MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČISTECKA

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ
2

PROSINEC 2012

CENA 6,- Kč

AKTUÁLNĚ
PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMŮ

Prodej vánočních stromů se
bude konat u obecního úřadu.
Termín bude vyvěšen.
POKLADNA OÚ
Upozorňujeme
občany,
že
pokladna obecního úřadu bude
od 21. 12. 2012 do konce roku
uzavřena. Nutné platby je
možné provést bank. převodem.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání
občánků
proběhlo
v sobotu 3. listopadu ve 14 hod.
v obřadní síni OÚ.

OBEC INFORMUJE
UPOZORNĚNÍ
Již
po
několikáté
žádáme
občany, kteří venčí své psy na
veřejném prostranství v obci,
aby po nich jejich potřebu
uklízeli. Stejně jako Vy nechcete
mít svůj pozemek poset psími
exkrementy, stejně tak o to
nestojí ani Vaši spoluobčané.
Veřejné prostranství je vizitkou
každé obce. Naše vizitka je,
díky Vašim psům,
sice dobře
zapamatovatelná, ale bohužel
není čím se chlubit !!!

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 13. prosince 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

Vážení spoluobčané,
neúprosně plynoucí čas nás opět posunul před práh
nejhezčího období roku. Vánoc. Pro každého jiný pocit,
jiná představa, jiná forma a způsob jejich trávení.
Ale v každém v nás je vzpomínka, přání nebo
předsevzetí. Je přirozené, že čas Vánoc nás vrací do
minulosti, do let mládí a dětských časů. Do domova, ve
kterém vládl pocit bezpečí a atmosféra pokoje
v prostředí plném lásky. A určitě v každém z nás je
přesvědčení a vůle vytvořit podobnou atmosféru
v našich domovech, v našich rodinách. Přesuňme tuto
atmosféru i do ulic, na naše náměstí, do školy a
dalších prostor. Zachovejme si úctu k těmto svátkům,
svátkům pokoje, lásky a porozumění.
Zároveň vzpomeňme na všechny naše nejdražší, kteří
již nejsou mezi námi, zůstali ale v našich myšlenkách
a srdcích.
Tento čas je i časem bilancování. Při této příležitosti
Vám chci, vážení spoluobčané, poděkovat za vaši práci
v tomto roce ve prospěch naší obce. Za dobrovolnou
činnost ve všech
spolcích a organizacích, které
reprezentují naší obec a za velké množství pořádaných
kulturních a sportovních akcí v letošním roce.
Vážení spoluobčané, přeji Vám spolu se zastupiteli
obce radostné a pokojné prožití vánočních svátků, aby
se splnily Vaše přání, očekávání a předsevzetí. Těm
nejmenším přeji, aby pod stromečkem našli ten
nejhezčí dárek, který si přáli. Zároveň do nového roku
Vám přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky,
osobních a pracovních úspěchů.
starostka obce Blanka Čebišová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ADVENTNÍ KONCERT
pořádá Obec Břežany

JUBILANTI

dne 8. 12. 2012 od 18 hodin

60 let
Steinbachová Miroslava, Čistá

v kostele sv. Markéty

70 let
Bernášková Marie, Zdeslav

Jan Braunstein – lyra, Ivana Lesná - zpěv

80 let
Hejda Václav, Čistá
Bricínová Siglinde, Zdeslav

VÁNOČNÍ KONCERT
SOUBORU „VÁCLAV“

83 let
Benešová Blahoslava, Čistá

se koná ve středu 26. 12. 2012 od 17 hodin
v kostele sv. Václava v Čisté.
Srdečně zveme všechny občany

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
3. listopadu byli slavnostně
přivítáni
Klára Vopatová
Daniel Vachala
Dominik Kovač
Vojta Novotný
Václav Zeman
VZPOMÍNKA
Dne 5. prosince by se dožil 77
let p. Antonín Kuzebauch.
Stále vzpomíná rodina a dobří
kamarádi.

Vážení občané,
Dovolte mi Vám předložit nabídku vánočních bohoslužeb a
dalších vánočních akcí, o kterých vím:
U nás v Čisté:
24.12. od 15h kostel Sv. Václava Setkání dětí v Betlémě – pásmo
koled, které sami zazpíváme (betlémské světlo bude tradičně
k dispozici)
24.12. od 22h kostel Sv. Václava „Skoro půlnoční vánoční
divadlo“ pořadatel DS TYL Čistá
25.12. 8:30h kostel Sv. Václava – Slavnostní mše svatá (Slavnost
Narození Páně)

Vybírám u sousedů:
24.12. 14h kostel Sv. Petra a Pavla v Jesenici, Setkání v Betlémě - koledy zpívají děti z Jesenice
24. 12. 22:30h kostel Sv. Petra a Pavla v Jesenici – Půlnoční mše svatá
24.12. 24:00h kostel Sv. Petra a Pavla Kralovice – Půlnoční bohoslužba
Na spoustu koncertů a na další akce budete zváni na plakátech a vývěskách.
V novém roce se určitě uvidíme při Tříkrálové sbírce 2013 a snad i při společném průvodu obcí.
Daniel Váhala

VÁNOČNÍ STROM
Rozsvícení vánočního stromu je za námi. Doufáme, že jsme Vám alespoň na chvíli zpříjemnily s dětmi
začátek adventu a díky nám jste na chvíli zapomněli na ten věčný shon, který se nám všem – někomu
více, někomu méně - vkrádá do života. Touto cestou bych za naši školu a školku chtěla poděkovat všem
rodičům (zejména maminkám), kteří se zapojili do školního vánočního jarmarku a přispěli svým výtvorem
k prodeji. Zároveň děkujeme všem, kteří si zakoupili výrobky a společně tak podpořili další možnost
tvořivosti našich dětí. Velice si Vašeho zájmu vážíme. Také nesmíme zapomenout na p. J. Šajnera, který
nám umožnil nahrát hudební podklad k našemu pásmu. Děkujeme.
Slavěna Čechová ml.

