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AKTUÁLNĚ
PODĚKOVÁNÍ
Školní družina doplňuje své
poděkování za sponzorské dary
ještě o pí. Kolářovou a p.
Průchu. Jejich jména vypadla
nedopatřením ze seznamu dárců.
Tímto se omlouváme a ještě
jednou děkujeme.
Vychovatelky ŠD.

OBEC INFORMUJE
OBECNÍ KNIHOVNA
Obecní knihovna je opět otevřena
v původních prostorách obecního
úřadu.
V pondělí od 13–17 hodin a ve
čtvrtek od 8–11 hodin.

REKAPITULACE roku 2011
Počet obyvatel k 31. 12. 2011
byl 919 osob, z toho 472 mužů
a 447 žen.
Nově
narozených
a
dosud
hlášených dětí bylo 8.
V loňském roce nás opustilo 17
spoluobčanů.
Na našem matričním úřadě bylo
během loňského roku vyřízeno
101 žádostí o OP, 23 žádostí o
st. občanství a zpracováno 15
matričních případů.
Přes Czech_Point bylo podáno a
vyřízeno 62 žádostí. Dále bylo
provedeno 465 ověření podpisu
nebo kopie.
V předvánočním
čase
pí.
starostka
s pí.
matrikářkou
navštívily
naše
spoluobčany
žijící
v Domovech
důchodců
v Novém
Strašecí
a
v Kralovicích. Do vzdálenějších
Domovů důchodců bylo zasláno
našim
občanům
alespoň
písemné přání k Novému roku.
Rovněž jsme poslali drobný
dárek našemu spoluobčánkovi
do Dětského domova ve Slaném.
Během roku jsme poblahopřáli
k významným životním jubileím
72 našim spoluobčanům.

CENA 6,- Kč

2012

VÁŽENÍ OBČANÉ,
16. prosince 2011 byla slavnostně dokončena IV. etapa revitalizace
budovy obecního úřadu za přítomnosti senátora a náměstka
hejtmana středočeského kraje PhDr. Marcela Chládka MBA.
Tato etapa zahrnovala rekonstrukci 1. NP. Byla provedena sanace
vlhkosti zdiva včetně odvodnění základů budovy. Rekonstrukcí
původní veřejné toalety vzniklo bezbariérové sociální zařízení pro
návštěvníky obce. Byl obnoven původní vchod do budovy, který
bude využíván při zvláštních příležitostech.
Dále byla provedena komplexní rekonstrukce celého prvního podlaží.
Nově byla zřízena podatelna, která by měla sloužit občanům
k jednodušší komunikaci s úřadem. V knihovně vzniklo nové,
moderní a příjemné prostředí pro čtenáře. Do knihovny se také
vrátí veřejný internet. Největší změnou prošla obřadní síň. Interiér
byl řešen v souladu s původními klenbami a vybaven nábytkem ve
stylu art deco. Část nábytku byla vyrobena na zakázku místním
truhlářem p. Jakubem Turkem.
Touto IV. etapou byla ukončena rekonstrukce vnitřku budovy.
Poslední etapa proběhne na jaře letošního roku, kdy budova
dostane novou fasádu a dojde k úpravě okolí a k umístění nové
podoby pomníku obětí obou světových válek.
Ráda bych tímto poděkovala našim občanům za vstřícnost a
pochopení v průběhu rekonstrukce, kdy byly podmínky pro
návštěvu radnice po většinu doby ztížené.
starostka obce

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu dne 28. 1. 2012 se v nově zrekonstruované obřadní síni
Obecního úřadu v Čisté konala první akce „Vítání občánků“.
Mezi občany naší obce byli uvítáni :
Tomáš Janič, Štěpánka Fišerová, Marek Subera, Maxmilián Koky,
Matěj Pešek, Jan Průcha, Ondřej Průcha, Adam Pospíchal, Markéta
Vlčková, Amálie Scheinerová, Vojta Štětina a Jakub Fidler.
Tímto děkujeme dětem a učitelkám z Mateřské a Základní školy
v Čisté ze jejich kulturní vystoupení.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 21. 1. 2012 oslavili manželé
Alois a Jaroslava Cyrmonovi
40 let
společného života.
Hodně štěstí do dalších společných let
přejí děti
Martina, Ivana a Milan s rodinami
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Upozornění na zavedení elektronických občanských průkazů

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

Dnem 1. 1. 2012 vstupuje v platnost novela zákona č. 328/1999
Sb., o občanských průkazech.
Od 1. 1. 2012 jsou občanské průkazy nabírány a předávány pouze
na obcích s rozšířenou působností (pro nás je to Rakovník).
Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu
v nich uvedenou.

