MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČISTECKA

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ
2

DUBEN

AKTUÁLNĚ
ZÁJEZD ZA NÁKUPY
pořádá LEXTRANS BUS s.r.o.
Odjezd dne 28. 4. 2012 z aut.
zastávky v Čisté ve 3 hod.
Cena 320,- Kč. Cíl cesty
Kudowa Zdroj.
Přihlášky a dotazy u pí. Peškové
tel.
728959099.
Platí
se
předem. Cestovní pojištění si
každý sjedná sám.
Odjezd sokolovna Rakovník
ve 3.30 hod. (cena 320,- Kč)
Odjezd aut. zast. Kralovice ve
2.40 hod. (cena 370,- Kč)

OBEC INFORMUJE
ČIŠTĚNÍ ULIC
Ve čtvrtek 19. dubna bude
od rána probíhat v Čisté
čištění ulic. Žádáme občany,
aby
po
celý tento
den
neparkovali svá auta na ulici a
umožnili firmě Becker bezpečně
pracovat.
KOMINÍK
Kominíka,
nahlaste se na
obecním úřadě do 20. 4. 2012.
Tel. 313549454.
SBĚR PAPÍRU
Sběr starého papíru pořádá ZŠ
v pátek 25. 5. od 8:00 hodin.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 26. dubna 2012 od 18
hodin
v zasedací
místnosti
obecního úřadu v Čisté.

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

2012

CENA 6,- Kč

OSTRÝ PROTEST PROTI CHYSTANÉ REFORMĚ FINANCOVÁNÍ
REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ
Kategorické ne připravované reformě financování regionálního školství
z pera ministerstva školství zaznělo na veřejném slyšení senátu.
Přeplněný sál Valdštejnského paláce a přilehlé salonky zaplněné
zástupci těch, kterých se změna způsobu financování reg. školství týká,
byly svědkem velmi erudovaného jednání starostů obcí, malých i
velkých měst, ředitelů škol, zástupců asociací, sdružení, svazů i
školských odborů. Nikoliv však nejvyšších představitelů ministerstva
školství. „Mrzí mě, že na jednání o nejnebezpečnějším návrhu
ministerstva školství nepřišel ani ministr, ani jeho první náměstek,“ řekl
hned po uvítání senátor Marcel Chládek, místopředseda výboru pro
vzdělávání, který veřejné slyšení uspořádal. „ministerský návrh na
změnu financování reg. školství je pro mě naprosto nepřijatelný. Je to
návrh, který přinese jen problémy, například na Lounsku by jeho
realizací bylo ohroženo 70-80 % škol. Jedním ministerským
rozhodnutím by se naše země posunula mezi ty státy, které mají velké
množství dětí, které nedokončí základní školní docházku,“ uvedl M.
Chládek a doplnil, že na Rakovnicku by se dojezdová vzdálenost do ZŠ
pohybovala od dvaceti do třiceti km. „Jak rodina zajistí dopravu svého
dítěte do školy? Bude na to mít? Budou na to mít obce? Pojmou velké
školy všechny děti z malých obcí? Nebude to výuka v absolutní
anonymitě? A co riziko bezpečnosti dětí? Jak se ošetří investice, které
obce, mnohdy i z peněz Evropské unie, do svých škol investovaly? Tyto
a mnohé další otázky a hlavně rizika mě vedou k jednoznačnému
odmítnutí ministerského návrhu. Jen ve Středočeském kraji z 273 škol
nesplňuje ministerské požadavky na optimální naplněnost třídy 245
škol. Takže, pokud dopustíme přijetí této reformy, budeme i my
spolupachatelé, budeme i my zodpovědní za likvidaci základních škol v
České republice. Žádám vás proto, postavme se společně proti tomuto
návrhu, odmítněme ho a připravme alternativní návrh,“ uzavřel své
vystoupení senátor Chládek. Vystoupení, po kterém následoval stejně
jako po dalších velký potlesk.
„Jak
dělati,
aby
učení
mocné
bylo
a
hojný
prospěch
neslo.“ J.A.Komenský – tímto citátem uvedla své vystoupení Marcela
Štiková, předsedkyně školské komise Svazu měst a obcí ČR. Po
stručné charakteristice ministerského návrhu a připomenutí, že reforma
financování reg. školství je nutná, ale ne v této podobě, zdůraznila,
které kritické body připravované reformy vidí svaz jako zásadní.
„Ministerský návrh ohrožuje rušením plně organizovaných škol kvalitu a
dostupnost základního vzdělávání, znamená zmařené investice do
budov škol i do vybavení v jednotlivých školách, znamená zvýšení
nákladů na rodinné rozpočty, znamená omezení vytváření podmínek
pro rozvoj vzdělávání jako jedné z významných povinností obce.“ Proto,
podle jejích slov, Svaz měst a obcí ČR nadále požaduje, aby vypořádání
připomínek ke koncepčnímu záměru proběhlo společně za účasti všech
zainteresovaných subjektů. „Svaz také považuje za příliš riskantní
uvažovat o účinnosti nového systému financování už od 1. 1. 2013, a to
proto, že návrh postrádá důkladnou analýzu dopadů na veřejnost i
rozbor změn právních předpisů a pilotní ověření v praxi. Svaz proto
požaduje, aby ministerstvo školství prodloužilo dobu pro odbornou
diskuzi k tomuto záměru a aby se zabývalo závěry pracovní skupiny
Asociace krajů, Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv.
V neposlední řadě pak aby zvážilo termín případné realizace nového
systému financování regionálního školství.“
O tom, že chystaná reforma ministerstva školství je založena především
na ekonomických ukazatelích bez ohledu na kvalitu vzdělávání, že není
podložena důkladnou analýzou jejích dopadů a že neodstraní současnou
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
60 let
Cyrmonová Jaroslava, Čistá
Lauberová Jindřiška, Čistá
Kondelík Jaroslav, Čistá
65 let
Zeman Václav, Čistá
70 let
Malec Jiří, Nová Ves
Kubík František, Křekovice
75 let
Sajdlová Marie, Čistá
84 let
Tučková Věroslava, Čistá