Pro zajímavost uvádíme, že v Dobrovolné charitativní sbírce při rozsvícení vánočního stromu
bylo letos vybráno 1.620,- Kč. Tyto peníze budou jako každý rok zaslány na dobročinné účely.
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POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Zastupitelstvo obce Čistá na svém listopadovém zasedání projednalo a schválilo zvýšení poplatku za
odvoz a likvidaci komunálního odpadu.
Poplatek je navýšen na 600,-- Kč za osobu (resp. rekreační objekt).
Díky tomu, že v letošním roce zase více občanů třídilo odpad, nemusel být poplatek navýšen o větší
částku, neboť se náklady obce snížily o peníze vrácené Eko-komem za vytříděný odpad (v letošním roce o
162.781,- Kč). Pokud budou všichni občané důsledně odpad třídit i v dalším roce, je pravděpodobné, že
by mohl být poplatek opět ponížen. Rozdíl mezi vybraným poplatkem od občanů a celkovými náklady na
odvoz a likvidaci odpadu hradí obec.
Výpočet, jakým se k zvýšení poplatku dospělo přikládáme :
Počet poplatníků (počet trvale hlášených obyvatel + počet rekreačních objektů) ………… 1.223
Náklady za r. 2012

Komunál.odpad

Celkem

737.064,78

Náklady celkem

950.400,-

tříděný odpad, nebezp. odpad
213.335,22

1. složka poplatku – tříděný odpad (horní hranice popl. 250,- Kč/za os. a rok - stanoví
obec)
náklady na tříděný odpad mínus vrácená částka od Ekokomu/děleno počtem poplatníků
213.335,22 – 162.781 = 50.554,22 : 1.223 = 41,34 Kč
poplatek je stanoven na ………….. 50,- Kč
2. složka poplatku – netříděný (komunální) odpad (horní hranice popl. 750,- Kč/os. a rok –
stanoví zastupitelstvo z naposledy známých nákladů)
náklady na komunální odpad/děleno počtem poplatníků
737.064,78 : 1223 = 602,- Kč
poplatek je stanoven …………… 550,- Kč
Celková výše poplatku pro rok 2013 činí ………… 600,- Kč na trvale žijící osobu (na rekr. objekt)
Tato částka bude splatná na dvakrát – do 31. ledna a do 30. června. Občané vždy dostanou
známku na vývoz na příslušný půl rok.
Kdo bude chtít může uhradit poplatek na celý rok a dostane známku na vývoz na obě pololetí.
Kdo bude mít zájem, dostane od obce žluté pytle na třídění plastů. Tyto pytle bude obec vždy
jeden den v měsíci (termín dáme vědět) svážet a odevzdávat do tříděného odpadu.

Pro zajímavost zveřejňujeme, jak obec třídila v předešlých deseti letech – kolik peněz do obce vrátilo od
firmy Eko-kom a kolik se snížily náklady :
rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

……………………… 44.661,80 Kč
……………………… 67.751,30 Kč
……………………… 78.165,70 Kč
……………………… 66.187,10 Kč
……………………… 59.202,90 Kč
……………………… 55.376,30 Kč
……………………… 55.846,-- Kč
……………………… 63.751,-- Kč
……………………… 105.033,50 Kč
……………………… 162.781,-- Kč
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GRANTOVÝ PROGRAM OBCE ČISTÁ - VÝZVA
Na základě schváleného Grantového programu upozorňuje Obec Čistá, že s účinností od dne 15. 12.
2012 lze podávat žádosti o poskytnutí grantu z rozpočtu obce na rok 2013. Žádosti o grant lze předkládat
pouze na předepsaném formuláři (ke stažení na www.cista.cz nebo v tištěné podobě k dispozici v kanceláři OÚ)
a to nejpozději do 31. ledna 2013. Žádosti o grant je nutné zaslat na adresu Obce Čistá, č.p. 1, 270 34 nebo
doručit osobně do kanceláře Obecního úřadu Čistá v zalepené obálce označené slovem „GRANT“ a rokem na
který je grant žádán (např. „GRANT 2013“).

