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BŘEZEN

AKTUÁLNĚ
ÚKLID SNĚHU V OBCI
Pro vysvětlení občanům. Úklid
sněhu a zimní údržba silnic a
chodníků v obci se řídí podle
Nařízení č. 4/2011 schváleného
zastupitelstvem dne 22. 9. 2011,
kde je přesně stanoveno pořadí
důležitosti uklízených lokalit.
PODĚKOVÁNÍ
Poděkování patří všem, kteří se
i v letošním roce zasloužili o
zdárný průběh masopustního
průvodu i večerní zábavy. Nejen
hasičům a paní starostce, ale
všem dobrovolníkům, kterým
masopust není cizí.

OBEC INFORMUJE
PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma
Dráb, opět prodává slepičky
snáškových
plemen
Tetra
hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu,
těsně před snáškou.
Stáří slepiček 18-20 týdnu cena 138-152 Kč / ks, starší 20
týdnů-158 Kč/ks.
Prodeje se uskuteční :
v pátek 23. března 2012
Čistá u rest. U Šimků v 15.45
hodin.
Případné bližší informace na tel.
728605840, 415740719
PEDIKÚRA DO DOMU
Provádím péči o nohy přímo u
Vás doma. Služba obsahuje
koupel nohou s vonnou solí,
stříhání
nehtů,
ošetření
nehtových
valů,
odstranění
zrohovatělé kůže na nohou
crédem s žiletkou.
Dále
je
možné
ošetření
zarostlých
nehtů
i
kuřích
ok. Lakování nehtů. Dárkové
poukazy pro Vaše blízké.
Pracuji všední dny i víkendy
Máte-li zájem o bližší informace
nebo
se
chcete
objednat,
prosím
volejte
na
tel.
313 599 704,
602 761 022
mezi 7-22 hod. - Louženská

2012

CENA 6,- Kč

ZNEŠKODŇOVÁNÍ (LIKVIDACE) ODPADNÍCH VOD
Každý vlastník, resp. uživatel stavby, ve které vznikají odpadní
vody, je povinen zabezpečit jejich zneškodňování v souladu
s právními předpisy. Pokud není v obci splašková kanalizace, mají
majitelé nemovitostí možnost řešit čistění odpadních vod pomocí
domovní čistírny nebo akumulovat odpadní vody v bezodtoké jímce.
Každá zmiňovaná stavba musí být stavebně povolena a
zkolaudována (jímka – obecný stavební úřad, čistírna odpadních
vod – vodoprávní úřad).
Jiné zneškodňování odpadních vod než výše uvedené není
v souladu s vodním zákonem a podléhá sankcím.
Vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace nelze
v současné době povolit.
Od 1. 8. 2010 je v § 38 odst. 6 vodního zákona č. 254/2001 Sb.
zakotvena povinnost na výzvu vodoprávního úřadu nebo ČIŽP
předkládat doklady o zneškodňování odpadních vod v bezodtoké
jímce.
Doklady o vyvážení jímky se musí uchovávat 3 roky.
Způsoby likvidace odpadních vod :
1) kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod
v tomto
případě
musí
mít
vlastník
nemovitosti
s provozovatelem
kanalizace
uzavřenou
smlouvu
o
odvádění odpadních vod. Ten kdo odpadní vody do
kanalizace vypouští, se musí řídit kanalizačním řádem a
smlouvou s provozovatelem kanalizace.
2) bezodtoká jímka
– povoluje stavení úřad. Vlastník musí udržovat jímku ve
stavu v jakém byla zkolaudována (nepropustnost) a
odpadní vody předávat pouze oprávněné osobě. Doklady o
předání (doklad o vyvážení jímky) musí vlastník uchovávat
3 roky a na výzvu je předložit. Je nutno vodoprávnímu
úřadu nahlásit obsah jímky a spotřebu vody event. počet
osob a počet dní kdy je nemovitost obývána.
3) domovní čistírna odpadních vod
předčištěné odpadní vody mohou být vypouštěné do vod
povrchových a ve výjimečných případech do vod
podzemních (po vyjádření osoby s odbornou způsobilostí).
V obou případech je potřeba povolení k nakládání
s povrchovými nebo podzemními vodami. Stavbu domácí
čistírny povoluje vodoprávní úřad a je nutné povolení
k vypouštění odpadních vod, počet rozborů, které musí být
prováděny a počet let na které je povolení vydané.

