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V neděli 28. října byl v obci slavnostně
odhalen nový Památník obětem válek

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří podpořili
náš říjnový bazárek. Ať už tím,
že do něj přinesli věci na prodej,
anebo tím, že si přišli nakoupit.
Zejména díky jim můžeme i
letos předat výtěžek z bazárku
místní mateřské škole. Letos se
jedná o 412,- Kč.
Jarka Kožíšková, Ilona Mertlová
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání občánků se bude konat
v sobotu 3. listopadu ve 14 hod.
v obřadní síni OÚ.

OBEC INFORMUJE
UPOZORNĚNÍ
Vodné a stočné je splatné do
konce roku 2012. Je možné
úhradu provádět ve splátkách.
Rovněž připomínáme nutnost
zabezpečit vodovodní přípojky
před
mrazy.
Předejte
tím
zbytečným nákladům na opravu.

ZVEME OBČANY
Na
zasedání
listopadového
zastupitelstva se bude mimo
jiné
projednávat
změna
poplatků za odpady v roce 2013.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 29. listopadu 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

Vážené dámy a pánové, milé děti, spoluobčané a rodáci obce Čistá,
dovolte mi, abych i já Vás jménem zastupitelstva obce Čistá a jménem
svým co nejsrdečněji přivítala na dnešním slavnostním odhalení nového
památníku obětí obou světových válek a uctili jsme tak společně
památku našich padlých vojáků v 1. světové válce a umučených a
zemřelých spoluobčanů ve 2. světové válce. Zároveň si dnes
připomínáme
94.
výročí
vzniku
Československé
samostatné
demokratické republiky.
28. říjen 1918 se hluboce zapsal do paměti celého našeho národa.
Československá republika vznikla především díky porážce Německa a
Rakouska-Uherska v první světové válce. Důležitou úlohu přitom plnil
boj Československých jednotek – legií po boku dohody proti centrálním
mocnostem. Prezidentem Československé republiky byl zvolen
T.G.Masaryk.
I naše městečko 1.světová válka hluboce zasáhla. Bylo postupně
povoláno 217 mužů k výkonu vojenské služby, z nichž se nevrátilo 52
vojáků, kteří jsou uvedeni na pamětní desce. Někteří byli přímými
příbuznými mnoha z vás, byli to vaši dědové a pradědové. Několik
dalších vojáků se sice vrátilo domů, ale brzy následkem zranění nebo
vysílením umírali doma. Je třeba vzpomenout i vojáky, legionáře, kteří
se vraceli domů s podlomeným zdravím přes Sibiř do Ameriky a dále do
Evropy. Tato cesta jim trvala rok i déle. Život rodin odvedených mužů
také nebyl vůbec jednoduchý, protože ve většině tehdejších rodin byl
muž jediným živitelem. Rodiny s dětmi roky strádaly a trpěly hlady.
Na památku padlých vojínů v 1. světové válce byl dne 10. června 1928
na průčelí radnice slavnostně odhalen památník. Desky ze švédské žuly
zhotovil rakovnický sochař Karel Havlíček a návrh nakreslil zdejší
stavitel Cyril Čech. Zadní stranou do zdi budovy byly upevněny za
použití železných skob a cementové malty. Slavnostního odhalení desek
se zúčastnilo několik set účastníků a hlavně rodiny padlých vojínů na
desce uvedených.
Za druhé světové války bojovali za svobodu naší vlasti zahraniční vojáci
a odbojáři. Den vzniku Československé republiky byl v těchto těžkých
dobách zvlášť významným svátkem. Například vojáci prvního
československého praporu v Sovětském svazu skládali přísahu v
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Buzuluku 28.října 1942. Plukovník Heliodor Pika předal jednotce
bojovou zástavu s heslem „pravda vítězí“.
Druhá světová válka byla otázkou existence či neexistence celých
národů, včetně toho našeho, českého.
JUBILANTI
Přinesla utrpení miliónům lidí po celém světě. Tohoto utrpení nebyli
ušetřeni ani obyvatelé naší obce, zvláště pak Židé. V lednu 1942 byly
60 let
nuceny se vystěhovat židovské rodiny z naší obce. Zanechaly zde svůj
Razýmová Milada, Čistá
veškerý majetek a odjely do Plzně aniž by věděly kam budou
Altera Josef, Čistá
deportovány. Z Plzně byly převezeny do Terezína a poté do
koncentračního tábora v Osvětimi nebo Izbice. Datum jejich odjezdu z
82 let
Terezína byl zapsán rovnou jako datum úmrtí. Do koncentračního
Gebouská Marie, Čistá
tábora musely i malé bezbranné děti. Například rodina Arnsteinova a
jejich čtyři děti, nejmladší Blance byly teprve tři roky. Všech osmnáct
87 let
umučených a popravených obětí fašismu, našich spoluobčanů, bylo