VYPSANÉ A SCHVÁLENÉ GRANTOVÉ VÝZVY
pro rok 2013

Podpora sportovních a sportovně společenských akcí
Žadatelé : Fyzické osoby, zájmové spolky, školy a školská zařízení, občanská sdružení, obecně
prospěšné společnosti, nepodnikající právnické osoby
Cíl podpory : Pořádání jednotlivých sportovních akcí nebo akcí sportovně společenského charakteru pro
širší veřejnost.
Omezení : Grant nemůže být poskytnut na investiční výdaje nebo výdaje investičního charakteru.
Veškeré výdaje musí mít bezprostřední vztah k pořádané akci.
Rozsah : maximální podpora ve výši 20.000,- Kč
Podpora kulturních a kulturně společenských akcí
Žadatelé : Fyzické osoby, zájmové spolky, školy a školská zařízení, občanská sdružení, obecně
prospěšné společnosti, nepodnikající právnické osoby
Cíl podpory : Pořádání jednotlivých kulturních akcí nebo akcí kulturně společenského charakteru pro širší
veřejnost.
Omezení : Grant nemůže být poskytnut na investiční výdaje nebo výdaje investičního charakteru.
Veškeré výdaje musí mít bezprostřední vztah k pořádané akci.
Rozsah : maximální podpora ve výši 20.000,- Kč
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
Žadatelé : Fyzické osoby, zájmové spolky, školy a školská zařízení, občanská sdružení, obecně
prospěšné společnosti, nepodnikající právnické osoby
Cíl podpory : Volnočasové aktivity dětí, zájmové kroužky, vzdělávací akce pro děti, protidrogová
prevence a jiná prevence rizikového chování.
Omezení : Grant nemůže být poskytnut na aktivity s komerčním přesahem (předváděcí a prodejní akce,
primárně placené apod.).
Rozsah : maximální podpora ve výši 30.000,- Kč
Podpora vzdělávacích a výchovných akcí
Žadatelé : Fyzické osoby, zájmové spolky, školy a školská zařízení, občanská sdružení, obecně
prospěšné společnosti, nepodnikající právnické osoby
Cíl podpory : Pořádání vzdělávacích nebo výchovných akcí pro širší veřejnost v oblasti historie, zdraví,
společenského života apod.
Omezení : Grant nemůže být poskytnut na vzdělávací akce s komerčním přesahem (předváděcí a
prodejní akce apod.).
Rozsah : maximální podpora ve výši 10.000,- Kč
Podpora běžné činnosti spolků
Žadatelé : Zájmové spolky, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nepodnikající
právnické osoby
Cíl podpory : Běžná činnost žadatele, související s nutným provozem či dalším rozvojem, propagace
žadatele.
Omezení : Poskytnutí Grantu předpokládá alespoň potencionální zpětnou vazbu pro obec.
Rozsah : maximální podpora ve výši 30.000,- Kč
Podpora sociálních služeb a činnosti v sociální oblasti
Žadatelé : Fyzické osoby, zájmové spolky, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, právnické
osoby
Cíl podpory : Poskytování sociálních služeb a další činnosti v sociální oblasti.
Omezení : Poskytnutí Grantu předpokládá, že grantem podpořené služby a činnosti budou poskytovány
na území obce a pro subjekty žijící či působící na území obce.
Rozsah : maximální podpora ve výši 15.000,- Kč
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v souladu s Čl. 8 Všeobecných podmínek Grantového programu Obce Čistá
vyhlašuje Obec Čistá
VÝZVU
zájemcům o účast na činnosti Grantové komise*.
Zájemci o účast v Grantové komisi se mohou přihlásit osobně v kanceláři OÚ nebo prostřednictvím
jednotlivých zastupitelů a to nejpozději do 18. ledna 2013. O členství v Grantové komisi rozhodne
Zastupitelstvo obce Čistá na svém zasedání konaném v lednu 2013.

* Grantová komise zpracovává žádosti podané žadateli v rámci jednotlivých vypsaných Grantů, provádí
jejich hodnocení a navrhuje rozsah jejich přijetí (čl. 2 Všeobecných podmínek činnosti Grantové komise).
Text Grantového programu, Všeobecných podmínek činnosti Grantové komise, formulář
žádosti a další informace jsou k dispozici na www.cista.cz nebo v kanceláři Obecního úřadu
Čistá.