Občané, o kterých obec ví, že vlastní bezodtoké jímky
dostanou k vyplnění „Dotazník k likvidaci odpadních vod
akumulovaných
v bezodtoké
jímce“.
Ostatní,
kteří
bezodtokou jímku vlastní, ať se ve vlastním zájmu o
„Dotazník“ přihlásí na obecním úřadě.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

PROČ NEPŘIJEL VLAK DO SKRYJÍ

Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 29. března 2012 od 18
hodin
v zasedací
místnosti
obecního úřadu v Čisté.

Odpověď na tuto otázku je velmi jednoduchá – nevedou tam žádné
železniční koleje. Složitější už je odpověď na to ,proč tam tyto
koleje nevedou.
Přibližně před stodevadesáti lety se v Evropě objevil nový druh
dopravy – doprava na kolejích. Nejprve jako tažná síla byli koně a
tak vznikla první koněspřežní železnice nejen v Čechách, ale i v
kontinentální Evropě z Lince (Rakousko) do Českých Budějovic.
Jako druhá byla postavena dráha Praha - Kladno -Stochov - Lány.
Práva ke stavbě této dráhy byla udělena podle „císařského
privilegia“ ze dne 30. června 1827. Dráha byla postavena pro
potřebu odvozu dřeva z lesů v okolí Křivoklátu do Prahy a dráha
měla
rozchod kolejí 1.120 mm. V roce 1830 začal provoz z Prahy
(z nádraží BRUSKA v místě dnešního nádraží PRAHA-DEJVICE) do
Stochova. V roce 1833 byl provoz prodloužen až k pile PÍNĚ
nedaleko osady BREJL. Zbytky této tratě jsou nejlépe viditelné ze
silnice Lány - Nový Dům v místě zvaném „Myší díra“ u osady Brejl.
Projekční práce tehdy řídil francouzský stavební inženýr Joachim
Barrande (žil v letech 1799 až 1883). V Čechách velmi
spolupracoval s historikem Františkem Palackým a zakladatelem
Národního muzea v Praze Kašparem Šternberkem. Povolení ke
stavbě trati bylo vydáno s podmínkou, že tato trať povede až do
Plzně. Další trasa z Lán měla vést údolím Klíčavy do Zbečna a
kolem Berounky přes Roztoky - Skryje – Zvíkovec - Liblín a Chrást
do Plzně. Počítalo se i s odbočkou do Radnic, kde se dobývalo černé
uhlí. V průběhu stavby se však začaly projevovat potíže
s financováním, a tak byly přípravné práce směrem do Plzně v roce
1848 zastaveny. V roce 1846 byl úsek z Prahy do Stochova
přestavěn na parní pohon a později byla postavena odbočka tratě
z Kladna do Kralup nad Vltavou. Tyto tratě spolu s dalšími ve směru
do Chomutova byly známy jako „Buštěhradská dráha“. U obce
Skryje však stavební a mostní inženýr J.Barrande učinil objev, který
jej proslavil po celém světě mnohem víc než projekt železnic –
objev TRILOBITU – zkamenělin prvohorních živočichů, kteří žili v
moři, která tehdy toto území zaplavilo a tak se začal věnovat
palentologii. Proslavil se tak, že BARRANDIEN bylo pojmenováno
rozsáhlé území, které se rozkládá v jihozápadní části Prahy a
v okresech Praha - západ - Beroun - Rakovník a částečně i Kladno,
Rokycany a Plzeň-sever. Druhá, velmi málo publikovaná, ale více
rozšířená v okolí Skryjí praví, že se tam zamiloval a nechtělo se mu
pokračovat dále k Plzni. A tak vlak do Skryjí nejezdí a Barrande je
spojován s trilobity a ne se stavbou železnic. O Skryjích a okolí a
dalších zajímavostech někdy jindy.
Vopat F.