Sixtová Marie, Čistá
uvedeno na pamětní desce obětem fašismu, která byla z iniciativy
zastupitelstva obce v čele se starostou Vladimírem Jägerem, slavnostně odhalena dne 6.května 1995 u
příležitosti 50. výročí osvobození. Pamětní deska byla umístěna pod deskami obětí z první světové války.
Když jsme v roce 2008 začali s bývalým starostou ing.Jaroslavem Kondelíkem pracovat na projektu
rekonstrukce budovy obecního úřadu, netušili jsme, že za 2 roky budeme řešit budoucnost památníku, který byl
součástí budovy od roku 1928. Při rekonstrukci bylo nutné původní památník sejmout, neboť byla narušena
statika budovy a budova musela být svázána ocelovými lany. Při odborném snímání desek bylo zjištěno, že
desky jsou popraskané. Původní záměr projektanta ing. Miroslava Veverky bylo zachovat na budově historický
fragment s památníkem a pouze upravit přilehlý dvojhrob. Bohužel to ale nebylo možné a tak se začalo
pracovat na návrhu nového památníku. Konečný návrh nového památníku, který vypracoval ing. Miroslav
Veverka, byl schválen zastupitelstvem obce Čistá dne 24.března 2011.
V květnu 2011 vypsala Místní akční skupina Rakovnicko výzvu na podávání žádostí ze Státního zemědělského
intervenčního fondu z programu Leader a Programu rozvoje venkova. Společně s ing. Evou Kouckou,
manažerkou Mikroregionu Čistá-Senomaty, jsme zpracovali žádost na výstavbu nového památníku obětí válek.
Do projektu se po dohodě s ředitelkou základní a mateřské školy Mgr. Boženou Vopatovou zapojili žáci 8. a 9.
ročníku s projektem „Příběhy obětí válek“. Projekt rovněž podpořili místní spolky a občané. Naše žádost byla
kladně vyhodnocena a získali jsme dotaci ve výši 713 475,- Kč na výstavbu nového památníku. Samotná
realizace byla započata v jarních měsících letošního roku. Součástí projektu je i první část naučné stezky o
historii naší obce s informačním panelem, který bude umístěn u budovy obecního úřadu a zřízení stálé expozice
v muzeu Čistecka. Závěrem rok a půl dlouhé práce žáků bude vydání informační brožury o osudech obětí válek.
Chtěla bych zde vyzdvihnout práci žáků na projektu a práci paní ředitelky. O své práci na projektu Vás žáci sami
budou ve svém vystoupení informovat.
Vážení přítomní, jsem velice ráda, že nový památník obětí válek důstojně nahradí ten, na který jsme byli zvyklí.
Doufám, že tento můj pocit budete sdílet i vy.
Než dojde k samotnému odhalení památníku chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na jeho realizaci.
Poděkování patří:
1. ing. Miroslavu Veverkovi autorovi projektu památníku a za technický a autorský dozor po celou dobu
výstavby
2. firmě Rasta CZ – ing. Milanu Kramešovi zhotoviteli stavby
3. Ladislavu Humpálovi za odborné kamenické práce na památníku
4. Janu Blechovi za výsadbu zeleně
5. bývalému starostovi ing. Jaroslavu Kondelíkovi za zahájení prací na projektu
6. zastupitelstvu obce Čistá za schválení návrhu a odsouhlasení realizace výstavby památníku
7. ing. Evě Koucké, manažerce Mikroregionu Čistá- Senomaty za zpracování žádosti o dotaci na památník
8. Místní akční skupině Rakovnicko
9. Mgr. Renatě Mayerové, ředitelce Státního okresního archivu v Rakovníku za odbornou pomoc při
zjišťování historických dat
10. žákům základní školy, kteří pracují na projektu příběhy obětí válek,
11. ředitelce Základní a Mateřské školy Mgr. Boženě Vopatové za práci s žáky na projektu „Příběhy obětí
válek“
12. Romanu Hartlovi za odbornou pomoc při zpracování historických dat a za dnešní komentovanou
vycházku obcí po stopách válečné historie
13. a zaměstnancům obecního úřadu o úřadu Janu Majerovi, který celou stavbu dozoroval.
Zároveň děkuji všem spoluobčanům, kteří nám poskytli informace o svých předcích a zapůjčili nám rodinné
fotografie a dokumenty, z kterých bude postupně zřízena stálá expozice v muzeu Čistecka a informační panel.
Vážení spoluobčané, tímto symbolickým aktem Vám jménem obce Čistá předávám památník obětí válek do
užívání. Nechť je to místo, kde se budeme i do budoucna setkávat, nechť je to místo k odpočinku od všednosti,
nechť je to místo k zamyšlení nad trvalejšími hodnotami. Nesmíme nikdy zapomenout na utrpení našich
spoluobčanů, kteří bojovali a umírali za naši svobodu. Prosím minutou ticha uctěme společně jejich památku.
V Čisté dne 28.10.2012

