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CENA 6,- Kč

AKTUÁLNĚ
PRODEJ SLEPIČEK
Firma Dráb Červený Hrádek
prodává slepičky snáškových
plemen Lochman hnědý,Tetra
hnědá a Dominant. Stáří 14-17
týdnů. Cena 159-170 Kč/ks.
Pátek 14. září 2012 - u rest.
U Šimků v 15:45 hod.
Informace – 728 605 840.

OBEC INFORMUJE
Volby do Senátu Parlamentu
ČR a volby do zastupitelstev
krajů
jsou vyhlášeny na pátek
sobotu 12. a 13. října 2012.

a

KAM ZA KULTUROU
Obecní úřad pořádá na podzim v
říjnu opět zájezd do některého
pražského divadla. Podrobnosti
budou
včas
oznámeny.
Přihlášky u pí. Valigurčinová.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 20. září 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

Poděkování
chtěli bychom touto cestou velice poděkovat hasičům, p. Františku
Nedvědovi a pí. Čebišové za vstřícnost a pomoc při likvidaci požáru,
kdy se nám na poli vzňal kombajn. Díky jejich rychlému zásahu
nám nevznikla ještě větší škoda.
Zároveň bychom chtěli také „„poděkovat““ všem přihlížejícím
zvědavcům, že překáželi a při práci se hasičům pletli.
Sodomkovi, Zdeslav
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Václavská pouť – stručný program pouti

JUBILANTI

28. – 30. září 2012

60 let
Jakovec František, Čistá
Šimeček Jaroslav, Čistá
Denk Václav, Zdeslav

Pátek - 28. září 2012
20:00 hodin - kostel Sv. Václava - společná modlitba
svatováclavských nešpor

65 let
Červený Jiří, Čistá
Kratochvílová, Štěpánka, Čistá
70 let
Krejza Václav, Čistá
75 let
Hubková Marie, Čistá
Moravcová Jiřina, Zdeslav
Šantorová Marie, Čistá
83 let
Bičík Lubomír, Čistá

Sobota – 29. září 2012
7:30 hodin – rybník Závlaha 1 – Svatováclavský výlov
Neděle – 30. září 2012
8:30 hodin - kostel Sv. Václava - slavnostní poutní mše
svatá
9:30 hodin - hřiště TJ Čistá – Svatováclavské koulení
(turnaj v Pétanque)
18:00 hodin - kostel Sv. Václava – varhanní koncert
Více na samostatných plakátech.

86 let
Tuček Dobromil, Čistá

V případě zájmu o spolupráci kontaktujte pracovníky Obecního
úřadu nebo členy Kulturního výboru obce.

ODHALENÍ PAMÁTNÍKŮ PADLÝM
Odhalení památníku padlým se nebude konat, jak bylo původně zamýšleno 28. září, ale
uskuteční se až v neděli 28. října 2012 při příležitosti Státního svátku – Dne vzniku
samostatné ČRS.
Bližší informace budou zveřejněny v říjnovém zpravodaji.

Svatováclavské koulení 2012
II. ročník turnaje jednotlivců v Pétanque – pro všechny bez rozdílu věku.
Neděle 30. září 2012 od 9:30 hodin na hřišti TJ Čistá. Startovné 40,- Kč.
Více na samostatném plakátu.
Srdečně zvou pořadatelé – Pavel & Ilona s rodinou

Pozvánka od MO ČRS Čistá
v rámci svatováclavských poutních oslav srdečně zveme na
tradiční

„Svatováclavský výlov rybníka“
…… s bohatým doprovodným programem:
výlov rybníka
rybí polévka
uzené a pečené kapří maso
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pasování nových rybářů
koncert kapely „Rakovnický potok“
Teplé a studené nápoje všeho druhu zajištěny.
Kdy a kde? … 29. září 2012 od 7:30 hodin rybník Závlaha I.

Římskokatolická farnost Jesenice
Duchovní program pouti:
28. září Svátek Sv. Václava 20:00h kostel Sv. Václava
společná modlitba svatováclavských nešpor /cca. 30min/
30. září 8:30h slavnostní poutní mše svatá

Slavnostní ukončení akce v ZŠ a MŠ
V úterý 4. 9. 2012 v 11:00 hodin proběhne v základní škole slavnostní ukončení akce „Rekonstrukce
sociálního zařízení“ za přítomnosti PhDr. Marcela Chládka
V 11:30, rovněž za účasti PhDr. Chládka, budou na hřišti slavnostně předány obci bezpečné branky –
dar od Středočeského kraje.
Zveme všechny občany.