LIBŠTEJN a KRAŠOV - zříceniny hradů u Berounky
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 23. února 2012 od 18 hodin
v zasedací místnosti obecního
úřadu v Čisté.

KAM ZA KULTUROU
MASOPUST
V sobotu 18. 2. se koná tradiční
masopustní průvod od 14 hodin.
Od 20 hodin bude maškarní
zábava v kulturním domě.
Hraje skupina Šlapeton.
Všechny srdečně zvou hasiči.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
80 let
Zápotocká Anežka, Zdeslav

Minulé putovaní jsme ukončili na soutoku řek Berounky a Střely u
Liblína. A nyní co dál? V sobotu a v neděli se z Liblína dostanete
jedině pěšky. V pracovní dny tam jezdí autobusy z Radnic, Plzně
přes Kaceřov a z Kralovic. Najdete zde také prodejnu potravin a
hotel „Berounka“. Dále je zde zámek, ve kterém je umístěn Domov
sociálních služeb a je z toho důvodu nepřístupný. Na vlak je to šest
kilometrů do Radnic. Dva kilometry po červené značce KČT
dojdeme ke zřícenině hradu Libštejn na návrší na pravém břehu
řeky. Hrad byl založen roku 1361 a již roku 1590 byl opuštěn. Pro
zříceninu je typická věž čtyřbokého tvaru. Cesta z Liblína se kříží se
silnicí z Rokycan do Kralovic u odbočky silnice do obce Bujesily a
dále k Libštejnu vede po pěšině na strmé stráni nad řekou pod
„Havlovou skálou“. Z vrcholu skály, který je snadno přístupný ze
silnice od odbočky u Horního Liblína, ale není nijak značený je
nádherný výhled po proudu řeky k vodáckému tábořišti
„KOBYLKA“ nebo proti proudu ke hradu a k „Libštejnskému mlýnu“.
Ze silnice je skála vzdálena asi 250 m a převýšení skály nad řekou
je přibližně sto metrů. Od Libštejna je možno také jít po zelené
značce KČT ve směru Radnice k samotě „Zavadila“ (dříve uváděn
název Obora) u silnice od Rokycan, kde v případě, že cestujete
autem můžete toto ponechat odstavené. Vzdálenost Libštejn –
Zavadila je 1,2 km do pěkného kopečka. Musím se přiznat, že jsem
zde byl pouze dvakrát. Mnohem častěji jsem byl na zřícenině hradu
Krakov, která se nachází severovýchodně ve vzdálenosti asi šesti
km od Liblína po modré značce KČT. Kolikrát jsem tam byl bych
nespočítal ani na všech prstech u rukou. V době mého mládí se tam
scházela mládež několikrát do roka z okolí Kožlan, Chříče a Kozojed,