Blanka Čebišová, starostka obce
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE V ČISTÉ
K volbám se dostavilo ze všech tří okrsků pouze 256 voličů z celkového počtu 702, tj. 36,46 %.
Nejvíce hlasů obdržela

KSČM …………………………….. 92
ČSSD …………………………….. 58
ODS ..…………………………….. 28
TOP 09 a Starostové ……….. 13
Koalice KDU-ČSL …………….. 10

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané, dovolte abych vám jménem výboru základní organizace Komunistické strany Čech a
Moravy a jménem svým poděkoval za hlasy, které jste naší straně a mé osobě dali ve volbách do
Zastupitelstva Středočeského kraje.
Vaše podpora nám pomohla nejen k vítězství naší kandidátky v okrese Rakovník, ale pomohla nám i
k zisku 19 křesel v krajském zastupitelstvu. Z okresní kandidátky KSČM byli do Zastupitelstva Stř. kraje
zvoleni dva zástupci. Ing Dana Bechynská – starostka obce Kounov a Ing. Zbyněk Coufal, zastupitel obce
Čistá.
Ještě jednou vám děkuji a slibuji, že vynaložím všechny své schopnosti, abych vaší důvěru nezklamal.
Ing. Zbyněk Coufal

Farnost Čistá
Všem zemřelým patří vzpomínka a především modlitba. Křesťanská zvěst hovoří o šanci pro život věčný,
která je umocněna a zaplacena Kristovou obětí. Vzpomínáme-li na zemřelé, vyjadřujeme naději a prosbu
k nekonečné lásce samotného Boha.