Školáci sledovali práci zastupitelstva obce
Ve čtvrtek 29.11.2012 navštívili žáci devátého ročníku obecní úřad, kde se v 17 hodin setkali se
starostkou naší obce paní Blankou Čebišovou a místostarostou panem Mgr. Pavlem Tintěrou.
Jak to vidí žáci
Schůzka byla předem domluvená a zaměřená na práci obecního zastupitelstva. Žáci se ve škole
v hodinách občanské výchovy učili o tom, že obec si o svých záležitostech může rozhodovat sama. Nesmí
však jednat v rozporu se zákony našeho státu. Důležitým místem v obci je obecní úřad, kde se pravidelně
schází obecní zastupitelé v čele se starostkou, aby projednali záležitosti týkající se života v obci. Každý z
obyvatel se může podílet na budování své obce, upozorňovat na problémy související s životem v obci a
zároveň se i obracet na příslušný úřad o pomoc při vyřizování svých vlastních záležitostí. Také jsme si
říkali, že jedním z hlavních úkolů obce je dobře hospodařit s
obecním rozpočtem.
Abychom vše lépe pochopili, zašli jsme přímo na obec a zasedli ke stolu, kde během jednání obecního
zastupitelstva sedávají naši zastupitelé. Pan Pavel Tintěra měl pro nás připraveno mnoho
zajímavých informací. Vysvětlil nám, co znamená obec s rozšířenou působností, že ne vždy může
zastupitelstvo o všem samo rozhodnout. Seznámil nás s velikostí území, o které se naše obec stará, co
může zastupitelstvo ovlivnit a co ne...
Na závěr hodinového povídání dostaly děti za úkol, aby si představily, že jsou členy obecního
zastupitelstva a pokusily se zamyslet nad fiktivními problémy v naší obci a našly co nejlepší řešení. V
18.00 hod jsme se přemístili na místa pro hosty a "své" zahřáté židle jsme nechali pravým
zastupitelům. Ještě hodinu a půl jsme sledovali jejich způsob jednání a rozhodování. Celý večer byl pro
nás zajímavý a poučný. Děkuji za vše.
Kateřina Lauberová, ZŠ Čistá
Jak to vidí zastupitel
Když bylo nahlas vysloveno, že žáci deváté třídy naší základní školy ze studijních důvodů navštíví
zasedání zastupitelstva obce, neubránil jsem se myšlence spojit tuto návštěvu s malou přednáškou, která
by je do problematiky uvedla tak, aby pro ně samotné zasedání nebylo zbytečně nudné a nic neříkající. Po
dohodě s třídní učitelkou Kateřinou Lauberovou bylo připraveno hodinové povídání o fungování obcí jako
takových, zakončené praktickou ukázkou samostatného rozhodování o záležitostech obce.
Dlouhodobě zastávám názor, že mládež tohoto věku by měla být v těchto a podobných oblastech
vzdělávána více praktickým způsobem. Mladí lidé by měli např. navštívit věznice či jiná nápravně
výchovná zařízení, měli by osobně navštívit léčebny drogově či alkoholově závislých, na vlastní oči vidět
jak probíhá jednání soudu nebo jaké praktické problémy přináší stáří, či chudoba. S tím vším se všichni
přímo či nepřímo setkávají stále dříve a dříve. Jejich vnímání těchto věcí bývá často velmi zkresleno a tím
pádem i ovlivněno. Velmi pozitivně proto vnímám záměr třídní učitelky našich čisteckých deváťáků
posunout své žáky blíže realitě běžného života. Účast na zasedání zastupitelstva obce, tedy orgánu, který
velmi často rozhoduje o věcech, které ovlivňují i jejich život, je alespoň pro mě splněním představ o
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praktickém vzdělávání. Také pro to jsem se rád aktivně zapojil a předal žákům (alespoň doufám, že
zajímavou formou) několik informací o tom, jak fungují obce a jejich orgány.
Děkuji všem přítomným dětem za jejich pozornost a dle jejich reakcí soudím, že i pro ně to byl zajímavě
strávený čas. Chci věřit, že to nebylo naše poslední setkání.
Pavel Tintěra, zastupitel obce Čistá

V měsíci listopadu jsme v základní škole věnovali dva dny projektu na téma:
"Moderní je nekouřit, vztahy, pohlavní nemoci".
Žáci

první

den

postupně

procházeli

čtyřmi

místnostmi,

kde

se

zamýšleli

nad

jednotlivými

tématy. Získávali nové informace, zkušenosti, poznatky, měli možnost na dané téma diskutovat. Na
druhý den jsme měli pozvaného pana Pospíšila, který dětem v úžasném a neopakovatelném podání o
všech daných tématech přednášel.
Problematiku kouření jsme probrali s dětmi od 4. třídy. Že je to brzo? Ale kdepak... Zjistili jsme, že na
naší škole (a nejen na naší) kouří děti již od 9 let a to dokonce za přítomnosti (nebo za tichého souhlasu)
rodičů.
Udělali jsme na naší škole anonymní šetření, abychom zjistili, jakou zkušenost mají naše děti s cigaretami
osobně (4. - 9. třída). A dopadlo to takto: 20 dětí si nikdy cigaretu nezapálilo, 21 dětí to zkusilo,
ale přestalo a 13 dětí si zapálí minimálně jednu cigaretu denně a jsou pravidelnými kuřáky. Nabízí se
otázky: Kde berou děti peníze na cigarety? Ví o tom rodiče? Neztrácejí se cigarety přímo rodičům? Je lepší
teplý oběd ve školní jídelně nebo nikotin u autobusové zastávky? Víme o tom, že naše děti kouří? Chceme
to vědět, zajímá nás to?
Děti od nás získaly spoustu informací, nad kterými se mohly zamyslet a rozhodnout se, zda si chtějí zdraví
ničit nebo ne. Děti se dozvěděly, že cigarety obsahují nikotin, na kterém je kuřák závislý. Při hoření
cigarety vznikají karcinogenní látky, tedy látky, které způsobují rakovinu. Tady nepomůže sebelepší filtr. V
cigaretě bylo zjištěno 4 000 látek, které se podílejí na zdravotních rizicích spojených s kouřením. Některé
jsou v tabáku, jiné v přísadách, které tabák ochucují nebo mu dodávají potřebné vlastnosti. A teď malý
exkurz mezi škodliviny, které se dostávají do plic:
. oxid uhelnatý - jedovatý bezbarvý plyn bez chuti a zápachu znemožňuje přenos kyslíku z plic do tkání
a

