a kostelníkem, ale i učitelé se svými žáky.
Tříkrálové zvyky :
S koncem Vánoc se samozřejmě odstrojoval stromeček. Místnosti v domech se dříve příliš nevytápěly,
proto také stromky déle vydržely. V dnešní době vlivem suchého vzduchu z ústředního topení většinou
nevydrží do Silvestra. Nicméně stromkem, který se posekal, se dříve zatopilo v kamnech a na nich se
uvařila slavnostní káva.
-

Praktikovaly se podobné zvyky jako o Vánocích, např. věštění z olova, pouštění skořápek, věštění
z hrnečků,…

-

V předcházející večer, tj. 5. ledna, bývalo v rodinách zvykem zapalovat dlouhé svíce. Sledovalo se,
komu nejdříve zhasla, ten měl jako první umřít. Podle směru kouře se dalo také věštit, jestli po smrti
půjde do nebe nebo do pekla.

-

Ráno pak mladá děvčata omývala své obličeje ve sněhu, aby měla bělostnou pleť.

-

Kdo se v tento den dokázal celý pomořit do studené vody, měl po celý příští rok pevné zdraví.

-

Voda ve studních se prý v tříkrálový večer měnila ve víno.

-

Den před Třemi králi se v kostele světila voda. Tato voda měla mocné účinky. Kdo ji pil, chránil se před
zlými nemocemi, ať to byli lidé či dobytek. Kapky této vody měly přinést štěstí, zdraví a boží ochranu.
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-

Hospodář obcházel celý dům s miskou a svěcenou vodou vykropil celé stavení a pole. Tento obřad měl
chránit proti myším a obtížnému hmyzu.

převzato z knihy Martina Bestajovského Velká kniha lidových obyčejů a nápadů pro šikovné ruce a
Dagmar Šottnerové Lidové tradice

MLADÍ HASIČI REKAPITULOVALI
V neděli 18. 12. v čase pravidelné schůzky mladí hasiči měli „svou“výroční valnou hromadu. Hodnotil se
uplynulý rok 2011 a soutěžní ročník hry Plamen 2010 – 2011. V současné době náš kolektiv navštěvuje 24 dětí
od 2,5 do 13 let, máme 3 družstva a to družstvo mladších a 2 družstva přípravky. Děti během roku absolvovaly
14 společných akcí mimo řádných schůzek.
3 soutěže mimo okresní hry Plamen, 2 x Plamen, 2x výlet, 2x brigáda, letní soustředění, posílaly se práce
(obrázky) do soutěže PO očima dětí, připravila se 2 x nástěnka v hasičárně (hasiči nemají vývěsku).
Kolektiv byl na schůzky rozdělen na 2 skupiny - na mladší 6-11– přípravku do 6 let. 28 schůzek proběhlo o
víkendu a 26 mimo víkend. V roce 2011 byly z dotace MŠMT zakoupeny 2 dobíjecí svítilny a velký stan pro 10
dětí. Toto bude využito při více denních akcích (jarní kolo Plamen, tábor apod.). Do stanu se prakticky vejde
celé dětské soutěžní družstvo. Závěrečné II. kolo hry Plamen 10 – 11 okresu Rakovník, proběhlo koncem
května v Rynholci. Do soutěže jsme měli zařazeno družstvo mladších a dvě družstva Přípravky. Mladší skončili
celkově na 2. místě a přípravka na 3. místě v konkurenci ostatních 23 kolektivů MH našeho okresu.
Jen pro představu: Hra Plamen se skládá ze 6 disciplín:závod požárnické všestrannosti, štafeta dvojic, štafeta
s překážkami CTIF, štafeta 4x60m, PÚ CTIF a PÚ Plamen. Do celkového hodnocení se započítává i další celoroční
činnost kolektivu – např. získání odznaků odborností, výlety, práce dětí i mimo hasičů (ochrana přírody, výstavy,
nástěnky aj.), brigády – údržba výstroje a výzbroje.
Nastínili jsme si i plán práce na letošní rok: mimo pravidelných schůzek např. 28. 1. soutěž - Čistecký uzel, 17.
2. návštěva HZS Rakovník, březen - pěší výlet po okolí, dle počasí mokré tréninky, duben - čištění břehu nad
návesním rybníkem, 28. 4. Zbečno soutěž – PÚ MH, 30. 4. čarodějnice v Čisté u Horek, 1. 5. soutěž o pohár
starosty SDH Čistá u Horek, Zdeslav – okrsek Čistá, 12. 5. okresní soutěž Plamen Přípravky – Řevničov, 25. –
26. 5. II. kolo hry Plamen, 3. 6. Luženská 60tka, 15.-16.-17. 6. krajské kolo hry Plamen v Rakovníku v areálu
III. ZŠ Rakovník, memoriál J. Uvíry, 27. – 29. 7. Anenská pouť – oslavy 135. let SDH Čistá, 4. – 12. 8. letní
soustředění, Slabecký soptík, I. Kolo Plamenu – ZPV a dvojice .
V rámci hodnocení činnosti byli odměněni někteří jednotlivci za práci v kolektivu. Připomněli jsme si historii
hašení požárů, kdy byl založen první sbor v Českých zemích (Velvary 1864), založení našeho sboru (v roce 2012
si připomeneme 135. let), založení celostátní branné hry Plamen (1972), podmínky členství v SH ČMS, práva,
ale i povinnosti mladého hasiče.Poděkování za práci u sboru a za svou reprezentaci hasičů ale i obce, slyšely děti
také od našeho hosta, místostarosty obce a náměstka starosty SDH Čistá, Mgr. Pavla Tintěry. Ten si dokonce
zavzpomínal na svá mladá léta strávená v oddíle „mladých požárníků“ pod vedením Zdeňka Houšky a se
zájmem si prolistoval kroniku oddílu z té doby.
Po ukončení oficiálního programu jsme dětem rozdali balíčky se sladkostmi a ovocem, následovala konzumace
pamlsků, které nám dodaly maminky dětí, hrála hudba, nafukovaly se balónky, prostě volná zábava.
Závěrem bych chtěl a musím poděkovat všem těm, co se zasloužili o hladký průběh činnosti kolektivu: OÚ Čistá,
SDH Čistá, ZŠ a MŠ Čistá, mlýn Čistá sro, TJ Čistá, AgroJavorna, Mgr. Pavel Tintěra, rodičům za podporu a
přepravu dětí na různé akce, panu Milanu Krausovi za převoz Avie na okresní soutěž. A dalším co pomáhají
s naší činností