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

KAM ZA KULTUROU
DĚTSKÝ KARNEVAL
V sobotu 17. března se koná od
14:30 hodin v kulturním domě
tradiční dětský karneval. Zveme
všechny, kteří se chtějí bavit,
zatancovat si nebo si zasoutěžit.
Zaměření karnevalu je Červená
Karkulka. Děti čeká promenáda
v maskách.
Prosíme maminky, babičky a
ostatní kuchařky, aby dětem
napekly sladkosti nebo jiné
dobroty.
Těšit se můžete na bohatou
tombolu.
Za Spolek žen v Čisté srdečně
zve K. Coufalová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
60 let
Blacká Miluše, Čistá
Přibíková Libuše, Kůzová
65 let
Steinbach Stanislav, Čistá
Fialová Marie, Zdeslav
Vlčková Alena, Nová Ves
80 let
Konášková Anna, Čistá
83 let
Vopat Václav, Čistá
Müller Miroslav, Čistá
87 let
Blacký Miroslav, Čistá

PODĚKOVÁNÍ
Tímto bychom chtěly poděkovat všem přátelům a známým,
kteří se přišli ve čtvrtek 16. února naposled rozloučit
s naším manželem, tatínkem a dědečkem
panem Lubošem Itnerem
Manželka Zdeňka Itnerová a dcery s rodinami
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Vynášení Mořeny
Zimo, zimo táhni pryč,
jaro už si chystá klíč.
Otevírá jarní bránu,
jmenuje se petrklíč.
A aby zima už opravdu odtáhla pryč, musíme ji vynést.
Průvod se slaměnou Mořenou vyrazí v 15 hodin na Smrtnou neděli, tedy 25. 3. 2012 od školy směrem k
Čisteckému potoku, kde bude Smrtka obřadně utopena. Vládnete-li přenosným hudebním nástrojem,
vezměte ho s sebou, ostatním postačí chuť připojit se a barevná pentlička, kterou při návratu ozdobíme
rašící Lítečko.
Čistecké jablko o.s.

Poslední lednovou sobotu proběhl v naší škole čtvrtý ročník netradiční zimní
soutěže s názvem „Čistecký uzel“.
Tato soutěž je pořádána pod záštitou obce a své dovednosti si k nám přijelo prověřit 88 dětí z 8 kolektivů
MH z okresu Rakovník.
Závodí se vlastně ve čtyřech disciplínách rozdělených do tří věkových kategorií. Naší soutěže se účastní
hlavně ty kolektivy, které pracují s dětmi celý rok bez větších přestávek. Ze zkušeností vím, že některá
sdružení se začnou zajímat o mládež 3 – 4 týdny před okresní soutěží a podle toho pak vypadají i
výsledky.
Podle ohlasů vedoucích zúčastněných družstev má naše soutěž slušnou úroveň. Ceny pro každého
soutěžícího a poháry pro první tři hlídky v každé kategorii nám zajišťuje obec a na hladký průběh a
spravedlivé hodnocení závodníků dohlíží školení rozhodčí. Na klidný průběh soutěže má svůj vliv i dozor
při parkování a občerstvení „za babku“.
Chci touto cestou poděkovat všem, co se každoročně podílí na této akci. Obec Čistá, ZŠ a MŠ Čistá a
rozhodčí z SDH Kolešovice, Lužná, Slabce a Čistá.
Jmenovitě pak Blanka Čebišová, Pavel Tintěra, Vlastimil Hotěk, Božena Vopatová, Věra Jarošová, Radek
Petržílka, Tomáš Vopata, Petr Vopat, Pavel Mareček, Jiří Tajbl, Jiří Průcha, Petra Kolářová, Tomáš
Barborka, Martin Koutník, Jana Strouhalová, Nikola Fenclová, Alena Kašparová, Zuzana Strouhalová, Jiří
Vait, Jan Rohr a Dagmar Schuhová za přípravu našich dětí.
Výsledky: kategorie

Přípravky
Mladší
Starší

(do 6ti let)
(6 – 11)
(11 – 15)

: 1. Krakov, 2. Čistá, 3. Lužná
: 1. Čistá, 2. Čistá, 3. Chrášťany
: 1. Lužná, 2. Lužná, 3. Krakov