vyvolává tkáňové dušení

. oxid dusičitý - dráždí sliznice a je nebezpečný zejména pro děti a astmatiky (je příčinou častější a větší
kazivosti zubů)
. formaldehyd - vyvolává astma a záněty kůže, způsobuje zánět průdušek
. kyanovodík - jeden z nejrychleji působících a nejprudších jedů
. kadmium - porušuje metabolismus vápníku a způsobuje tvorbu ledvinových kamenů
. polonium - radioaktivní
. dehet - viditelný cigaretový kouř, zanáší plicní sklípky černým lepkavým materiálem, silný kuřák
vdechne za rok půl až tři čtvrtě kila dehtu
. a dále akrolein, nitrosaminy, benzopyren, nikl, nikotin, amoniak, toluen, arsen...
Kouření má za následek kromě zápachu z úst, zažloutlých prstů a nehezké pleti i celou řadu zdravotních
potíží - podrážděnost, nervozitu, slzení očí, riziko rakoviny plic a hrtanu, rozvoj nemocí srdce a cév,
poruchy plodnosti, snížená schopnost erekce, porod dětí s nižší porodní váhou, chronický kašel,
dýchavičnost, zhoršené prokrvení končetin...
Děti jsme seznámili i se statistickými výsledky a čísly. Malá ochutnávka...
Téměř 4 miliony lidí ročně zemře na následky kouření.
Každá vykouřená cigareta nám zkrátí život o pět minut.
Každou hodinu umírá na světě v důsledku kouření 560 lidí, což je 4,8 milionu lidí za rok.
V České republice na následky kouření umírá denně 65 lidí, týdně 500 lidí a ročně 23 000 lidí. Kuřák,
který vykouří krabičku cigaret denně utratí 70,- Kč, týdně 490,-Kč,
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měsíčně 2 100,- Kč, ročně 25 200,- Kč, za 10 let 252 000,- Kč....
S dětmi jsme počítali i varianty, kdy kouří oba rodiče. Bylo velice zajímavé vidět údivy dětí, když jsme se
dopočítali ještě vyšších částek a říkali jsme si, kam bychom se mohli za tyto peníze podívat (na dovolenou
k moři, na hory, ...).
Většině dětí vadí, že jejich rodiče kouří, ale jak sami uvádějí, nemohou s tím nic udělat. Je smutné, že
někteří rodiče vědí, že jejich dítě kouří, ale nevadí jim to. Proč? Nezáleží nám na zdraví našeho dítěte?
Nevadí nám, že si vypěstuje závislost na nikotinu?
Napadá mě otázka - Mají si kuřáci platit vyšší zdravotní pojištění? Má právo kuřák bezohledně ničit zdraví
nekuřákovi? Má právo těhotná kuřačka dusit kouřem plod ve svém těle?
Druhé velké téma byly vztahy. Ať už vztahy rodinné, vrstevnické nebo partnerské. Řekli jsme si, že
rodina nejčastěji vzniká z lásky a její trvání je závislé na tom, jak jsou muž a žena připraveni na společný
život a jaké podmínky si sami vytvářejí. Děti se dozvěděly, že hlavním předpokladem dobrého soužití v
rodině je vztah založený na důvěře, přátelství, lásce, úctě, toleranci, schopnosti odpouštět a nalézat
kompromisy.
S dětmi jsme diskutovali o tom, že dítě si rodinu nevybírá, rodí se do ní nebo se do ní dostává způsobem,
který samo neovlivňuje a nemůže ovlivnit. Prostřednictvím rodiny dítě poznává první lidské vztahy a city i
okolní svět.
Děti měly za úkol namalovat okamžik, kdy jsou v rodině šťastné (malovaly Vánoce, společné chvíle u
televize, společné chvíle u stolu...), kdy jsou v rodině nešťastné (malovaly křik, hádky,

bití,

neshody...používaly i velice vulgární slova, kterými je rodiče častují...Zamysleme se rodiče nad tímto
problémem a zkusme řešit neshody s našimi dětmi jinak, než křikem, bitím a ponižováním těch, které
bychom měli nejvíce milovat a opečovávat. Pokud budeme jako dospěláci používat vulgární výrazy v naší
běžné mluvě, nemůžeme se divit, že naše děti to převezmou jako normu a budou tak mluvit také). Dalším
úkolem bylo nakreslit, komu by se děti svěřily, kdyby se jim dělo něco špatného (zde děti uváděly
nejčastěji rodiče, kamaráda, babičku, paní učitelku).
Zabývali jsme se také otázkou sourozeneckých vztahů. Děti mají pocit, že za většinu rozepří mezi
sourozenci mohou rodiče, jelikož nejsou ke svým dětem spravedliví a důslední. Jednomu dovolí něco
jiného než druhému, jednoho nadřazují nad druhým. Děti to vnímají jako křivdu.
Problémem naší společnosti je i velká rozvodovost. Děti se zamýšlely nad tím, proč se rodiče rozvádějí,
proč od sebe odcházejí. Nejčastějším důvodem dle dětí je nevěra a finance. Proto jsme se zabývali
otázkou, zda mají děti představu o tom, kolik "stojí" své rodiče. Snažili jsme se najít odpověď na otázky:
Jak překonat období, kdy se peněz nedostává? Jak ušetřit? Co je to rodinný rozpočet (příjmy, nezbytné
výdaje, zbytečné výdaje)? Kolik finančních prostředků je potřeba k zajištění chodu rodiny po dobu
jednoho měsíce?
Děti měly také za úkol namalovat, jak si představují ideálního partnera (partnerku). Bylo potěšující :-), že
pro ně nebyly zásadní pouze míry 120 - 60 - 80, ale také kladné charakterové vlastnosti.
Na závěr bych ráda upozornila na to, že existuje mnoho faktorů, které na dítě působí a ovlivňují jeho
chování a vývoj. Tím nejdůležitějším je však rodina - její atmosféra, vůně, životní styl, hodnoty, výchova i
vztahy. Pokud se dítě doma setkává s moudrostí, laskavostí a láskou, samo bude moudré, laskavé a
schopné lásku rozdávat.
Třetí téma byly pohlavní nemoci a bezpečný sex.
V tomto tématu jsme se snažili dětem přiblížit to, že v lásce a manželství jde o mnohem víc, než jen o
pohlavní styk. Zabývali jsme se problematikou promiskuity, antikoncepce a plánovaného rodičovství.
A co říci závěrem?
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Rodiče mají společnou a prvotní zodpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. Jen na nás dospělácích záleží,
jak bude náš syn nebo naše dcera na své dětství vzpomínat a jakými hodnotami a schopnostmi ho do
života vybavíme.
zamyšlení....
Můj synek přišel právě včera na svět

Vrátil se právě včera ze studií.

stejně jako ostatní děti -

Pořádně zmužněl, že jsem prostě musel říct:

ale já musel stihnout letadlo a zaplatit účty.