V Čisté tak budeme činit 2.11. od 16:00h v kapli Sv. Anny a poté na místním hřbitově
(cca 16:45h).
Daniel Váhala
Farnost Čistá oznamuje:
Po dohodě se zájemci a ZŠ v Čisté oznamujeme, že v letošním roce probíhá „kroužek“ náboženství vždy
v pátek od 13. hodiny v I. ročníku. Do kroužku je možné nastoupit kdykoliv.
Daniel Váhala

ŠKOLSKÁ RADA
Vážení občané, především však rodičové školní mládeže,
školská rada je vymezena školským zákonem a i její povinnosti a práva jsou v tomto zákoně stanovené.
Snažíme se těmto povinnostem v rámci svých možností a podmínek vyhovět. Zároveň schůzky školské
rady slouží i k tomu, aby se hledaly nové cesty a perspektivy dobrého fungování naší školy jak po stránce
ekonomické a technické, tak především po stránce lidské, která zahrnuje na prvním místě děti, Vás rodiče,
učitele a také vedení školy.
Komunikace mezi dětmi, učiteli, rodiči a vedením školy je nejdůležitějším předpokladem společné výchovy
našich dětí. Připomínám, že výchova a výuka dětí musí být společným dílem všech stran. Je spousta
formálních možností: rodičovské schůzky, konzultační hodiny atd. „Debatním klubem“ měly být tyto
možnosti doplněny o neformální možnost komunikace s učiteli a Vámi rodiči.
Zdá se, že není na Vaší straně o tento způsob komunikace zájem, protože pokud nepočítám dva rodiče
omluvené, nezúčastnil se debaty nikdo. Těžko říci, že jste o tom nevěděli, když jste byli informováni na
rodičovských schůzkách. Vaši učitelé však zájem projevili v hojném počtu a podařilo se najít téma
k debatě. Diskuze byla upřímná, otevřená a podnětná. Již z tohoto prvního setkání vzešlo tedy několik
konkrétních návrhů, můžeme říci projektů, které škola realizuje. Dohodli jsme se také, že budeme
v debatních večerech pokračovat a dáme možnost těm z Vás, kteří jste nemohli a třeba i chtěli.
Další debatní večer bude inzerován v prosincovém zpravodaji, ve škole a na www obce a školy a uskuteční
se někdy v době adventní.
Člen školské rady Daniel Váhala za debatní klub ZŠ a MŠ Čistá
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ZŠ – nabídka odprodeje židliček a stolečků
Na začátku školního roku jsme do mateřské školy zakoupili nový nábytek, pracovní stolečky a židličky
vyhovující dnešním argonometrickým hygienickým požadavkům. Dřevěné stolečky a židličky, které jsme
doposud používali jsme vyřadili.
Nabízíme je k prodeji : stoleček za cenu 100,- Kč a židličku 50,- Kč.
V případě zájmu kontaktujte se na tel.č. 313 549 428 nebo 736 752 155.
B. Vopatová, ředitelka školy

3. října se v Rakovníku konal vytrvalostní závod pro děti ze základních škol. Z naší školy nastoupilo na
start 15 dětí, které si postup zasloužily nejlepšími výkony, které předvedly v hodinách tělesné výchovy.
Nejmladší děti běžely 500 m, starší děti 1 000 m a nejstarší děti 1 500 m. Závody se běžely v příjemném
prostředí rakovnického parku. A jak naši závodníci doběhli? Ve vysoké konkurenci se na 1. místě umístil
v kategorii nejstarších chlapců Daniel Svatoš a na 3. místě v kategorii starších chlapců Filip
Beneš, 4. místo získala M.Schmalzová a L.Grohová, 6. místo P.Groh, J.Pešková, 7. místo K.Lauberová,
M.Vrabcová, J.Kuki, 9. místo M.Marek, P.Schuch, 11. místo J.Zaspal, A.Fišer, L.Sodomek, 13. místo
J.Váhala. Vytrvalostní běh je jedním z fyzicky nejnáročnějších sportů. Děti se velice snažily a vzorně
reprezentovaly naši školu, za což jim patří velký dík.
K. Lauberová, P. Slabá