Přebor jednotlivců v uzlování „Mistr uzlu okresu Rakovník pro rok 2012“
1. Kateřina Rašínová (Lužná), 2. Filip Schuh (Čistá), 3. Gabriela Šorsáková (Přílepy)
Za SDH Vlastimil Schuh
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Mladí hasiči na návštěvě u „profíků“
Za práci v kolektivu a za výsledky v soutěži jsme 11. února pro děti uspořádali návštěvu HZS Rakovník.
Po příjezdu na stanici nás i s Avií, kterou řídil Jiří Čebiš, pustili do areálu, kde se nás ujali profesionální
hasiči Miloš Svatoš (člen našeho SDH) a Tomáš Polák.
Děti se zájmem poslouchaly Tomášův zaujatý výklad o tísňovém volání, životě na stanici, postupu při
vyhlášení poplachu, rozdílu mezi hodným a zlým ohněm …. Ukázali nám sjezd po skluzu ( tyč pro rychlý
přesun jednotky do garáží). Děti šplhaly po laně. Tomáš s Markem si porovnávali čas při ustrojení.
V samotných garážích jsme prolezli snad všechny kabiny. Děti dostaly za úkol pozorovat a zjistit co je
stejného ve všech autech. Mohli jsme si potěžkat hydraulické nůžky, bourací sekeru, někteří z nás viděli
poprvé hadici s označením „ A 110 „ (není to savice!), automobilový žebřík, který dosáhne až do 9 patra
nám ukázali jen složený. Hasiči při svých zásazích používají i čluny. Při dlouhých akcích mají k dispozici
kontejner kde je kuchyňka, sprcha a topení. Podobné zařízení mají i pro poškozené např. povodní,
spousta dek a velký stan. Pro případ havárie mají k dispozici obrovský elektrický agregát. Pro vyproštění
těžkých aut slouží jeřáb o nosnosti 28 tun a těžká Tatra 815 s velkou brodivostí (až 150 cm). A spoustu
jiného zařízení pro různé použití při záchraně lidí, zvířat a majetku.
Dětem se prohlídka líbila. Spolupracovaly s průvodcem, odpovídaly na záludné otázky a samy ho svými
otázkami zasypávaly. Ve všech autech jsou stejné „vysílačky“! Slouží při zásahu ke komunikaci, štáb –
velitel zásahu – zasahující hasič.
Co nás a mladé hasiče čeká v letošním roce
21. 4. HZS Rakovník – vědomostní soutěž, 28. 4. Zbečno – útok na Berounce, 30. 4. – 1. 5. Čistá u Horek
– čarodějnice a prvomájová soutěž mladých hasičů, 12. 5. Řevničov – okresní kolo Plamen pro Přípravku,
19. – 20. 5. Čistá – soustředění s noclehem v hasičárně, 25. – 26. 5. III. ZŠ Rakovník – závěrečné kolo
hry Plamen, 2. 6. Lužná – Luženská 60tka, 15. – 17. 6. III. ZŠ Rakovník – Krajské kolo hry Plamen, 7. 7.
V. Chmelištná – memoriál, 28. – 29. 7. Čistá – Anenská pouť – oslavy 135 založení SDH, 4. – 12. 8.
Hrachov – Letní hasičské soustředění, 26. 8. Senec – oslavy 110 let SDH, 1. 9. Slabce – soptík, to je
výběr těch hlavních akcí kterých by se měli naši malí hasiči zúčastnit.
Děkujeme za podporu. Vedoucí kolektivu D. Schuhová

Zprávičky ze školní družiny a školy
Beseda se zdravotníky
Mezi žáky školní družiny přišly děti, které navštěvují zdravotnický kroužek. Žáci ze zdravotního kroužku
pod vedením ředitelky Boženy Vopatové názorně předvedli a naučili své kamarády základní ošetření
různých druhů poranění. Děti poté samostatně předvedly vše, co se během odpoledne naučily. Beseda se
dětem moc líbila a určitě si z ní i něco zapamatovaly.
Žáci ŠD a vychovatelka
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Masopust ve školní družině
I děti ve družině slavily masopust. Víc než týden se na něj chystaly a těšily. Učily se písničky a básničky
spjaté s masopustem. Povídali jsme si o tradicích a zvyklostech, aby děti věděly, proč se masopust slaví.
Na čtvrtek 16. února rodiče všem dětem nachystali masky, do kterých se děti s velikým nadšením
nastrojily. Paní vychovatelky děti dozdobily obličejovými barvami. Zábavné odpoledne začalo soutěžemi
v tělocvičně: poznávání lidových masopustních masek, vymýšlení vlastních básniček k masopustu a další
jiné sportovní soutěže zaměřené hlavně na rychlost. Masopustní odpoledne jsme zakončili zpěvem a
průvodem po budově školy.
Nechybělo vyhodnocení nejlepších masek :
1. místo Martínek Porner, 2. místo Alešek Fišer, 3. místo Lucinka Švolbová.
Děkujeme maminkám za přichystání masek a za rok se zase těšíme na další masopustní odpoledne.
Fotografie najdete na stránkách školy.
Vychovatelky ŠD