a to jen tak že se řeklo mezi námi „v neděli půjdeme na Krakov“. Z vesnice Dřevec jsme tam šli přea les
s místním názvem „Proušiny“ a kolem vesnice Brodeslavy podél potůčku až ke zřícenině hradu (5 km).
Také jsme chodili po silnici do Všehrd a dále kolem Všehrdského potoka k řece. Od řeky jsme vymýšleli
různé způsoby lezení po stráni ke zřícenině a to většinou od Brodeslavského potoka. Cesta přes Všehrdy
byla dlouhá asi 6,5 km. Hrad Krašov byl založen roku 1232 a v šestnáctém století přestavěn na zámek,
který v sedmnáctém století byl užíván jako letní sídlo opata plaského kláštera. Po zrušení kláštera v roce
1785 zámek rychle chátral, a to i „zásluhou“ obyvatel okolních vesnic, kteří odtud odváželi stavební
kámen na stavbu vlastních domů. Po roce 1920 se několik nadšenců z okolí pod vedením pana učitele
Tomše z Kralovic začala starat o to , aby zřícenina dále nepodléhala ničení jak ze strany lidí tak ze strany
povětrnostních podmínek. Zřícenina hradu je na vysoké strmé skále nad řekou a je z ní pěkný výhled proti
proudu řeky k Podkrašovskému mlýnu a k vesnici Rakolusky, tak i po proudu řeky do míst pod obcí Hlince.
Nyní o zříceninu pečuje
„Spolek pro ochranu přírodní reservace a Hradu Krašova“, který má sídlo v Kralovicích a kontaktní adresu
a telefon můžete zjistit na internetu. Pokud chcete Krašov navštívit autem dojedete k samotě Rohy u
obce Bohy (tam také v pracovní dny jezdí z Kralovic autobus dvakrát za den). Dále je možno jeti po ne
zrovna pěkné polní cestě asi 1,5 km na malé parkoviště na okraji lesa. Z parkoviště je pak značené jako
naučná stezka s pěti informačními panely, která je dlouhá asi jeden kilometr. Cesta z Rohů na Krašov je
také značena žlutou značkou KČT.
V Čisté je každoročně pořádán „Pochod údolím Javornice“, který se také jednou (kolem roku 1985) šel po
trase Rohy (tam byli účastníci dovezeni autobusem), dále zřícenina Krašov a odtud po modré značce KČT
kolem Všehrdského potoka do Všehrd a přes Černíkovice na křižovatku k Hedčanům a dále již bez značení
přes Hedčany do údolí Javornice, a pak už téměř stále do kopce přes Břežany, kolem lesa Březinky do
Čisté. Jedná se o procházku o délce téměř 15 km s výškovým rozdílem asi 230 metrů. Já osobně bych
tuto trasu již nešel, ale věřím, že ti mladí by si ji klidně zopakovali a ti ještě mladší by ji šli prvně a určitě
by se jim líbila.
Vopat František
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Zpráva o koledování na čistecku a kralovicku.
Vážení čtenáři tohoto článku,
Tříkrálové koledování má hlubokou tradici a zároveň díky Charitě ČR i
novou tvář a rozměr. Všichni koledníci, kteří vyrazili do ulic, přinášejí
pozdravy, požehnání a zároveň prosí o koledu pro potřebné lidi na celém
světě i na pomáhající projekty v nejbližším okolí. Za léta, kdy se s
ostatními ke koledě připojujeme u nás, máme mnoho vyzkoušeného a
prožitého. Známe dobře přibouchnuté dveře, stejně tak známe dveře
otevřené. Mnoho lidí jsme společně překvapili, a mnohým jsme udělali
radost. Taky jsme si vyzkoušeli, jaké to je zazvonit v dnešní době u cizích
dveří. Těžké, ale všichni, kdo koledovat chodí, to dělají pro druhé.
Přestože jsme opakovaně zvědaví, jak se nám ta sbírka povedla, víme to
vlastně napřed, protože peníze nejsou v této sbírce to nejdůležitější, i když mohou pomoci a třeba i
zachránit život. Nejdůležitější výtěžek sbírky však je vzájemné obdarování a to nelze spočítat.
Opravdu tedy jen pro zajímavost připojuji statistické výsledky a moc prosím ty, kdo si nejsou jistí, zda-li
se k nám připojit, aby tak učinili. Zároveň děkuji těm, kdo už se připojili.
Tříkrálová sbírka 2012
Celkové výsledky TS 2012 v našich farních obvodech
Farní obvod Kralovice celkem 42.711,-Kč
Trojany 3.941,Mladotice 10.027,Strážiště 7.575,Hadačka, Výrov 8.970,Bílov 1.520,Kralovice 10.678,(V Kralovice zahrnuto 2.800,- Kč z Lubence)