KAM ZA KULTUROU
POZVÁNKA
na
vystoupení
chorvatské
zpěvačky Anny Kordič, které
se koná 14. 4. 2012 od 15,30
hod. (po skončení členské
schůze
ČSZP)
v sokolovně
v Čisté. Vstupné dobrovolné.

rozdílnou úroveň financování srovnatelných škol, přesvědčil přítomné
svým vystoupením i Oldřich Vávra, předseda pracovní skupiny pro
školství a sport za Sdružení místních samospráv ČR. Podle něj jsou cíle
deklarované ministerstvem, jako je ekonomické zefektivnění systému,
posílení optimalizačního působení systému, zvýšení spoluodpovědnosti
zřizovatelů a doplnění financování nákladů na žáka o další parametry
při organizaci vzdělávání, administrativní zjednodušení systému (tedy
zrušení limitů mzdové regulace) a zajištění rovnosti podpory zřizovatelů
škol a školských zařízení (sjednocení způsobu financování veřejného a
soukromého školství), pouhou deklarací. „Koncepce nenabízí žádná
konkrétní ucelená řešení, kromě jediného - a to je ekonomický tlak na
zřizovatele vedoucí k likvidaci škol a k přenosu nákladů na jiné zdroje
financování“, řekl O. Vávra a dodal, že podle jejich zjištění je právě
absolutizace kritéria počtu žáků ve třídě (24-26 podle ministerstva)
jedním ze závažných rizik. „Podle našeho průzkumu je průměrný počet
žáků na třídu v obcích do 1000 obyvatel u malotřídních 13,1, u plně
organizovaných 14,8, do 1500 obyvatel u malotřídních 14,9, u úplných
16,5, do 3000 obyvatel u úplných 20,5 a do 5000 obyvatel u plně
organizovaných 20,9. To znamená, že chystané koncepci nevyhoví
školy v sídlech do 2500-3000 obyvatel. A nebude je možné ani
dofinancovat. V obcích o velikost do 3000 obyvatel žije v ČR, podle jeho
údajů, 40 % populace. A těmto 40 % populace reálně hrozí likvidace
občanského a komunitního života v obcích. „Obyvatelům těchto sídel
hrozí zhoršení dostupnosti školství, odliv mladých rodin a také zvýšení
nákladů na vzdělávání jejich dětí. V podstatě se jedná o přenesení
nákladů ze státu právě na ně. Celkově to tedy bude mít nedozírný
dopad na strukturu života na venkově. Jeho obyvatelé, tak budou
výrazně znevýhodněni,“ upozornil O. Vávra. Výčet těchto rizik však,
podle jeho názoru, není konečný, neboť školy, které by měly pojmout
žáky ze zrušených škol, nebudou mít mnohdy dostatečnou kapacitu.
„Realizací ministerského návrhu navíc bude pohřbena idea komunitní
školy. Školy, která je centrem života každé obce. Cílové vizi totiž
vyhoví přibližně 3-4 školy v okrese,“ zdůraznil O. Vávra a doplnil, zda