"Synu, jsem na tebe hrdý. Sedneme si na chvilku?"

Naučil se chodit, a já u toho nebyl.

Zavrtěl hlavou a s úsměvem řekl:

A než jsem se nadál, už začal mluvit.

"Radši bych si půjčil klíčky od auta, tati.

A jak rostl, říkával:

Tak ahoj. Můžu si je vzít?"

"Jednou budu jako ty, tati,

Naše kočka, kočička, tahá nitě z klubíčka.

ty víš, že jednou budu jako ty."

Klubíčko se rozplétá. Kam nit vede? Do světa.

Naše kočka, kočička, tahá nitě z klubíčka.

"Kdy se vrátíš domů, tati?"

Klubíčko se rozplétá. Kam nit vede? Do světa.

"Nevím, kdy se vrátím,

"Kdy se vrátíš domů, tati?"

ale pak budeme spolu

"Nevím, kdy se vrátím,

a budem se mít báječně."

ale pak budeme spolu
a budem se mít báječně."

Už jsem dávno v důchodu a syn se odstěhoval.
Právě včera jsem mu volal.

Mému synovi bylo právě včera deset.

Povídám: "Rád bych tě viděl, až se ti to bude hodit."

Povídá: "Díky za míč, tati, pojď si zahrát.

On na to: "Moc rád - kdybych měl čas.

Naučíš mě házet?" a já na to: "¨Dneska ne,

V práci je kolotoč a děti mají chřipku...

mám spoustu práce." Odpověděl: "Tak jo."

Ale dík, že jsi zavolal.

Odešel, ale úsměv mu nepohasl.

Rád jsem tě slyšel.

Říkal:"Jednou budu jako on,jasně,budu jako on."

A když jsem zavěsil, napadlo mě - je úplně jako já.

Naše kočka, kočička, tahá nitě z klubíčka.

Můj syn je úplně jako já.

Klubíčko se rozplétá. Kam nit vede? Do světa.

Naše kočka, kočička, tahá nitě z klubíčka.

"Kdy se vrátíš domů, tati?"

Klubíčko se rozplétá. Kam nit vede? Do světa.

"Nevím, kdy se vrátím,

"Kdy se vrátíš domů, tati?"

ale pak budeme spolu

"Nevím, kdy se vrátím,

a budem se mít báječně."

ale pak budeme spolu a budem se mít báječně."

(Dobson,J.: Na rovinu, Praha 2001)

Mg. Kateřina Lauberová - metodik primární prevence, výchovný poradce ZŠ a MŠ Čistá

Divadlo „O rytíři Wyndovi a zakleté Markétce“ (Kateřina Lauberová – 5.roč.)
Dne 31. října 2012 jsme 1. stupeň ZŠ Čistá jeli do divadla Alfa do Plzně. Tam nám šikovní herci zahráli
příběh „O rytíři Wyndovi a zakleté Markétce“. Stručně Vám příběh převyprávím.
Byl jednou jeden kníže, kterému zemřela manželka. Kníže byl smutný, a tak jednou za ním přišla jeho
dcera Markétka, ať jde na lov s přítelem a Markétčiným snoubencem Willem. Kníže tedy šel. Potkal tam
zlou čarodějnici, která se proměnila ve sličnou dívku a zaklela ho nápojem lásky, aby dělal, co ona chtěla.
Kníže se do čarodějnice zamiloval a odvedl ji k sobě na zámek. Poté čarodějnice zaklela Markétku do
podoby draka. U kouzla pověděla, že ji z podoby draka vysvobodí jen Markétčin bratr Wynd tím, že ji
políbí. Vše vyslechla Willova sestra, co byla schována za závěsem, a řekla o tom Willovi, aby přijel
s Wyndem na lodi do království. Tak se také stalo. Zlá čarodějnice se dozvěděla, že má být její kouzlo
zničeno, a tak honem utíkala do přístavu a chtěla Wynda zastavit a prosila ho, ať draka raději zabije.
Wynd se nenechal zvyklat a draka přece jenom políbil. Z draka se najednou stala Markétka a
z čarodějnice žába. Nakonec si Markétka vzala Willa za manžela a děkovala svému bratrovi Wyndovi za
záchranu.
Představení se mi líbilo, protože tam hráli herci i loutky.
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Prosincové pranostiky
Prosinec se sněhem na pěšině, žito je v každé vysočině.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok nato běží.
Studený prosinec – brzké jaro.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Pošmurný prosinec dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno osení.
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.
Padne-li první sníh na mokrou zem, bude slabá úroda.