NOČNÍ PROHLÍDKY PLASY
Divadelní soubor TYL Čistá zve na další představení z cyklu "Cisterciácké noci" aneb noční prohlídky
kláštera v Plasích. Projděte si více než 600 let pověstí o plaském klášteře od dob jeho založení ve 12.
století přes vypálení husity až po jeho zrušení roku 1785 … a navíc navštívíte i nenáviděné Gryspeky …
7. a 8. září 2012 – 19:00 až 24:00 hodin – Klášter Plasy
rezervujte si místo ve skupině – 373 322 174
Klášter Plasy – Národní památkový ústav – Divadelní soubor Tyl Čistá

DALŠÍ BAZÁREK
Přijímáme dětské oblečení, sportovní oblečení a sportovní potřeby, obuv a hračky pro připravovaný
říjnový BAZÁREK. Jedná se zejména o zimní věci.
Věci můžete nosit pí. Jarce Kožíškové (606 165 391) a pí. Iloně Mertlové (603 258 057)
Termín konání se dozvíte v říjnovém zpravodaji.
Děkujeme
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Drobné památky a zajímavá místa v Čisté
Studánka Sv.Václava

Poloha
V nádražní ulici před domem č.p. 147

Popis
Studna u domu č. 146 /dř. „u Reichertů“/ na místě bývalé studánky podle jejíž čisté vody dostala prý Čistá
jméno. (KORB Václav, Kříže, sochy, pomníky, pamětní desky a jiné památky v městě Čisté a okolí. Strojopis a
fotoalbum 1975.)
Vypravuje se, že v severní části obce se nacházela studánka U Hamplů zvaná, která čistou a zdravou vodu měla
a pověst dokládá, že tam svatý Václav, když přišel na tato místa, vody ze studánky nabíral a osadu zde se
nacházející Čistou pojmenoval. Naproti tomu místu stojí dům čp. 147, který odedávna na zdi měl obraz,
představující svatého Václava, na který pověst se odvolává. (SKLENÁŘ Jaroslav, Městečko Čistá a okolí. Okresní
muzeum Rakovník 1999, s. 185)
...Lidová pověst připisuje však založení osady knížeti Václavu Svatému (zemřel 929). Za jeho vlády byly na
Kralovicku hluboké lesy, oplývající hojností zvěře. V lesích byly malé osady, jejichž obyvatelé se zaměstnávali
pálením dřevěného uhlí a živili se lovem zvěře. Jednou se dostal kníže Václav při lovu až do míst, kde se dnes
rozkládá městečko Čistá. Tehdy tady stálo jen několik Chýší. Kníže Václav unaven lovem a horkem byl žízniv, a
proto hledal studánku, aby se napil a osvěžil. Dvořané nalezli studánku u jednoho stavení. Když se kníže napil,
obdivoval se vodě, jak je studená a čistá. Poněvadž osada neměla ještě jména, pojmenoval ji kníže Václav na
památku podle té vody. a tak prý dostala osada na věčné časy jméno Čistá...(JANATA Jar., Město Čistá a okolí.
Čistá u Rakovníka 1937, s. 23)
Poznámka : Někteří místní obyvatelé upozorňují, že se možná nejedná o studnu před domem u silnice, ale
tato stará studánka je uvnitř tohoto stavení.