předpokládaná úspora financí za takováto rizika stojí. „Nejsou to však pouze rizika, o kterých tu již byla řeč.
Navrhovaná reforma přináší i další,“ upozornil F. Sobčík, předseda ČMOS pracovníků školství. „Nesmíme
zapomínat ani na zaměstnanost, na pracovníky škol, ať už pedagogy, či nepedagogy. Obě tyto skupiny
připravovaná reforma také výrazně ohrožuje.“
„Jsem místostarostou jedné ze tří nejmenších obcí v republice a zároveň ředitelem školy. Naše škola je plně
organizovaná, má skvělé vybavení a skvělé klima. Zavedením reformy by však musela skončit. Podobný krok,
jaký se chystá u nás, udělalo před lety Dánsko. Záhy však zjistilo, že to byl krok velmi špatný, a proto od něj
ustoupilo. Výrazně totiž narostla kriminalita, zhoršily se vztahy mezi žáky i sborem, narostla šikana. Rodiče si
proto začali zakládat vlastní školy. Od rušení malých škol (v průměru 100 žáků) ustoupilo i Švédsko a Island.
Všechny tyto země zjistily, že následné řešení dopadů takového rozhodnutí je daleko dražší než plánovaná
úspora. Doporučuji proto ministerstvu, aby se na své záměry podívalo i z hlediska patologických jevů, které by
reforma přinesla,“ zdůraznil jeden z diskutujících. Podobných vystoupení zaznělo více, všechna se však
shodovala v tom, že je nutné reformu odmítnout. A to byl spolu s vytvořením celorepublikové petice za záchranu
českého školství a sestavením alternativního návrhu reformy hlavní výsledek tohoto veřejného slyšení.
(převzato z Týdeníku školství, 29. února 2012)

Co bychom chtěli v obci realizovat versus co se realizuje
O víkendu se vydáte na procházku po Čisté a začnete vzpomínat. Vzpomínáte jak jste v zimě chodili bruslit na
rybník na návsi... Vzpomínáte na vycházky náměstím Jaroslava Vrchlického po cestě bez výmolů a děr...Stačí
tedy pouhá procházka po obci a snad každý občan najde alespoň jednu věc, co by se dala zlepšit či opravit.
Můžeme jmenovat: škola, sokolovna, rybník na návsi, čistírna odpadních vod, kanalizace, některé komunikace,
některé chodníky atd. Myslím, že každý z Vás by si už jen v tomto výčtu našel své a ještě třeba i mnohé přidal.
Já i zastupitelé jsme si vědomi faktu, že se mohou vyskytnou názory typu: škola by měla dostat přednost před
obecním úřadem, oprava některých chodníků před opravou křížků na Čistecku a tak podobně. Musíme si ale
uvědomit, jak to funguje v České republice. Lišíme se stylem hospodaření od většiny evropských států, protože
zde se nedělá to, co je potřeba, ale dělá se to, na co jsou dotace. Hospodaření v jiných státech Evropy je
většinou v tomto smyslu: potřebujeme opravit školu -> pokusíme se sehnat příspěvky, dotace a ostatní
potřebné finance. Hospodaření v ČR: jsou vypsané dotace na opravu obecních úřadů -> opravíme tedy obecní
úřad.
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Já osobně s takto nastaveným nepsaným pravidlem nesouhlasím, ale tento systém nedokážu ovlivnit. Že to tak
skutečně chodí můžete vidět i v našem okolí. Opravené obecní úřady: Šípy, Velká Chmelištná, naše obec,
Kounov, Lišany, Sýkořice, ... Zároveň si myslím a jsem plně přesvědčena, že naše budova obecního úřadu si
rekonstrukci zasloužila. Pro obce Rakovnicka bude MAS Rakovnicko v nejbližších dnech vypsána výzva z
programu LEADER k podávání žádostí o dotace, ale skoro všechny fiše se budou týkat spíše rozvoje turistiky,
představení historie regionu a podpory drobného podnikání zejména zemědělství. Snažíme se být tedy
vynalézaví a připravit projekt, který bude vhodný do některé z fiší a zahrnout do něho co nejvíce praktických
věcí pro občany a návštěvníky obce. Nyní si přejeme, ať se podaří realizovat dotaci na rekonstrukci školy, získat
dotaci na dětské hřiště, na rekonstrukci kanalizace včetně návesního rybníka a doufáme, že jednou například
hasičům pořídíme nové vozidlo, opravíme všechny místní komunikace nejen v Čisté ale také v přilehlých
částech a tak dále.
starostka obce Blanka Čebišová