Farní obvod Čistá celkem 19.712,- Kč
Čistá 11.932,Všesulov 1.526,Břežany 3.019,Bělbožice, Šípy 1.753,Milíčov 710,Zdeslav 311,Křekovice 461,-

Dohromady odesláno 62423,-Kč

Omluva
Vážení čtenáři,
prosím, aby přijali mou omluvu všichni, kdo připravovali program pro adventní a vánoční čas
v naší obci. Nebylo to kýčovité, nebylo to tuctové. Nepřišli jsme o Vánoce.
Daniel Váhala

Drobné památky v Čisté
Kříž Marie Bobisudové
Poloha : stojí 1,3 km metrů východně od obce, v polích, místně označovaných u dolního rybníka.
Historie : podle popisu z roku 1975 kamenný kříž s kovovou postavou Krista s nápisem na podstavci:
„Oči všech doufají v Tebe Pane. Postaveno z dobrovolných sbírek : L.P.1904“. Sbírku na kříž měla
organizovat Marie Bobisudová z Pabízek čp. 39 /před požárem / (KORB Václav, Kříže, sochy, pomníky,
pamětní desky a jiné památky v městě Čisté a okolí. Strojopis a fotoalbum 1975.)
Na polní cestě pod Vidomí nedaleko Šípského lesa, stojí kamenný kříž, postavený roku 1904 u pole
Františka a Marie Bobisudových, o jeho postavení se zasloužila jmenovaná (SKLENÁŘ Jaroslav, Městečko
Čistá a okolí. Okresní muzeum Rakovník
1999., s. 136-137).
František a Marie Bobisudovi získali dům čp.39 v roce 1871 (KOČKA Václav, Místopis městečka Čisté.
Rukopis, Archiv Rakovník, karton č. 4)
Bednařík jej zmiňuje s chybnou datací do roku 1907 (BEDNAŘÍK, Tomáš, Historické památky Rakovnicka.
Raport Rakovník 1997).
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Současnost : v roce 2011 požádala MO ČRS Čistá o grant obec Čistá na opravu a přemístění kříže na
vhodnější místo. Celá akce byla realizovaná v roce 2011 pod restaurátorským dohledem MgA. Heleny
Štěrbové z Kozojed a po konzultaci s odborem památkové péče Rakovník. Kromě grantu obce se finančně
podílela MO ČRS a drobní soukromí dárci.
Více najdete na stránkách MO ČRS Čistá: http://mocrscista.webnode.cz/
Fotografie

Daniel Váhala
Webovou prezentaci najdete na této adrese:
http://drobnepamatkycista.webnode.cz/
Telefonicky lze připomínkovat na tel: 776562186

Poděkování:
Děkuji muzeu Mariánská Týnice za svolení používat jejich materiály.
Použitá literatura a prameny:
Bukačová Irena, Fák Jiří, Paměť krajiny IV, Soupis drobných památek Chříčska a Kožlanska
Bednařík Tomáš, Historické památky Rakovnicka, Raport Rakovník 1997
Kříže, sochy, pomníky, pamětní desky a jiné památky v městě Čisté a okolí k 1. červenci 1975 sestavil
Václav Korb z Čisté č. 28 – fotoalbum
Sklenář Jaroslav, Městečko Čistá a okolí

Drobné památky v Čisté - rekapitulace prvního roku
Vážení čtenáři,
ve zpravodaji jsem po celý rok pravidelně zveřejňoval informace a fotografie drobných památek v naší
obci. Zveřejňování bude samozřejmě pokračovat, a později společně přejdeme na vzdálenější okolí obce.
Máme také v hlavě vydání nějaké drobné publikace.
V tomto článečku bych však rád rekapituloval druhou stránku věci. Tou je Vaše spolupráce na projektu.
Dovolím si tedy výčet a předem se omlouvám za zveřejněná jména, považuji to za spravedlivé:
•
•
•
•
•
•
•