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.
Slovo advent se promítlo i do pojmenování kalendáře, oblíbeného zejména u dětí, který jim pomáhal
urychlit a zpříjemnit dny zbývající do příchodu Štědrého večera. Adventní kalendář neobsahoval celou
adventní dobu, začínal vždy 1. prosince a končil Štědrým dnem. Pro každý z 24 dní byl připraven nějaký
drobný dáreček nebo pamlsek.
První adventní nedělí navíc začínal (na rozdíl od toho kalendářního) liturgický rok. Křesťané totiž odvíjeli
čas od narození Krista, tj. že ke všem událostem docházelo buď ante nebo post Christum natum (před
nebo po narození Krista).
Až do třetí adventní neděle byla charakteristickou postní barvou temně fialová, po třetí neděli ji nahradila
barva, symbolizující radost, barva růžová.
Každá z adventních nedělí měla své lidové označení (železná, bronzová, stříbrná a zlatá.)
Advent začíná čtvrtou nedělí před Štědrým večerem, trvá 22 až 28 dní a může připadnout na jakoukoliv
neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem.
Roráty
K adventu patřilo rozjímání a návštěvy kostela. Právě návštěvy kostela se v adventní dobu od zbytku roku
v čemsi lišily. Byl to zvyk slavit každého dne časně zrána mši svatou ke cti Panny Marie, nazývanou
„roráty“. Název „roráty“ pochází z latinského „Rorate coeli“ (Rosu dejte nebesa), což byla úvodní mešní
píseň.

Jak vypadal štědrovečerní stůl
Smysl Vánoc spočíval především ve vzájemné úctě, lásce a přátelství. Byl dobou, kdy se scházela celá
rodina pohromadě u svátečně prostřeného stolu. Ještě než mohli všichni zasednout společně u jednoho
stolu, všude se drhlo, všechno se čistilo, uklízelo a urovnávalo.
Hospodyně od rána připravovala štědrovečerní pokrmy. Vařila hrách, čočku, bramborovou a rybí polévku,
pekla kubu z krup a česneku. Chléb a v bohatších domech i vánočku mívali upečenou již několik dní
předem, schovanou v ošatce. Všichni se od rána postili, aby viděli zlaté prasátko. Když měla hospodyně
uvařeno, snažila se zabavit děti, zatímco hospodář opatřil stromeček a tajně jej ozdobil. K večeru vybíhaly
děti čím dál častěji ven a pozorovaly oblohu, zda již nevyšla první hvězdička, která měla ukončit půst.
Právě s první hvězdičkou na obloze se symbolicky zapalovala svíčka a celá rodina usedala ke slavnostní
večeři. Ještě před zasednutím k prostřenému stolu hospodář otevřel okno a zvolal: „Svatí dědové, zveme
Vás, svatí dědové, pojďte mezi nás!“ Podle lidové pověry se věřilo, že zář svíček láká duše zemřelých blíže
k lidskému obydlí. Duše zemřelých takto pozvaných na štědrovečerní hostinu měly zajistit hospodářství
bohatou úrodu a dostatek potravy.
Prostírání stolu se věnovala velká pozornost. Většinou se symbolicky na jeden roh pokládal pecen chleba,
aby měla rodina stále co do úst. Na druhý roh trocha všeho, co pole dalo proto, aby i v následujícím roce
byla dobrá úroda. Na třetí roh se pokládaly peníze, které měly slibovat blahobyt. Na čtvrtý roh se někde
pokládala miska na kousky jídla pro dobytek a slepice. Jinde misku dávali pod stůl. Samotný stůl se pak
obepínal řetězem nebo provazem, což mělo zaručit ochranu stáda ovcí před vlky, ochranu statku před
zloději a také soudržnost celé rodiny po celý další rok. Řetěz nebo provaz potom hospodyně stočila do
kruhu a do něj se sypalo slepicím. Slepice, které zobaly mimo kruh, byly tzv. „tulačky“, které zanášely
mimo hnízdo.
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Byl-li počet stolujících lichý, prostírala hospodyně pro jednoho navíc. Podle lidové pověry prý chodila smrt
těsně před večeří obhlížet prostřené stoly, a kde by byla napočítala lichý počet, tam by se v následujícím
roce pro někoho vrátila.
Než se zasedlo ke stolu, stoupl si každý bosou nohou na zemi ležící sekeru, to aby ho v příštím roce
nebolely nohy.
Před večeří se všichni společně pomodlili a vzpomněli na vše dobré i špatné, co je v uplynulém roce
potkalo.
Někde přišel na talíř nejprve hrách, který symbolicky spojoval stolovníky v dobrém i zlém, poté se
podávala polévka, aby všichni měli sílu, čočka zas měla přinést rodině peníze a nakonec kuba, popř. ryba
či jiný mastný pokrm, pro radost a pohodu. Kosti z ryby se dávaly vždy na jeden talíř a po večeři je
hospodář odnesl pod jabloň. Počet a rozmanitost chodů byla v každém kraji jiná. Někde se po polévce
podávaly křížaly, někde měly místo kuby kapra, jinde třeba jen slanečka. Jediné, co bylo téměř všude
společné, byla vánočka, kterou hospodyně přinesla na stůl spolu s cukrovím, když všichni povečeřeli.
K tomu se pila káva, čaj, ale i víno, pivo nebo dokonce pálenka. Od stolu se nesměl nikdo zvednout,
dokud všichni nedojedli. Lidé věřili, že by se rodina o dalších Vánocích nesešla celá.
Tam, kde měli kapra, schovala hospodyně lesklé šupiny, věříce přitom, že se budou v domácnosti držet
peníze. Zbytky večeře se rozdělily mezi dobytek, který tuto noc prý mluvil lidskou řečí, stromy v sadě
kvůli dobré úrodě a studnu, aby měla čistou vodu.
poté přinesl hospodář do světnice stromeček ozdobený sušenými jablíčky, švestkami, cukrovím, ořechy a
řetězy. Zapálili svíčky na stromečku a všichni kolem zpívali koledy. Koledy pak zpívali každý večer až do
odstrojení stromečku.
Tam kde stromeček neměli či ho neznali, strojili jesličky. Figurky přidávali k jesličkám podle biblických
událostí. Malého Ježíška vkládali do jesliček na Štědrý večer. Spolu s ním anděla a pastýře. Figurky Tří
králů přicházely na řadu až 6. ledna.
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. 24
ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 29. listopadu 2012.