Vážení spoluobčané,
jistě si vzpomenete, že v uplynulém roce 2011 se Obec Čistá zavázala v období tří let vybudovat
památník obětí 1. a 2. světové války. Na toto dílo získala dotaci. Žáci naší školy se zapojili do aktivit
doprovázející vybudování památníku formou vyhledávání, třídění materiálů dokumentující 1. a 2.
světovou válku.
Náš program se nazývá „Příběhy obětí válek“. Co se nám zatím podařilo zjistit. V knize „Osudy
v kameni“ jsme získali jména legionářů z Čisté a nejbližšího okolí, kteří bojovali v době 1. světové
války v Rusku a na západní a jižní frontě. Známe data narození i úmrtí, jména manželek, počet dětí
v rodině padlých legionářů. Víme, že někteří byli pohřbeni na čisteckém hřbitově. Známe i čísla jejich
hrobů. Zjištěné informace poslouží ke zhotovení náhrobních desek a položením na místa jejich
odpočinku.
Rádi bychom získali i fotodokumentaci a další bližší a podrobnější informace od Vás dříve
narozených. Chtěli bychom vypátrat a zdokumentovat životní osud, příběh konkrétní osoby za první
a druhé světové války (holocaust). Výsledkem našeho snažení bude vytvoření interaktivního
naučného stanoviště v blízkosti památníku.
My, žáci 8. a 9. ročníku na Vás apelujeme, pokud si pamatujete nebo z vyprávění znáte informace ke
konkrétním osobám, nebo máte fotografie, deníky, dopisy navažte s námi spolupráci. Dejte vědět na
tel č. 736 752 155, 313 549 428 nebo se obraťte na p. ředitelku B. Vopatovou, nebo paní starostku p.
Blanku Čebišovou. Můžete podat informaci u paní Ireny Kolské na podatelně v přízemí obecního
úřadu. Přijedeme za Vámi. Dokumentaci si naskenujeme, vyprávění zaznamenáme. Materiály
poslouží k vytvoření naučného stanoviště k památníku, k vytvoření drobné publikace a budoucím
generacím napomohou lépe pochopit dvě tragická historická období.
Těšíme se na spolupráci.
žáci 8. a 9. ročníku, B. Vopatová, ředitelka školy
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Návštěva čistecké knihovny
Žáci z prvního oddělení ze školní družiny navštívili místní knihovnu. Paní knihovnice seznámila děti s provozem
knihovny, s dělením knih podle věku i podle žánru. Společně jsme si říkali, jak se správně o knihu starat, a
potom jsme si mohli sami prohlédnout to, co nejvíce zajímalo každého z nás.
Mnoho z nás si z knihovny kromě zážitku odneslo přihlášku a odhodlání, stát se pilným čtenářem.
Pro naše děti bylo sezení velice poutavé a poučné. Těšíme se na další program určený žákům ŠD I., do něhož se
opět rádi zapojíme. Knihovnu budeme navštěvovat vždy poslední pondělí v měsíci.
Děkujeme knihovnici za krásný program !
Žáci ŠD a vychovatelka