KAM DÁL ?
V těchto dnech se musejí nejstarší žáci naší základní školy rozhodnout, na které střední školy půjdou
studovat. Dětem je většinou 15 let a toto rozhodnutí patří mezi jedno z nejdůležitějších, které v životě
udělají. S radami na další vzdělávání přicházejí rodiče, prarodiče, učitelé, kamarádi, ale také samotné
střední školy. Zástupci jednotlivých středních škol přicházejí k nám na základní školu a informují naše
žáky o možnostech studia u nich, nebo nás přímo k nim na školy zvou. Jedno takové pozvání přišlo ze SŠ
z Kralovic. 17.10. se dvanáct chlapců z osmé a deváté třídy rozjelo podívat do dílen již zmíněné střední
školy. Ve střední škole nás přivítal vedoucí odborného výcviku, pan Ing. Radek Čuřík, který nás celé
dopoledne provázel po dílnách a společně s ostatními mistry nám ukazovali, co vše se budou moci
studenti střední školy naučit. Chlapci získali představu o tom, co studium střední školy obnáší, co mohou
během studia získat, jaké je jejich uplatnění po absolvování školy... Kluci si během návštěvy narýsovali,
vystřihli, naohýbali a vyrobili krabičku z plechu, pracovali s kladivem u výhně a vyzkoušeli si kování, také
svařování, diagnostiku aut, svezli se v traktoru a nákladním automobilu. Dopoledne uteklo jako voda,
kluci byli spokojení a já mám z této návštěvy pocit, ŽE TO STÁLO ZA TO. Tak a teď už jen, kluci,
porovnávat a rozmýšlet, aby výběr střední školy byl pro vás nejlepší.
Kateřina Lauberová

RAKOVNICKÝ SPRINT
Ve středu 26. září se v Rakovníku konalo okresní kolo závodů v běhu na 60 m. Soutěžního klání se
zúčastnila v hojném počtu většina škol rakovnického okresu. Závodníci byli rozdělení do několika
věkových dívčích a chlapeckých kategorií.
Naši školu reprezentovalo 18 dětí, věkem od 1. do 9. ročníku. Všichni se moc snažili a statečně bojovali se
závodníky rakovnických atletických klubů a se žáky ostatních zúčastněných škol. Obsadili jsme i 4
medailová místa :
na 2. místě se umístil Adam Fišer (3.roč.) a Daniel Svatoš (8.roč.). Bronzové 3. místo si
vybojoval Patrik Schuh (4.roč.) a Martina Sojáková (2.roč.).
4. místo obsadila Markéta Schmalzová (3.roč.), 7. místo Michal Marek (1.roč.) a Kateřina Lauberová
(5.roč.), 15. místo Zbyněk Nácal (1.roč.) a Pavel Tintěra (9.roč.), 9. místo Filip Beneš (5.roč.), 12. místo
Aleš Votroubek (5.roč.), 13. místo Lucie Grohová (6.roč.), 21. místo Natálie Kukiová (4.roč.), 10. místo
Jirka Kuki (8. roč.), 11. místo Martin Slabý (8.roč.), 14. místo Nikola Nanarová (7.roč.), 18. místo Jirka
Votroubek (9.roč.) a 17. místo Marie Vrabcová (8.roč.).
Všem sprinterům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
P. Slabá
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Poděkování MŠ Čistá
MŠ Čistá děkuje maminkám Jarušce Kožíškové a Ilonce Mertlové za finanční dar, který nám poskytly pro
děti z MŠ. Velice si ceníme tohoto počinu, jelikož to byl vlastně výtěžek z Bazárku, který byl pro obě
maminky velmi časově i fyzicky náročný. Školkový ježíšek bude díky Vám o něco bohatší.
Děti z MŠ Čistá

Šípková Růženka bude spinkat v naší školce
Ve čtvrtek 29. 11. 2012 od 9 hod. shlédnou děti z MŠ Čistá pohádkové představení „Šípková Růženka“.
Tuto pohádku v předvánočním čase můžete vidět i Vy, milé maminky a neškoláčkové. Stačí jen přijít včas
k nám do školky a vzít si s sebou 35Kč.