Na www o památkách pravidelně přispívá pan Václav Patejdl z Plzně, místní rodák.
Připomínky vznesl i pan Jan Sklenář a pan Jaroslav Kondelík.
Na opravách křížků se intenzivně podílí obec Čistá, které se daří získávat dotační tituly, které
spolufinancuje z rozpočtu.
MO ČRS se elegantním způsobem postarala o opravu křížku u Závlahy II.
Spolu s Pavlem Peškem, Tomášem Razýmem a Honzou Čechem jsme obnovili pod dohledem
památkové úřadu křížek na Břežany.
S Tomášem Razýmem jsme umístili na původní místo nový křížový kámen.
Rovněž s Tomášem Razýmem a díky technice pana Kondelíka jsme postavili kámen původního kříže
za nádražím.
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•
•

Nejmenovaný dárce také chce obnovit kříž „Za branou“
Někteří spoluobčané mne upozorňují na místa, kde by mohl být nějaký zapomenutý kříž, nebo na
místo odkud byl kříž přenesen.

Přestože všechno stojí nějaké úsilí a nějaké peníze, docházím k názoru a přesvědčení, že tyto památky
nemůžou zůstat bez povšimnutí. Vyzývám Vás znovu, pokud máte nějaké vzpomínky, příběhy apod.
k jednotlivým místům, prosím podělte se o ně s námi.
Všem výše jmenovaným děkuji za spolupráci a těším se na další. Stále toho ještě hodně zbývá.
Daniel Váhala
PODĚKOVÁNÍ

SRPDŠ při Základní škole a Mateřské škole v Čisté, žáci základní školy a děti mateřské
školy děkují všem, kteří jakýmkoli způsobem pomohli při organizaci, přípravě a
realizaci společenského plesu 20.1.2012. Velké poděkování patří rovněž sponzorům:

Rodiče a přátelé žáků
Učitelé a zaměstnanci ZŠ
Občané Čisté
Obec Čistá
Mlýn s.r.o. Čistá
Pešková Jiřina Čistá
MEKA ITALY Čistá
Uzenářství I. a A. Sklenářovi Čistá
Dynal Čistá
Zahradnictví Blacký Čistá
Restaurace U Šimků Čistá
instalatér, topenář Pavlík Čistá
Javornice, v. o. s. Čistá
Ing. Jaroslav Kondelík Čistá
p. Vlastimila Štětinová Čistá
Lextrans - Václav Lexa Čistá
Lextrans Bus - Michal Pešek Čistá
Jednota Čistá-kolektiv zaměstnanců
p. Zdeněk Matějů Čistá
p. Zdeněk Bouda Čistá
p. Jan Tajbl Čistá
p. Josef Šajner Čistá
Obec Břežany
Obec Šípy
Obec Velká Chmelištná
Becker Bohemia Kralovice
p. Špačková, cukr. výrob. Kralovice

AUTOSTOP, s. r. o. Rakovník
CRC Technik Rakovník
CS Trans Rakovník
Jednota Rakovník
Nábytek J + J Rakovník
Dřevovýroba Pinie CZ Lubná
Královský pivovar Krušovice
Ing. Václav Knor Šanov
Pekařství Špáňa Šanov
p. Varhulík Senomaty
QALT Zavidov
AGROFARM spol. s r.o. Šípy
Ing. Pavel Škrle Hedecko
ISŠT Jesenice
Agrowest, a.s. Kožlany
Urban Kožlany
Ing. Gabriel Vojenice Kožlany
Průmyslové zboží Jesenice
Brda s. r. o., Jesenice
AG Foods Group a. s. Brno
GOLF Park Podbořánky, s. r. o.
R. a R. Pavlisovi Senec
Procter § Gamble- Rakona, s.r.o.