Pěvecká soutěž Rakovnický slavíček
Dne 7. března 2012 se v Rakovníku v Domu dětí a mládeže konala pěvecká soutěž pro žáky 1. až
4. tříd základních škol a pro děti z mateřských škol z rakovnického okresu. Každý soutěžící zpíval
sólově českou písničku.
Naši základní školu reprezentovalo 7 dětí – Andrejka Mihálová, Kristýnka Nováková, Karolínka
Šindlerová z 1. třídy, dále Kuba Váhala, Matěj Průcha, Andrejka Kosová z 2. třídy a Káťa
Lauberová ze 4. třídy.
Děti na soutěž připravovala a na klavír doprovázela uč. P. Slabá. Všem se zpívání písní povedlo a Andrejka
Mihálová si dokonce vyzpívala 2. místo a Kubík Váhala 3. místo.

Zápis dětí do mateřské školy
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Čisté oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy na školní rok
2012/2013 se koná ve středu 18. 4. 2012 v dopoledních hodinách od 10.00 do 11.30 hodin a odpoledne od
14.30 do 16.00 hodin v přízemí budovy v mateřské škole. Zápis se týká dětí narozených k 31. 8. 2009 a
starších. Rodný list vezměte s sebou.
Mgr. B. Vopatová, ředitelka školy

Slet čarodějnic
A je to tu zase. V pondělí 30. dubna se na Holubím vrchu v 17:30 sletí malé i velké čarodějnice a
čarodějové, aby si zazpívali, opekli buřty a zahráli různé hry. Nezapomeňte na koště, převlek, buřtík
a čarodějnou náladu.
Těší se na vás Poletucha Pepáková

Divadelní soubor TYL Čistá
Vás zve na představení Divadélka ŽLUTIČAN
Jaromír Břehový

ZÁTIŠÍ

S

LOUTNOU

tragikomedie

Děj se odehrává v obstarožní pražské vilce, kde spolu bydlí tři sestry důchodového věku. Jejich domácnost
vykazuje klasické příznaky dlouhodobého ponorkového soužití, umocněné stářím a jejich výraznými
individualitami. Hra začíná dnem, kdy nejmladší z nich odchází do důchodu a do jejich života zasáhne
nečekané dědictví, jež do děje vnese řadu šílených zvratů, krutých dopadů osudu i drasticky komických
situací.
Čistá, pátek 13. dubna ve 20 hodin.
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Drobné památky a zajímavá místa v Čisté
I. Kříž na novém hřbitově
Poloha : Uprostřed nového hřbitova v Čisté.
Historie : Mohutný kamenný kříž s kamennou postavou Ukřižovaného. Na čelní
straně vytesáno 1883, na zadní 1889. (KORB Václav, Kříže, sochy, pomníky,
pamětní desky a jiné památky v městě Čisté a okolí. Strojopis a fotoalbum
1975.)

Fotografie /V. Korb 1975/

II. Pomníček F.V. Janouška
Poloha : Nový hřbitov Čistá.
Popis : V levé části hřbitova pod stromem. Menší mramorový. N á p i
s:FRANTIŠEK V. JANOUŠEK, řídící učitel a hudební spisovatel, 21 18 5 45- 18 11
97 24.11.? (KORB, Václav, Kříže, sochy, pomníky, pamětní desky a jiné
památky v městě Čisté a okolí. Strojopis a fotoalbum 1975.)

Fotografie /V. Korb 1975/

III. Pomníček J. Frídy
Poloha : Pomníček se nachází na novém čisteckém hřbitově.
Popis : V pravé části hřbitova.Menší kamenný.N á p i s:Zde odpočívá J. F R Ý D
A,+23.11. 1874, otec básníka J. Vrchlického.(KORB Václav, Kříže, sochy,
pomníky, pamětní desky a jiné památky v městě Čisté a okolí. Strojopis a
fotoalbum 1975.)
Pozn.: Frýda s "ý" je doslovný opis z fotoalba V. Korba.
Rozsáhle pojednává o Frídově rodině pan Sklenář v publikaci Městečko Čistá a
okolí na str. 193 - 195.
Daniel Váhala