Tak zase po roce nastal čas rozloučit se s broučky a vyprovodit je na jejich posledním letu.
Procházka s lampionem se koná 9. listopadu.
Sraz broučků je v 17 hodin u základní školy.
Možná nás na konci procházky bude čekat překvapení.
Na všechny broučky a berušky se těší
Coufalovi

se koná v pátek 30. listopadu od 17 hodin u obecního úřadu.
S vánočním pásmem vystoupí děti MŠ a ZŠ.
Vánoční jarmark také nebude chybět.
Srdečně zveme všechny občany.

se uskuteční v sobotu 1. prosince
v kulturním domě od 13:30 hodin
Hudba, tanec, soutěže a balíček sladkostí
od Mikuláše s čertem
Vstupné pouze dospělí 30,- Kč
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Zimní kurz pletení z pedigu pro začátečníky i pokročilé
v sobotu 17. 11. 2012 od 14 hod. v budově ZŠ Čistá
Na Vánoce se již připravíme pedigovými ozdobičkami
či věnci z pedigu na dveře.

Kurzovné dle velikosti hotového výrobku
pro více informací kontaktujte Blanku Čebišovou či Věnku Čechovou

Listopadové pranostiky
Když krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce létat komáři.
Když začátkem listopadu sněží, pak mívá sníh výšku věží.
Hřímá-li v listopadu, bude dobrý rok.
Má-li listopad déšť a potom mrazy, osení se často zkazí.
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině se vší mocí.
Na svatého Martínka bude dobrá peřinka.

Sv. Martin (11.11.)
Martin Tourský se narodil r. 316 n. l. jako syn pohanského římského důstojníka v římské provincii Horní
Panonie. Vzdělání získal a s křesťanstvím se seznámil v severo italské Pavii Ve svých patnácti letech byl
proti své vůli přijat k císařskému jezdectvu. Legenda říká, že jedné chladné noci v Amiens viděl
promrzlého nahého žebráka. Svatý Martin neváhal a svým mečem rozetnul svůj plášť na dvě poloviny,
z nichž jednu podal žebrákovi. Následující noci se mu zjevil Kristus, oděný právě do poloviny jeho pláště.
Díky této události je vzýván na ochranu proti chudobě a tato událost měla za následek, že se dal pokřtít.
O něco později, když mu bylo asi dvaadvacet let, byl z armády propuštěn, cestoval po celé Itálii a
Dalmácii. Poté odešel do Francie, kde strávil většinu svého života. Deset let žil jako poustevník. Roku 372
přijal svatý Martin biskupský stolec v Tours. I po jmenování biskupem žil nadále jako mnich ve své chatrči
poblíž řeky Loiry, kde později vzniklo opatství Marmoutier. Zemřel v 81 letech roku 397 n. l. v Candes u
Tours.
Svatý Martin je patronem vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů. Nejčastěji bývá zobrazen na koni s půlkou
pláště a žebrákem.
Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Toto prastaré pořekadlo značilo, že v době, kdy tento světec slaví svůj
svátek, padal sníh a neodvratitelně se blížila královna mrazivých večerů a dlouhých nocí – paní zima.
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Svatomartinská husa
Ke svátku sv. Martina neodmyslitelně patřila dobře vykrmená a upečená tzv. „Martinská husa“. Původ
spojitosti mezi svatým Martinem a husou můžeme nalézt ve dvou legendách. Ta první praví, že husy
svatého Martina při kázání tolik rušily, že nyní pykají na svatomartinském pekáči. Druhá legenda praví. Že
se svatý Martin před svou volbou biskupem ze skromnosti skrýval v husníku, ale husy ho svým kdákáním
prozradily.
Ať už to bylo tak, onak nebo úplně jinak, je jedno. Každopádně husa patřila k hlavním pokrmům.
Rozdělování jejího masa mělo určené pořadí. Nejnižší sluha dostával křídlo, aby prý při práci lítal, vyšší
sluha stehno, hospodář sám si nechával zbytek. Kůže z husích nohou se dávala do střevíců pod nohy, aby
se nepotily, nebo mezi prsty, aby nerostla kuří oka.
Svatomartinské pečivo
Neméně známé bylo i svatomartinské pečivo. Kromě hus byly obvyklým jídlem na sv. Martina
svatomartinské rohy, rohlíky nebo podkovy svatého Martina. Martinskými rohlíky podarovávala děvčata
své hochy. Velikým rohlíkem plněným mákem nebo povidly, býval podarován ze služby odcházející čeledín
nebo děvečka.
„Martínkové“
Svátek svatého Martina byl důležitým dnem v životě čeledníků a děveček, neboť zpravidla v tento den
většina z nich (Martínkové) měnila službu a dostávala za svou práci mzdu. Někteří smlouvu s hospodářem
prodloužili a ti ostatní odcházeli za lepší službou. Takový odchod ze služby spojený s obdržením peněz
býval důvodem k pořádné oslavě. Mnozí tak propili a projedli svou celoroční mzdu během jednoho dne bez
ohledu na to, zda již měl zajištěno nové místo nebo ne. S oslavou byl spojen nadměrný hluk a následovně
i řádění čeledi.
Není divu, že pojmenování „Martínek“ bylo velmi hanlivé a později označovalo člověka, který nezřízeně
pije a z opilosti tropí škodu.