Výtěžek bude využit na školní aktivity dětí, bruslení, výchovné a vzdělávací pořady,
školní výlety, na vybavení počítačové učebny.
Ředitelství základní školy rovněž děkuje za poskytnutí sponzorského daru
společností AGRO- JAVORNA spol.s.r.o.
Mgr. Božena Vopatová
ředitelka školy
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Okresní kolo matematické soutěže PYTHAGORIÁDA
Pythagoriáda je matematická soutěž, která je určena všem žákům 5., 6., 7. a 8. ročníků
základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Úlohy této soutěže vycházejí
ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků. Soutěže probíhají na úrovni základní (v každé
základní škole), okresní a krajské.
Nejúspěšnějšími řešiteli na naší škole v kole základním byli dva žáci ze sedmého ročníku a to František
Spěváček a Adam Lauber. 18. ledna se v Rakovníku konalo okresní kolo (zúčastnily se tyto školy: ZŠ a MŠ
Čistá – 2 žáci, 2. ZŠ Rakovník – 2 žáci, 3. ZŠ Rakovník - 2 žáci, Gymnázium Zikmunda Wintera Rakovník
– 7 žáků, ZŠ Nové Strašecí – 7 žáků), kterého se tito naši žáci zúčastnili. Musím říci, že mi udělali velikou
radost a z 20 dětí se František umístil na 14. místě a Adam na nádherném 3. místě. Před Adamem se
umístili pouze dva chlapci z rakovnického gymnázia, kteří získali o 1 bod více. Oběma chlapcům velice
gratuluji a přeji další školní úspěchy.
Mgr. Kateřina Lauberová

Výsledky okresního kola Pythagoriády pro 7. ročník

pořadí
1.-2.
3.-4.
5.-6.
7.-8.
9.-13.

14.-18.

19.

Jméno a příjmení
Borek Požár
Tomáš Klíma
Adam Lauber
David Bláha
Michaela Irová
Petra Sodovková
Jiří Trégr
Magda Pidrmanová
Adam Vonásek
Anna Taylorová
Martina Hamouzová
Michaela Volfová
Jiří Nedvěd
František Spěváček
Martin Holava
Adéla Stříteská
Petr Palivec
Michaela Železná
Samuel Bondar

škola
GZWR
GZWR
ZŠ a MŠ Čistá
GZWR
ZŠ Nové Strašecí
3. ZŠ Rakovník
ZŠ Nové Strašecí
3. ZŠ Rakovník
Nové Strašecí
Nové Strašecí
2. ZŠ Rakovník
GZWR
ZŠ Nové Strašecí
ZŠ a MŠ Čistá
GZWR
ZŠ Nové Strašecí
GZWR
GZWR
2. ZŠ Rakovník

body
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
1

Únorové pranostiky
Únor bílý, pole sílí.
Je-li v únoru sucho a zima, bude horký srpen.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Co si únor zazelená, březen si to hájí; co si duben zazelená, květen mu to spálí.
V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med.
Svítí-li slunce na bláznivé masopustní dni, bude pěkná pšenice a žito.
Jsou-li o masopustě dlouhé rampouchy, je úrodný rok na mouchy.
Jaké jest Masopustní úterý, taková bude Veliká noc.