ZO

souhlasí:

528/12 - s navrženým programem jednání.
529/12 - a po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů s účinností od 1. ledna 2013 a poplatek za svoz odpadu na rok
2013 ve výši 600,- Kč na fyzickou osobu, resp. na rekreační objekt.
530/12 - s rozpočtovým opatřením č. 10/12.
531/12 - s navrženými okruhy výzev Grantového programu pro rok 2013.
532/12 - a po projednání ukončuje členství ve spol. Javornice v.o.s. k 31. 12. 2012.
533/12 - a schvaluje změnu Stanov DSO Mikroregionu Čistá – Senomaty – čl. III – Předmět
činnosti svazku.
534/12 - a po projednání schvaluje Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
535/12 - po projednání s prodejem těchto pozemků :
parc.č. 12/6 v k.ú. Zdeslav u Rakovníka za celkovou částku 9.700,- Kč manž. S.
parc.č. 12/17 v k.ú. Zdeslav u Rakovníka za celkovou částku 6.800,- Kč manž. Š.
parc.č. 281/4 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka za celkovou částku 13.200,- Kč. manž. V.
parc.č. 1309/3 v k.ú. Čistá u Rakovníka za celkovou částku 36.050,- Kč manž. E.
parc.č. 281/3, 271 a 272 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka za celkovou částku 21.800,- Kč
p. L.
536/12 - po projednání s pronájmem pozemků parc.č. 406/13, 383/2 a 384/2 v k.ú. Nová Ves u
Rakovníka za částku 2.000,- Kč/ha a rok p. Z.
537/12 - po projednání s pronájmem pozemků parc.č. 406/8 a 406/9 v k.ú. Nová Ves u
Rakovníka za částku 1.733,- Kč/ha a rok sl. S.
538/12 - a schvaluje provádět veřejnou sbírku na opravu varhan v kostele sv. Václava
prostřednictvím účtu č. 3167471369/0800, vedeného u ČS a.s., a dvou pokladniček
(jedné v kostele sv. Václava a druhé na obecním úřadě) a pověřuje Mgr. V. osobou
oprávněnou konáním veřejné sbírky a nakládáním s pokladničkou v kostele sv.Václava.
539/12 - s prodloužením nájemní smlouvy v obecním bytě v čp. 166 p. P. o 6 měsíců, do 31. 5.
2013.
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ZO

bere

540/12
541/12
542/12
543/12
544/12
545/12
546/12
547/12
ZO

-

na

vědomí:

návrh rozpočtu na rok 2013.
zprávu o hospodaření společnosti Javornice v.o.s.
plán hospodaření v obecních lesích na rok 2013.
žádost sl. K.
podpis smlouvy o dotaci od SZIF na opravu hřbitova.
informaci o dotacích z KÚ a MMR.
informace z OÚ.
informaci sociálního výboru o kontrole obecních bytů.

ukládá:

548/12 - zpracovat návrh smlouvy se sl. K.
zodpovídá : finanční výbor
ZO

termín : do příštího zasedání ZO

zamítá:

549/12 - prodej pozemků parc.č. 382/2 a 384/1 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka sl. S.

Zápis ze schůze výboru ČSZP ze dne 1. 11. 2012
1)

Jubilanti listopad a prosinec :
KEJMAROVÁ - Všesulov - gratulaci zajistí p. Vopat a pí. Bezstarostová
BERNÁŠKOVÁ M. - Zdeslav - gratulaci zajistí p. Švarc a p. Radvanyi
STEINBACHOVÁ M. - Čistá - gratulaci zajistí pí. Vopatová a pí. Vopičková.
BENEŠOVÁ B. - Čistá - gratulaci zajistí p. Vopat a pí. Bezstarostová.

2)

Organizační záležitosti :
Sdružení obdrželo sponzorský dar od cestovní kanceláře z Příbrami. Výbor ČSZP za dar písemně
poděkoval.

3)

Připravujeme :
6.11. přednáška o nemocech páteře a kloubů, která bude pokračovat dalšími akcemi
(bylo zveřejněno na nástěnce).
28.12. - posezení k Silvestru – v klubovně v budově hasičské zbrojnice.

4)

Návštěva u příležitosti vánočních svátků bude provedena u těchto členů:
Balicz J.
Čistá
Vocetková L.
Čistá
Vojtášková S. Čistá
Pěchouček J.
Čistá
Přibylová
Čistá
Štiller J.
Čistá
Bušek M.
Čistá
Seifertová
Kůzová
Vopata V.
Čistá
Krejzová V.
Čistá
Návštěva DOMINA Zavidov se uskuteční dne 3.12. ve 13 hodin. Podrobnosti budou dojednány.

5)

Příští schůze výboru se bude konat dne 6.12. u pí. Teršlové.

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 přeje bohatou vánoční nadílku a mnoho štěstí a zdraví do roku 2013.
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