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

Použitá literatura a prameny:
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
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Dubnové pranostiky
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude v létě nouze o vodu.
Na Velikonoce jasno – bude laciné máslo.
Velikonoce krásné úrodu nám dají, pakli slunce hasne, louky sucho mají.
Vítr, který od Velikonoc do svatého Ducha panuje, drží se celý rok.
Omrzne-li na Velký pátek stromový květ, nebude ten rok ovoce.
Květná neděle (1. 4.) Poslední postní nedělí je Květná neděle. Její další lidové názvy jsou Květnice, Květnica,
Beránková neděle či Palmová neděle. V tento den se slaví památka slavného vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma,
kde ho lidé vítali čerstvými ratolestmi ze stromů a házeli je na cestu. Celý tento den byl ve znamení obřadu
svěcení kočiček a i dnes je pro mnohé rodiny svátečním otevřením Velikonoc. K posvěcení přinášeli lidé do
kostela především jívové větvičky – ratolesti (lidově zvané kočičky, což je nejznámější název, ale také kocanky,
koťátka, barušky nebo bahníře). Místy se nosily také větvičky lískové, jasanové a březové. Pro okrasu bylo
zvykem svazky proutků zdobit pentlemi………
Modré pondělí (2. 4.) Na Modré pondělí začínaly pro děti a studenty jarní prázdniny – vakace.
Šedivé úterý (3. 4.) V tento den hospodyňky uklízely a vymetaly pavučiny
Škaredá (sazometná, smetná)středa (4. 4.) Sazometná proto, že staří Čechové v tento den vymetávali
z komína saze. V tento den se také nesměl nikdo na nikoho mračit, aby se nemračil po celý rok či každou středu
v roce.
Zelený čtvrtek (5. 4.) Lidé v tento den vstávali velice časně, rodina se pomodlila a všichni se omyli rosou –
rosa prý zabraňovala onemocnění šíje a dalším nemocem. Někde se tato tradice dodržovala až na Velký pátek.
Hospodyně vstávaly časně, aby zametly dům ještě před východem slunce. Smetí se odneslo na křižovatku cest,
aby se v domě nedržely blechy. Někde se zvonilo paličkou o hmoždíř, aby stavení opustil hmyz a myši.
Kdo snědl před východem slunce pečivo namazané medem, byl po celý rok chráněný před uštknutím hadů a
před žihadly vos.
Jedla se jen zelená strava – špenát, zelí, aby byl člověk zdravý po celý rok.
V ten den se také hospodářům radilo zasít len a hrách, protože vše co bylo na Zelený čtvrtek zaseté, dobře
prospívalo. Dle pověry si neměl člověk o Zeleném čtvrtku nic půjčovat a s nikým se hádat. Odměnou za to se
mu prý vyhýbaly všechny hádky a naopak si k němu prý našly cestu peníze.
Počínaje tímto dnem umlkají všechny zvony, aby se znovu rozezněly až na Bílou sobotu. Říká se, že „všechny
zvony odlétají do Říma“. Podle jisté tradice, když zazní kostelní zvony naposledy, má si každý zacinkat s penězi,
pak se ho budou držet celý rok. Místo zvonů zaznívaly odevšad dřevěné klapačky a řehtačky.
Velký pátek (6. 4.) Tento den je připomínkou smrti Ježíše Krista, a proto je prožíván ve znamení smutku,
ticha a rozjímání. Na Velký pátek byla výzdoba kostela chudá, bez květin a svící na oltáři. Písně se zpívaly bez
doprovodu varhan a zvony mlčely.