Do Martina dere, po Martinu přede.
Toto pořekadlo znamenalo, že draní peří muselo být dokončeno do svatého Martina. Pak nastalo období
přástek. Touto činností se zpracovával len. Každého večera se scházela děvčata v některém domě, kde
bylo dostatek prostoru na rozestavění kolovratů. Ty byly v kruhu, aby na sebe děvčata viděla a mohla
konverzovat, společně zpívat a bavit se. Každá si přinesla košík se lnem. Přástky trvaly po celý advent,
někde se předlo po celou zimu až do masopustu. Bývalo zvykem, že přadlena si mohla nechat to, co
napředla přes daný úkol. O tzv. dlouhé noci (poslední noc přástek) všechny přadleny přepočetly
upředenou přízi a tu, která byla nad plán, prodaly. Za utržené peníze si vystrojily hostinu, na kterou měli
povolený vstup pouze mládenci přítomných přadlen. Ta, která byla nejpilnější, byla zvolená královnou
dlouhé noci a měla právo si zvolit krále. Ten jí musel zhotovit vrkoč. Byl to zvykoslovný předmět částečně
z těsta. Těstový věnec byl položen na prkénku obaleném barevným papírem. Ve věnci byly zapíchnuty
klacíky nebo hůlky, na ně byl naražen další menší věnec, atd. Vrkoč měl potom podobu jakéhosi kužele či
homole a mnohdy měl až šest pater. Na vrcholu byla rozmarýna s fábory.
převzato z knihy Martina Bestajovského Velká kniha lidových obyčejů a nápadů pro šikovné ruce a Dagmar
Šottnerové Lidové tradice

U S N E S E N Í k zápisu č. 23
ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 25. října 2012.

ZO

souhlasí:

505/12 - s navrženým programem jednání.
506/12 - předběžně s prodejem pozemků parc.č. 382/2 a 384/1 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka za
minimální částku 50,- Kč/m2.
507/12 - předběžně s pronájmem pozemků parc.č. 406/8, 406/9, 406/13, 383/2 a 384/2 v k.ú.
Nová Ves u Rakovníka za minimální částku 1.700,- Kč/ha a rok.
508/12 - s rozpočtovým opatřením č. 9/12.
509/12 - s novelizací čl. 4 Všeobecných podmínek Grantového programu obce Čistá.
510/12 - s návrhem ing. G. na úhradu vyčíslené škody ve výši 10.290,- Kč, kterou způsobil na
lesním porostu obci Čistá v k.ú. Křekovice.
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511/12 - s výběrem a cenovou nabídkou firmy Kabelspoj s.r.o. ve výši 1,297.392,- Kč na
„Rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Čistá a jejích přilehlých částech“ a se zřízením
účelového úvěru u ČS a.s. ve výši 1,300.000,- Kč na tuto rekonstrukci.
512/12 - se zadáním vypracování projektové zadávací a prováděcí dokumentace na akci
„Rekonstrukci ZŠ a MŠ – zateplení a výměna zdroje“ firmou IP Izolace Polná s.r.o. za
cenu 121.500,- Kč.
513/12 - s uzavřením Rámcové partnerské smlouvy s MAS Rakovnicko o.p.s. na rok 2013.
514/12 - s prodloužením dohody s ÚP pro pracovnice na VPP p. K. a p. P. do 30. 6. 2013 a
s uzavřením nové dohody na VPP pro p. P. do 30. 6. 2013.
515/12 - s prodloužením nájemní smlouvy na obecní byt p. P. do 31. 5. 2013.

ZO

bere

516/12
517/12
518/12
519/12
520/12
521/12
522/12
523/12
524/12

ZO

-

na

vědomí:

zprávu p. Š. ohledně podmínek zřízení DMS na obnovu varhan v kostele sv. Václava.
zprávu z inspekčního šetření ČIŽP.
žádost sl. K. o přidělení sociálního bytu.
výroční zprávu ZŠ a MŠ za šk. rok 2011/2012.
informaci o odpadovém hospodářství.
výzvu k podpisu dohody o poskytnutí dotace na opravu hřbitova.
informaci o stávající situaci s otevřením výdejny léků v obci.
informaci o zprávě lesního hospodáře, kterou předloží na příštím zasedání ZO.
informaci p. K. o jednání s obyvateli ohledně rozdělení pozemků okolo čtyřbytovek.

zamítá:

525/12 - návrh prodeje části pozemku parc.č. 72 v k.ú. Čistá u Rakovníka p. G. za částku 50,Kč/m2.
526/12 - návrh prodeje části pozemku parc.č. 72 v k.ú. Čistá u Rakovníka p. G. za částku 100,Kč/m2.
527/12 - zamítá návrh ing. G. na směnu pozemků v k.ú.Zdeslav u Rakovníka a Nová Ves u
Rakovníka.

Zápis ze schůze výboru ČSZP ze dne 4. 10. 2012
1. Jubilantka : pí. RAZÝMOVÁ Mil. - gratulaci zajistí pí. Vopičková I. a pí. Bezstarostová M.
2. Organizační záležitosti :
Sdružení obdrželo rozhodnutí od OÚ o zákazu topení do kamen na pevná paliva v budově „sokolovny“
z důvodu havarijního stavu komínů. Z toho důvodu bude nutno operativně upravovat činnost sdružení
po dobu zimního období. Schůze výboru se budou konat u paní Bezstarostové a další akce po
dojednání s jinými organizacemi, které nám umožní využít jejich klubovnu. Členská schůze se bude
konat až v jarním období, kdy nebude nutné topit.
Diskuze o používání platebních s-karet. Podrobnosti a informace jsou na nástěnce.
Nutno připravovat lidi na novou kandidátku na jarní volby výboru sdružení.
Připravit body pro čerpání grantů.
Informace o výměně znaků pro auta pro ZTP a ZTP/P .
Informace o finančním hospodaření sdružení.
Výbor navrhuje zakoupení jednoho invalidního vozíku za starší vozík, který je již neopravitelný.
3. Připravovaná akce :
Zájezd do bazénu ve Slaném v neděli 4. 11. 2012
Cena za dopravu - děti do 15 let zdarma, členové 60,--Kč a nečlenové 120,--Kč.
Bližší informace na nástěnce.
4. Datum a místo konání příští schůze výboru bude včas oznámeno.
Čistecký zpravodaj vydává Obec Čistá, evidováno Ministerstvem kultury České republiky, čj. MK ČR E 10808
odpovědná redakce : Kulturní výbor zastupitelstva obce Čistá