Celý kolektiv mladých hasičů při SDH Čistá
Vám všem přeje úspěšný rok 2012 a hlavně pevné zdraví.
Za vedení kolektivu Vlastimil Schuh

Hasiči letos slaví
Hasičský sbor v Čisté je jedním z nejstarších v našem okrese. Byl založen již v roce 1877. Většina z nás si
pamatuje velkolepé oslavy 130ti let založení SDH. Připomenutí činnosti hasičů v obci a oslavu hasičstva vůbec
nám nepřekazilo ani nepříznivé počasí. Svěcení hasičské zbrojnice a nového slavnostního praporu, výstavu a
ukázky historické ale i té moderní techniky, ukázky zásahu hasičů při vyprošťování raněné osoby z vraku auta a
následné hašení, slaňování s plošiny vysoké 20 m, mažoretky, dechová hudba a požární tank SPOT 55 taky
neměl chybu.
V průběhu letošního roku si budeme připomínat 135 let od založení našeho sboru.
Začneme hned v lednu, a to na výroční valné hromadě SDH ( 14.1. od 14 hod u Šimků ) a 28. 1. na netradiční
zimní soutěži pro mladé hasiče Čistecký uzel.
Slavte s námi. Děkujeme za Vaší podporu.
Za VV SDH Čistá V. Schuh
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Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám za projevenou podporu v uplynulém roce.
Přejeme Vám pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody.
Ať se Vám v nastávajícím roce splní všechna pracovní i osobní předsevzetí tak, abyste za rok
mohli konstatovat, že rok 2012 byl pro Vás i Vaše nejbližší šťastný a úspěšný.
Vaši hasiči

U S N E S E N Í k zápisu č. 13
ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 24. listopadu 2011.

ZO

souhlasí:

280/11
281/11
282/11
283/11
284/11

-

285/11 286/11 287/11 288/11 289/11 290/11 291/11 292/11 293/11 294/11 -

ZO

bere

295/11
296/11
297/11
298/11
299/11
300/11
301/11

ZO

s navrženým programem jednání.
s provedeným rozpočtovým opatřením č. 10/11.
s pěti navrženými okruhy výzev Grantového programu Obce Čistá pro rok 2012.
se zvolením sedmi členné grantové komise v navrženém složení.
s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek na
opravu sochy sv. Prokopa ve Zdeslavi a s minim. finanční spoluúčastí obce ve výši 5%.
s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského fondu rozvoje měst a obcí na rekonstrukci sociálního
zařízení v ZŠ a MŠ Čistá a s minim. spoluúčastí obce ve výši 5%.
s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství
na zřízení sběrného místa v obci a s minim. spoluúčastí obce ve výši 5%.
s podáním žádosti o dotaci v rámci společného projektu SO Mikroregion ČistáSenomaty na revitalizaci břehu návesního rybníka s minim. spoluúčastí obce ve výši 5%.
s jednáním obce s firmou Becker Bohemia s.r.o. o předloženém Dodatku č. 7, týkajícím se zvýšení
poplatků za svoz a likvidaci odpadu v roce 2012.
s prodloužením nájemní smlouvy k bytu v čp. 166 manželům J. do 31. 5. 2012.
s odkoupením pozemku parc.č. 236 v k.ú. Čistá u Rakovníka o výměře 136 m2 od Lesů ČR za cenu
v místě obvyklou.
předběžně s prodejem částí pozemků parc.č. 1202/6 a 1202/7 v k.ú. Čistá u Rakovníka
se zhotovením stavebně technického posudku k čp. 126 v Čisté a znaleckého posudku
na stanovení prodejní ceny.
se zasláním finančního příspěvku ve výši 2.000,- Domovu důchodců Lipová.
s přechodným zvýšením počtu pracovních míst na obecním úřadě v měsíci prosinci
2011 o jedno místo.