Lidová tradice vypráví o údajném otevírání pokladů ve skalách. Poklad prý označovalo světýlko nebo kvetoucí či
zářící kapradí, popřípadě otvor ve skále, ze které vycházela záře. Podle pověsti se na Velký pátek otevírá i
památná hora Blaník. Na Velký pátek běžel každý ještě před východem slunce k potoku, aby se v něm umyl. To
vše kvůli údajné ochraně před nemocemi.
Mladí chlapci se potápěli a snažili se ústy vytáhnout kamínek, který pak hodili levačkou za hlavu. To je mělo
podle pověsti ochránit před bolením zubů.
Hlas zvonů nahrazovaly řehtačky, různých tvarů a velikostí, oznamující poledne a ranní i večerní klekání. Chodilo
se s velkým hlukem po vesnici, na mnoha místech děti s řehtačkami honily jidáše – vybíral se zrzavý chlapec.
Někde se jedla čočka, která měla přinést do stavení peníze. Jinde se zase nesmělo nic půjčovat, půjčená věc
mohla být očarovaná.
Také se předly tzv. „pašijové nitě“, kterými se pak dělalo na šatech několik stehů – to mělo ochránit před zlými
duchy. Švadlen se snažily ušít z pašijových nití košile. Ta prý měla zázračnou moc uchránit jejího majitele před
bleskem. Nepralo se prádlo, protože se věřilo, že by se namáčelo místo do vody do Kristovy krve.
Bílá sobota (7. 4.) Před východem slunce bylo třeba vymést čistě stavení, aby se v něm nedržel hmyz. Metlo
se novým koštětem, aby bylo stavení celý rok čisté. Děvčata se časně ráno před východem slunce omývala
rosou, aby byla pěkně bílá a bez pih.
Hospodyně pekly mazanec a velikonočního beránka, muži a chlapci pletli pomlázky z vrbového proutí a děvčata
zdobila vajíčka.
Bývalo zvykem, že se doma uhasila všechna ohniště. Před kostelem hospodyně vložila polínko do ohniště,
z něhož po posvěcení ohně knězem odnesla domů žhnoucí oharek a doma od něho zažehla nový oheň. Ohořelá
polínka se v podobě kříže dávala kolem pole, aby dobře rodilo. Nebo se tato ohořelá dřívka dávala
v domácnostech za trám, aby stavení chránila před požárem.
Na mnoha místech bývalo zvykem vyjít na zahradu nebo do sadu, třást stromy a probudit je tím k životu.
Na Bílou sobotu se zvony vrací z Říma a opět se rozezní.

Čistecký zpravodaj – měsíčník občanů Čistecka – duben 2012

Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) (8. 4.)
Je to den Zmrtvých vstání Krista. Vrcholí velikonoční svátky a končí půst.
V kostele se provádělo svěcení pokrmů (beránek, mazanec, vejce, chleba, víno). Posvěcené jídlo se jedlo ve
stoje buď v kostele, venku pod širým nebem, nebo v polích. Kousek z posvěceného jídla dostala i každá
návštěva, zvířata, voda, sad, aby byla hojnost ovoce, dobrá voda, plodnost zvířat apod.
Bývalo zvykem, že hospodář rozdělil při nedělním obědě vajíčko na tolik dílů, kolik bylo členů jeho rodiny. Kdo
by v tomto roce zabloudil, měl si vzpomenout na to, s kým jedl vejce a našel by cestu domů.
Plachta, ve které se jídlo ke svěcení nosilo, se později používala při setí obilí.
Nepsaným zákazem v tento den byly některé práce, např. nesmělo se zametat, stlát lůžkoviny, vynášet hnůj
z chléva, mýt nádobí, šít nebo čistit boty.
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. 17
ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 29. března 2012.

ZO

souhlasí:

360/12
361/12
362/12
363/12
364/12
365/12
366/12
367/12
368/12
369/12
370/12
371/12
372/12
373/12
374/12
375/12
376/12
377/12
378/12
379/12
380/12
381/12
382/12
383/12
384/12