Masopust
Jakýmsi předělem mezi zimním časem a časem probouzející se přírody je masopustní období. Nebývá
každý rok stejně dlouhé. Jeho délka se určuje podle Velikonoc. Začíná vždy po 6. lednu (Tři krále) a
končívá v úterý před Popeleční středou, po níž nastává čtyřicetidenní předvelikonoční půst.
Český název není třeba vysvětlovat. Je to složenina dvou slov (maso a půst), které vyjadřovaly následující
období – tj. období střídmosti v zábavách i stravování. Tímto časem žije už od 9. století velká část Evropy.
V Německu se mu např. říká „fastnacht“, v Polsku „zapust“, v Rusku a na Ukrajině „maslenice“, na
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Slovensku „fašiang“. V Česku jsou v názvu krajové odlišnosti: na Moravě je to „fašank“, na Slovácku a
Valašsku „ostatky“, někde také „končiny“.
Původ této „nejdelší veselice v roce“ sahá až do dob pohanských a souvisel s oslavou končícího zimního
období – předjařím a nadějí na příští úrodu a plodnost, zdraví, hojnost a blahobyt. Veselí, tanec a zpěv,
jídlo a pití, se spoustou taškařic, legrácek a přemírou bujarosti – to vše odpradávna provází masopust.
Masopustní obchůzky se držely na vesnicích i v městech, mezi chudinou i šlechtou.
Nejznámější masopustní masky
Medvěd – Maska medvěda bývala součástí pradávných magických obřadů. Podoba masky byla dvojí. Buď
ji tvořil chlupy navrch obrácený kožich nebo pytlovina pošitá slámou či hrachovinou (suché zbytky rostliny
po sklizni hrachových lusků). Další součástí byla medvědí hlava nebo obličejová maska se špičatou čepicí,
slaměný ocas a zvonec. Medvěda vodil medvědář a za bručení a neposlušnost ho trestal býkovcem. U
každého domu zastavili na tanec s hospodyní. Ta, ale i jiné ženy a dívky, se při tanci snažily utrhnout
kousek hrachoviny pro slepice, aby dobře seděly na vejcích, a současně vyskakovaly co nejvýše, aby jim
vyrostl vysoký len a konopí.
Klibna (šiml, kobyla, koníček) – K masce je zapotřebí dvou lidí. První drží masku hlavy koně upevněnou
na tyči, druhý se opře o jeho záda a vytvoří hřbet a zadní nohy. Přes sebe mají přehozenou bílou plachtu.
Někdy tuto masku tvořil jeden člověk, pak byla klibna dvounohá nebo naopak vícenohá, pokud ji tvořilo
více osob.
Brůna – Tato maska měla být hrůzostrašná, proto se podobala částečně žirafě, koze či velbloudu. Hlavním
znakem byly kozí nebo zahnuté rohy z berana. Někdy byla brůna provázena Židem s opratěmi.
Bába – Nosívá na zádech nůši a v ní dítě nebo dědka. Které mohou představovat vycpané loutky. Může to
však být i naopak: dítětem či dědkem může být člověk a před sebou v předklonu má loutku babky.
Žid – Někdy tato postava měla na hlavě cylindr, zdobený husími křídly, přes obličej dlouhé vousy, brýle
bez skel a přes rameno přehozený ranec. Žid měl dlouhý kabát nebo oděv pošitý kousky barevných látek.
Někdy měl na obličeji připevněn dlouhý červený nos. Byl symbolem zmatku, krádeží a smlouvání, a proto
také jeho úkolem v masopustním průvodě bylo krást a následně ukradené věci prodávat či o ně smlouvat.
Choval se nevybíravě, často něco požadoval a kdo mu nevyhověl, dostal rancem či pytlem přes záda.
Pohřebenář – Tak se mu říká na Valašsku, na Vysočině „slaměník“, ve středních Čechách „hrachovec“, na
Kopanicích „slaměňák“. Jeho oděv i čepice jsou pošity slámou nebo hrachovinou. Může mít začerněné
tváře a také bič v ruce.
Nevěsta – Za tu se převlékali muži, kteří si výrazně nalíčili obličeje, a doprovázel je samozřejmě ženich
(převlečená žena).
Turci – Za tuto masku se nejčastěji oblékají mladí chlapci. Chodí ve čtveřici – dva modří a dva červení.
Vysoké čepice mají zdobené růžičkami z krepu, mají jezdecké boty a bílé rukavičky.
Gryci – Je to druh masky používaný na Hané. Chlapci měli přes oblek podvázané košile a na hlavách
špičaté papírové čepice.
Laufr – Podle jeho různobarevného oděvu z kousků látek mu někde říkali také Strakatý. Měl papírovou
čepici a v ruce držel hůl. Jeho úkol spočíval v tom, že byl jakýsi předvoj průvodu, měl zjistit boucháním na
vrata, zda bude průvod ve stavení přijat nebo ne.
Kominík – Jeho vzezření odpovídá klasice. Zjišťoval v chalupách při prohlížení pece, jestli tam není
zapomenutý pekáč s nějakou dobrotou. A samozřejmě začerňoval tváře přihlížejícím.
Smrt – V bílé plachtě se strašidelným obličejem a kosou v ruce naháněla strach.
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. 15
ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 26. ledna 2012.