-

na

vědomí:

plán dopravní obslužnosti.
žádost o byt p. Kozloka.
žádost o finanční podporu od Linky bezpečí.
žádost o finanční podporu od Domava sv. Josefa.
nabídku na bezpečné fotbalové branky.
informaci o obdržené dotaci na SDH.
informaci o možnosti prezentace obce v propagační brožuře Křivoklátsko a Rakovnicko vydávané
Rakovnicko o.p.s. na rok 2012.

ukládá:

302/11 - svolat schůzku výboru pro životní prostředí.
zodpovídá : Tajbl
303/11 - projednat navrženou úpravu zeleně v obci.
zodpovídá : výbor ŽP

ZO

termín : do 10. ledna 2012
termín : do lednového zasedání ZO

zamítá:

304/11 - návrh firmy PROVOD na podání žádosti o dotaci.

U S N E S E N Í k zápisu č. 14
ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 15. prosince 2011.

Čistecký zpravodaj – měsíčník občanů Čistecka – leden 2012

ZO

souhlasí:

305/11
306/11
307/11
308/11

-

309/11 310/11
311/11
312/11
313/11
314/11

-

315/11 316/11 -

ZO

s navrženým programem jednání.
s provedeným rozpočtovým opatřením č. 11/11.
se schválením jednoduché verze rozpočtu.
se zvýšením výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2012 na opravu sociálního zařízení v ZŠ o 950.000,Kč.
se zvýšením výdajů v návrhu rozpočtu na r. 2012 na revitalizaci budovy o 1,000.000,Kč.
se schválením schodkového rozpočtu obce na rok 2012 ve formě – viz příloha.
s podpisem Dodatku č. 7 ke Smlouvě s firmou Becker Bohemia s.r.o. pro rok 2012.
s prodejem částí pozemků parc.č. 1202/6 a 1202/7 v k.ú. Čistá u Rakovníka p. M.J.
s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 4 v čp. 294 pí. K. do 30. 6. 2012.
s podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou Rasta CZ za vícepráce ve výši
333.662,52 Kč.
s prodloužením termínu splatnosti doplatku za byt č. 5 v čp. 361 pí. K. do 31. 3. 2012.
se změnou stanov SO Mikroregionu Čistá-Senomaty.

bere

na

vědomí:

317/11 - termín schůzky výboru pro životní prostředí 5. 1. 2012 od 13:00 hod.
318/11 - žádost pí. N. o finanční příspěvek.
319/11 - informaci o vyřazení původních regálů z knihovny.

ZO

ukládá:

320/11 - urychleně řešit havarijní stav vody ve zdravotním středisku.
zodpovídá : pí. starostka
termín : do příštího zasedání ZO

Zápisy ze schůze výboru ČSZP konané dne 1. 12. 2011

1)
2)

3)

4)
5)

Jubilanti :

LAJBLOVÁ, Zavidov - gratulaci zajistí Vopatová E., Vopat F.
BENEŠOVÁ Bl., Čistá - gratulaci zajistí Vopat F., Bezstarostová M.
Předvánoční návštěvy :
návštěva DOMINA Zavidov
Zemanová M., Čistá
zajistí Teršlová Z., Vyčítalová A.
Moravcová J., Zdeslav
zajistí Vopat F., Vopatová E.
Král V. , Čistá
zajistí Radvaniy L., Švarc M.
Itner L., Čistá
zajistí Henzlová M., Králová A.
Krejzová V., Čistá
zajistí Bezstarostová M.
Sajfrtová, Kůzová
zajistí Bezstarostová M.
Vopata Vl. Čistá
zajistí Vopatová E.
Připravované akce :
24.9. Senomaty „Setkání s písničkou“ účinkují PLZENŠTÍ HELIGONKÁŘI, doprava individuální.
16.9. posezení v klubovně od 19,- hod.
Leden nebo únor beseda s MUDr. Pertlem na zeměpisné téma.
Příští schůze výboru se bude konat dne 5. 1. 2012.
Seznam jubilantů v roce 2012.
Aichingerová Z., Rakovník
Benešová B., Čistá
Bernášková M., Zdeslav
Cyrmonová J., Čistá
Čiháková Z., Čistá
Fialová E., Čistá
Gajdošová J., Čistá
Kajmarová, Všesulov
Konášková A., Čistá

Lauberová J., Čistá
Petržílková J., Čistá
Porcalová N., Čistá
Radvanyi J., Čistá
Razýmová, Čistá
Steinbachová M., Čistá
Šuranová, V.,Chmelištná
Zemanová M., Čistá
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