ZO

-

s navrženým programem jednání.
s prodloužením splatnosti kupní ceny pí. K. za byt v čp. 361 do konce května 2012.
s prodloužením Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na KD p. Š. zpětně od 1. 1. 2012.
s nákupem vánočního stromu k vysazení na trvalé místo.
s rozpočtovým opatřením č. 3/12.
s prodejem nemovitosti čp. 126 v obci Čistá.
s prodejem bytu č. 1/126 za částku 650.000,- Kč současným nájemníkům manž. M.
s prodejem bytu č. 2/126 za částku 850.000,- Kč.
s navýšením rozpočtu na rekonstrukci budovy OÚ Čistá a s podpisem Smlouvy o dílo s firmou
Rasta CZ.
- se složením výběrové komise na zhotovitele akce Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ
- s vystoupením obce Čistá ze společnosti Javornice v.o.s. k 31. 12. 2012.
- s podpisem Smlouvy o umísťování psů v útulku s majitelem útulku v Rakovníku.
- s přípravou projektu a žádosti o dotaci na rozšíření Naučné stezky.
- s přípravou projektu a žádosti o dotaci na cyklostezku.
- se směnou pozemků s ing.G. v k.ú. Křekovice u Rakovníka a k.ú. Čistá u Rakovníka.
- 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 p. B. za částku 1.700,- Kč/ha ročně.
- s prodejem části pozemku parc.č. 1309/1 v k.ú. Čistá u Rakovníka manž. E. za částku
102,- Kč/m2.
- s prodejem pozemku parc.č. 2/5 v k.ú. Čistá u Rakovníka p. H. a pí. D. za částku
100,- Kč/m2 a se zřízením věcného břemene.
- předběžně souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 19 v k.ú. Zdeslav u Rakovníka za
minim. částku 100,- Kč/m2
- předběžně souhlasí s prodejem pozemků parc.č. 271, 272 a 281/1 v k.ú. Nová Ves u
Rakovníka za minim. částku 100,- Kč/m2.
- se zadáním vypracování znaleckého posudku na stavbu na pozemku parc.č. 138 v k.ú.
Nová Ves u Rakovníka.
- s navrženým ceníkem financování SO Mikroregionu Čistá – Senomaty.
- s nákupem 50 ks map Rakovnika a 50 ks atlasů Rakovnicka.
- s přestěhováním pí. Š. v rámci rekonstrukce vytopeného obecního bytu v čp. 144 do
obecního bytu v čp. 129.
- s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi Čistá a Břežany o vedení
informačního systému pro obec Břežany na dobu neurčitou.

bere

na

vědomí:

385/12 - informaci komise pro otevírání obálek k akci „Rekonstrukce památníku obětem válek.“
386/12 - informaci Českého olympijského výboru o prostředcích přidělených do rozpočtu obcí
z rozdělení výtěžku z loterijních a sázkových her.
387/12 - zprávu sociálního výboru.
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ZO

ukládá:

388/12 - zaujmout stanovisko k dopracování sborníku o obci Čistá.
zodpovídá : kulturní výbor OÚ
termín : do příštího zasedání ZO
389/12 - zadat odstranění závad na komínech u obecních bytů a hasičské zbrojnici.
zodpovídá : pí. Kolská
termín : do konce května 2012

ZO z a m í t á :
390/12 - vyhlášení konkurzu na místo ředitele ZŠ a MŠ Čistá.

Inzerát
Římskokatolická farnost Jesenice nabízí
od 1. 6. 2012 k pronájmu areál fary v Čisté.
Více na telefonu: 776562186, Daniel Váhala

Zápisy ze schůze výboru ČSZP konané dne 8. 3. 2012

1)

Jubilanti : pí. Petržílková, Čistá - gratulaci zajistí pí. Vodičková a pí. Vopatová
pí. Konášková, Čistá - gratulaci zajistí pí. Bezstarostová a pí. Vyčítalová

2)

Odhlášení : pí.Kokyová P., pí. Zemanová M. (odchod do domova důchodců).
Předány pozvánky na členskou schůzi vedoucím skupin.

3)

Připravované akce
13. 3. MUDr. Pertl - zeměpisná přednáška o Arizoně. Pozvánky byly na nástěnkách.
24. 9. Zájezd do bazénu ve Slaném.
Pokračují „Setkání s písničkou“ v Senomatech.

4)

Příprava členské schůze na 14. 4. 2012.
Program :
1./ Zahájení.
2./ Volba návrhové komise.
3./ Zpráva o činnosti výboru sdružení.
4./ Zpráva o finančním hospodaření.
5./ Plán činnosti sdružení na rok 2012.
6./ Zpráva revizní komise.
7./ Diskuze a vystoupení hostů.
8./ Projednání usnesení.
9./ Závěr.
10./ Kulturní program – vystoupí chorvatská zpěvačka ANNA KORDIČ (od 15,30
hodin)

5)

Projednány závěry s přidělováním grantu od OÚ. Vzhledem ke kráceni grantu bude nutné při členské
schůzi projednat opatření ke snížení výdajů.

6) Finanční zprávu připravenou pí. Hurtovou předložila pí. Vopatová.
7) Příští schůze výboru se bude konat dne 5. 4. 2012.
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