ZO

souhlasí:

321/12 - s navrženým programem jednání.
322/12 - s provedeným rozpočtovým opatřením č. 12/11 a č. 1/12.
323/12 - s první etapou ošetření a prořezání stromů u školy a v Kozím rohu a u kostela.
324/12 - s navrženým rozdělením JPO III/2 Čistá a současně se zřízením JPO III/1 Čistá a JPO V
Zdeslav.
325/12 - s dofinancováním plného úvazku školní uklízečky částkou 1.050,- Kč měsíčně.
326/12 - s finančním příspěvkem pí. N. na pohonné hmoty a provoz pojízdné prodejny.
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- s podpisem Smluv o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. č. IV-126012040/1 k.ú. Čistá u Rakovníka a č. IV-12-6013611/01 k.ú. Nová Ves u Rakovníka.
328/12 - s podáním žádosti o dotaci z MMR na opravu drobných sakrální staveb a se spoluúčastí obce
ve výši 30 %, tj. 78.000,- Kč.
329/12 - s podáním žádosti o dotaci z MMR na výměnu stávajících herních prvků na dětském hřišti u
fotbalového hřiště a se spoluúčastí obce do výše 60.000,- Kč.
327/12

ZO

bere

330/12
331/12
332/12
333/12

-

334/12
335/12
336/12
337/12

-

ZO

na

vědomí:

informaci o výsledku schůzky výboru pro životní prostředí z 5. 1. 2012.
zprávu o provedené opravě havarijního stavu v čp. 114.
odborný posudek technického stavu nemovitosti čp. 126.
informace Mgr. V. o zamýšlených opravách kostela sv. Václava, kaple sv. Anny a
varhan v Čisté.
nabídky firem VIN Consult a Geosense.
informaci o zamítnutí dotace obci z programu SZIF na rekonstrukci ČOV a kanalizace.
informaci o předložení naší žádosti na „Bezpečné branky“ Radě Stč. kraje k posouzení.
zprávu o nesouhlasu obcí s připravovanou reformou systému financování regionálního
školství.

zamítá:

338/12 - návrh na vedení účetnictví Společenství vlastníků domu čp. 165 obcí.

Zápisy ze schůze výboru ČSZP konané dne 5. 1. 2012

1) Jubilantka : Gajdošová Jaroslava -

gratulaci zajistí Teršlová Zdena, Vopat František

2) Organizační záležitosti :
Vedoucím členských skupin předány příspěvkové známky na rok 2012. Členské příspěvky vybírat v
měsíci únoru.
Provedena inventura majetku – provedly Henzlová M. a Králová A. Byl proveden odpis jedné
položky, která je nepoužitelná.
Schváleno zakoupení jednoho chodítka - zájem o půjčování.
Projednány změny v zákoně o sociálním zabezpečení a tyto budou vyvěšeny na nástěnkách
(změna kontaktního místa, příspěvky na benzin pro ZTP a ZTP/P apod.)
Masáže budou 1 x za čtrnáct dní v důsledku menšího zájmu.
Seznámení s poskytováním ošetření nohou (hlavně plísňová onemocnění) v Rakovníku za pomoci
rybiček „Garra Rufa“. Informace bude na nástěnce a je také na internetu pod dotazem „léčení
nohou rybičkami“ nebo „rybičky garra rufa v Rakovníku“.
3) Seznam akcí „Setkání s písničkou“ v Senomatech. Hudební akce s tancem se konají o sobotách od
14 hodin. Vstupné 50,-- Kč. Doprava auty po vzájemné dohodě zájemců. Autobus je možno zajistit
bude-li dvacet zájemců.
07. 01. KVINTET J. Soukupa
04. 02. DUO PLUS Zdeněk Riger
10. 03. HAPPY BAND Zdeněk Hrnčíř
07. 04. DUO Matoušek
12. 05. Moraváci
09. 06. Muzika Nauše Pepíka
Bude dojednán termín přednášky na zeměpisné téma s MUDr. Pertlem a tento bude zveřejněn na
nástěnkách.
4) Příští schůze výboru se bude konat dne 2. února 2012.

Čistecký zpravodaj vydává Obec Čistá, evidováno Ministerstvem kultury České republiky, čj. MK ČR E 10808
odpovědná redakce : Kulturní výbor zastupitelstva obce Čistá