Školní lyžařský výcvik
Již od října jsme pečlivě připravovali pro děti z naší školy školní lyžařský výcvik, kterého se letos
zúčastnilo celkem 30 dětí ve věku od 5 do 16 let. Cílem naší cesty, která začala 12.2., se stal penzion
Kamenice v obci Josefův Důl (Jizerské hory). Počasí nám přálo, sněhové podmínky byly vynikající a velké
mrazy ustoupily. Většina dětí s námi na horách již byla, takže stačilo, aby "oprášily" staré zkušenosti a
nováčkové a začínající lyžaři se brzy vše potřebné k jízdě na svahu naučili. Děti byly velmi zdatné a
snaživé. Během celého týdne jsme lyžovali, běžkovali, hráli hry (i noční
, byli na zmrzlinovém poháru,
navštívili muzeum, svezli se v horském vláčku, zaplavali si v plaveckém bazénu s tobogánem v Jablonci
nad Nisou, hledali poklad, získali medaile, diplomy a spoustu nových zkušeností a zážitků ... Školní
lyžařský výcvik hodnotíme jako velmi zdařilý a
povedený. (fotografie na www.zsmscista.cz)
B.Vopatová, K.Lauberová, P.Mareček
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U S N E S E N Í k zápisu č. 16
ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 23. února 2012.

ZO

souhlasí:

339/12 - s navrženým programem jednání.
340/12 - s provedeným rozpočtovým opatřením č. 2/12.
341/12 - s přidělením grantů pro rok 2012 v celkové výši 204.100,- Kč dle přílohy.
342/12 - s Dodatkem č. 5 na poskytnutí dotace na pečovatelskou službu OPS Nové Strašecí ve výši
121.000,- Kč a s doplatkem obce za rok 2011 ve výši 9.165,80 Kč.
343/12 - s podpisem Mandátní smlouvy s IP Izolace Polná s.r.o. ve výši 93.600,- Kč na autorský dozor
projektanta při provádění stavební zakázky Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ.
344/12 - se složením výběrové komise na zhotovitele akce Pomník padlým obou světových
válek, ve složení pí. Čebišová, Mgr. Tintěra a p. Votroubek, Štětina, Šafránek.
345/12 - předběžně se směnou pozemků varianta II. v k.ú. Křekovice u Rakovníka s ing. G.
346/12 - s ponecháním hospodářského výsledku za rok 2011 ve výši 8.883,- Kč ZŠ.
347/12 - předběžně s prodejem části pozemku parc.č. 1309/1 o rozloze 310 m2 v k.ú. Čistá u
Rakovníka za min. částku 100,- Kč/m2.
348/12 - předběžně souhlasí s pronájmem pozemků parc.č. 183/3, 183/27, 183/29, 183/31,
183/32, 183/40 a 183/68 v k.ú. Lhota u Rakovníka za min. částku 1.700,- Kč/ha za rok
ZO

bere

na

vědomí:

349/12 - zprávu o provedené inventarizace obecního majetku za rok 2011.
350/12 - znalecký posudek o ceně nemovitosti čp. 126.
351/12 - informaci o hospodaření společnosti Javornice v.o.s. za rok 2011 a návrh na vypsání
výběrového řízení na nového lesního hospodáře.
352/12 - návrh na zvýšení příspěvků obcí na financování Svazku obcí.
353/12 - žádost manželů S. o odprodej pozemku v k.ú. Zdeslav u Rakovníka. Žádáme o doplnění o
jakou část pozemku se jedná.
354/12 - žádost manželů B. o odprodej pozemku parc.č. 516 v k.ú. Čistá u Rakovníka. Žádost se
odkládá na dobu po provedení pozemkových úprav v obci Čistá.
355/12 - informaci o probíhajícím výběrovém řízení na dopravce v rámci dopravní obslužnosti
obcí.
356/12 - informaci o novém způsobu přidělování pracovníků od Úřadu práce.
ZO

ukládá:

357/12 - zpracovat návrh nabídkové ceny na prodej nemovitosti čp. 126.
zodpovídá : finanční výbor OÚ
termín : příští zasedání ZO
358/12 - svolat pracovní schůzku finančního a kontrolního výboru.
zodpovídá : finanční a kontrolní výbor OÚ
termín : do příštího zasedání ZO
359/12 - svolat pracovní schůzku výboru pro životní prostředí.
zodpovídá : výbor pro životní prostředí
termín : do příštího zasedání ZO

Březnové pranostiky
Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude mrazů po Velikonocích.
Zima často ještě do března strká hlavu a někdy jej i dokonce zalehne.
Březen se umí pousmát, ale také důkladně zamračit.
Březen umí sníh a led rozehřát, ale chce-li, i nadělat.
V březnu vítr, v dubnu déšť – pak jistě úrodný rok jest.
Dokud vlaštovička nezašveholí, jara nebude.
V březnu prach a v dubnu bláto – sedlákovi roste zlato.
Březen mokrý – rolník smutný.
Období, které vyplňuje časovou mezeru mezi masopustem a Velikonocemi, se nazývá „Postní
doba“. Trvá čtyřicet dní a začíná Popeleční středou. V tomto čase vládlo omezování se v jídle,
ale také ve společenském životě (byly zakázané svatby, zpěv a zábavy). Celé toto období je
naplněno pestrou paletou pohanských zvyků a křesťanských tradic. Jarní probouzení přírody
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provázely od nepaměti různé magické praktiky, jejichž smyslem bylo znovuvzkříšení zimní
přírody.
Popeleční středa (22. 2.)
Popeleční středa, kdo nemá kožíšek, promrzne až běda.
Bude-li ve středu popeleční vítr nebo vichr, pak celý půst větrný bude.
Středa, která následuje po masopustním úterý, se nazývá Popeleční, protože se tento den světí popel
z ratolestí (kočiček), jež byly posvěceny minulého roku na Květnou neděli. Tímto popelem dělá kněz
věřícím na čele kříž, říkají při tom slova: „Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se navrátíš.“ Slova, která
kněz říká, mají lidem připomenout pomíjivost pozemského života a nabádá je k pokoře a pokání, což
v náboženském jazyce znamená nové orientování se ve všem jednání, odvrácení se od toho, co je zlé, a
navrácení se k Bohu.
Na Popeleční středu, kdy začíná období předvelikonočního půstu, bývalo někde zvykem, že po staveních
chodil směšně ustrojený muž a hledal Masopusta. Prohlížel kouty, skříně a vykoledoval si zbytky
z masopustního hodování.
Černá neděle (26.2.)
Název vznikl pravděpodobně proto, že v době půstu ženy odkládaly pestré součásti oděvu a namísto toho
se oblékaly do tmavých šatů a zástěr a na hlavu vázaly černé šátky. Tato postní neděle měla i jiná
pojmenování. Někde se jí říkalo „Pytlová“, jinde to byla „Pučálka“ podle pokrmu z namočeného a
usmaženého hrachu, který se v tento den vařil.
V oblastech středních Čech se jí říkávalo „Liščí“ neděle. Název vznikl podle zvyku hospodyní péct tajně
v noci z pšeničného těsta kynutého pod vodou preclíky sypané solí a mákem. Byly to pamlsky pro děti,
které se navlékaly na vrbové proutky, ty se svázaly červenou pentlí a pak se zavěsily venku na stromy
s tím, že je tam dětem nadělila liška. Liška byla symbolem prosperity.
Pražná neděle (4. 3.)
Takto se nazývala podle tradičního pokrmu „pražmy“, což byl staroslovanský pokrm z praženého
nedozrálého obilí. Někde se jí také říkalo „Sazometná“, protože se v tento očistný den dělal pořádek a
vymetaly komíny.
Kýchavá neděle (11. 3.)
Pověra, kolikrát člověk v tento den kýchne, tolik let bude ještě naživu, dala název této neděli. Ve
východních Čechách se věřilo, že zdraví po celý rok bude zajištěno tomu, kdo si v tento den kýchne třikrát.
Původ tohoto zvyku pochází z doby morové epidemie. První projevy nákazy byly spojeny právě
s kýcháním, a proto se při něm přálo „Pozdrav tě Pán Bůh“, aby se nebezpečí zažehnalo.
Družebná neděle (18. 3.)
V tuto neděli bylo možné mírně porušit jinak přísný půst. Uvolnila se postní kázeň a mládeži bylo povoleno
sejít se a poveselit na návsi nebo v některém stavení ve vsi, kde měli svobodnou dívku nebo mládence.
Pro tuto příležitost se pekly větší kulaté koláče s několikerým plněním tzv. družbance.

Smrtná neděle (25. 3.)
K této neděli se váže starý zvyk „vynášení Smrti (Moreny, Mařeny, Mořeny). Je to figura zhotovená ze
slámy a hadrů (režná košile a sukně), s pomalovaným obličejem a na krku má korále z vyfouknutých
(nebarvených) vajíček. Někde ji zdobí stuhami, papírovými věnci. Je připevněna na dřevěné tyči a za
zpěvu mládeže vynášena ze vsi a vhozena do vody nebo spálena.
Tento zvyk symbolizuje vyhánění zimy. Zvyk mívá krajové odlišnosti.
Ve Slezsku vyrábějí mařenu z došků. Na hlavu jí dají bílý šátek, do týla uvážou dva lněné copy, oblečou
jí do mužské košile a tři až čtyři sukně opášou červenou nebo zelenou zástěrou. Na hlavu jí dají věnec
s pentlemi.
Na Jičínsku průvod nese mařenu k lesu, kde jí svlečou šaty a roztrhají je. Mezitím chlapci useknou
„májíček“ a nesou ho zpět místo Mařeny do dědiny.
V okolí Zábřehu a na Šumpersku se Mařena nastrojí do pěkných šatů. U lesa za dědinou se odstrojí,
došek se spálí. Do šatů se obleče děvče, kterému se říká „Léto“ nebo Anděla“. Chlapci v lese utnou
májíček, dají ho „Létu“ do ruky a přivádějí ho zpět do dědiny namísto Mařeny. „Léto“ se cestou vždy po
dvou krocích zatočí.
Na Kroměřížsku ráno chodí děti s „májem“ nebo s „borkem“ a odpoledne děvčata se „smrťó“. Za
dědinou ji hodí do „dola a zalijí zelnou vodou, kterou nese jedno děvče v putýnce.
Na západní Moravě děvčata chodí se „Smrtolkou“ (smrček ověšený vejdumky nebo šneky a věnečky ze
sečky a hadérek-klevety). Na vršku je panenka z hader.
Na Hané je „Smrt“ dutá dýně s vykrojenýma očima, v níž hoří svíce. Před večerem ji nesou na plachtě za
dědinu a vhodí ji do vody.
převzato z knihy Martina Bestajovského Velká kniha lidových obyčejů a nápadů pro šikovné ruce a
Dagmar Šottnerové Lidové tradice
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A to byl letošní masopust ….

Zápisy ze schůze výboru ČSZP konané dne 2. 2. 2012

1) Přijetí nových členů :
ing.arch. NESVADBOVÁ Berta, Kůzová
ing.arch. NESVADBA Josef, Kůzová
2) Připravované akce :
Program na „Setkání s písničkou“ byl uveden v minulém čísle a proto pouze připomínáme
10. 3. 2012 HAPY BAND - Zdeněk Hrnčíř, doprava do Senomat individuální.
31. 5. 2012 JAKUB SMOLÍK v KC Rakovník - hromadný nákup vstupenek podle sdělení KC nebude
možný a tak si tyto bude muset zajistit každý individuálně.
Přednáška MUDr. Pertla bude koncem února nebo začátkem března a bude včas oznámena na
nástěnkách.
24. 3. 2012 zájezd do bazénu ve Slaném. Odjezd 8,-- hod. Cena za dopravu : členové 60,--Kč,
nečlenové 120,-- Kč, děti do 15 let zdarma
3) Letošní lázeňský pobyt bude v lázních TRENČIANSKÉ TEPLICE, lázeňský dům SLOVAKIA v termínu
15. - 22. 9. 2012 zprostředkován cestovní kanceláří.
4) Členská schůze se bude konat 14. 4. 2012 od 14,00 hodin. Program bude upřesněn na příští
schůzi výboru. Po skončení schůze v 15,30 vystoupí chorvatská zpěvačka ANNA KORDIČ.
5) Příští schůze výboru se bude konat dne 8. 3. 2012.
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