Současnost
Divadelní soubor Tyl se na své členské výroční schůzi rozhodl, že věnuje obci Čistá k jejímu výročí 970let od
založení /2009/ kapličku Sv. Václava. Postavena byla svépomocí, dle náčrtu ing. Volfové pracovnice NPÚ.
Požehnána a předána obci byla slavnostním způsobem v rámci tříkrálového průvodu na začátku roku 2011.
Text umístěný na kapličce byl konzultován s Ústavem pro jazyk český a nachází se v tomto znění:
Lidová pověst praví: „Jednou se dostal kníže Václav při lovu až do těchto míst. Unaven lovem a horkem byl
žízniv, a proto hledal studánku, aby se napil a osvěžil. Dvořané na tomto místě nalezli studánku, a když se kníže
napil, obdivoval se vodě, jak je studená a čistá. Poněvadž osada tehdy neměla ještě jména, pojmenoval ji kníže
podle té vody. A tak dostala osada na věčné časy jméno Čistá.“
Svatý Václave, vévodo České země, kněže náš, pros za ny Boha, svatého Ducha! Kyrieleison!
Obci Čistá léta Páně 2009, v roce oslav výročí 970 let od založení obce, věnuje s vděčností Divadelní soubor Tyl
Čistá.
Daniel Váhala
Webovou prezentaci najdete na této adrese:
http://drobnepamatkycista.webnode.cz/
Telefonicky lze připomínkovat na tel: 776562186
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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

U S N E S E N Í k zápisu č. 21
ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 23. srpna 2012.

ZO

souhlasí:

457/12
458/12
459/12
460/12

-

461/12 462/12 463/12 464/12 465/12 -

ZO

bere

466/12
467/12
468/12
469/12
470/12
471/12
472/12

-

473/12
474/12
475/12
476/12

-

ZO

s navrženým programem jednání.
s rozpočtovým opatřením č. 7/12.
s účetním odpisovým plánem pro r. 2012.
se žádostí ředitelky ZŠ a MŠ o dofinancování asistenta pedagoga ve výši 40.000,- Kč
na šk.rok 2012/2013.
s převodem nájmu bytu po matce v čp. 114 na p. A. H.
s prodejem pozemků parc.č. 391/1 a 674 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka MUDr. Z. za
částku 50,- Kč/m2.
s prodejem pozemku parc.č. 138 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka, včetně stavby na tomto pozemku,
manž. Z. za cenu 35.000,- Kč.
s prodejem části pozemku parc.č. 12/1 (předzahrádky před domem ev.č. 012) v k.ú.
Zdeslav u Rakovníka manž. Š. za částku 100,- Kč/m2.
s provedením opravy havarijního stavu přemostění výpusti chovného rybníka Kazilka
za částku 34.400,- Kč bez DPH.

na

vědomí:

informaci o cenové nabídce na opravu komínů v obecních nemovitostech.
předloženou analýzu úspor na veřejném osvětlení obce.
nabídku firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Žihelskou výzvu, týkající se podpory organizovaného chovatelství v regionu Kralovicka.
žádost o podporu domu seniorů v Hradci Králové.
informaci o termínu oficiálního předání daru od Stč. kraje - bezpečných branek.
informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly na dodržení účelu poskytnuté dotace
z rozpočtu Stč. kraje na rekonstrukci budovy radnice IV. etapa.
zprávu o nutnosti doplnění chybějící pasportizace k několika obecním rybníkům.
zprávu o předávání dokumentace od Javornice v.o.s. obci.
informace o připravovaném programu Václavské pouti.
informaci o plánovaném setkání představitelů MAS Rakovnicko s občany.

ukládá:

477/12 - zadat přepracování cenové nabídky na opravu komínů p. V. a oslovit ještě jinou
kominickou firmu.
zodpovídá : pí. Kolská
termín : do příštího zasedání ZO
478/12 - zpracovat výběrové řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení.
zodpovídá : pí. Čebišová
termín : do konce září 2012

Zářijové pranostiky
Září – máj podzimu.
Zářijová slota – hrstka deště, fůra bláta.
Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.
Bouřky v září – na jaře mnoho sněhu.
Jaké počasí v září, tak se i v březnu vydaří.
Září jezdí na strakaté kobyle.

Vinobraní
Vinná réva se v našich zemích pěstuje již od dob vlády Karla IV. V menší či větší míře se vysazovala
v nejrůznějších oblastech, dokonce i tam, kde pro její dobrou úrodu nebyly vůbec vhodné podmínky. Jižní
Morava a oblast kolem toku Labe jsou pro pěstování vinné révy z hlediska klimatických podmínek nejvhodnější.
Proto se zde i v současnosti pěstování této plodiny věnují.
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Vinná réva je zdrojem výroby oblíbeného nápoje – vína. O rozvoj výroby vína se zasloužila církev, která ho
potřebovala při bohoslužbách (víno symbolizuje Kristovu krev).
V období mezi sklizní na polích a podzimní setbou se konávalo vinobraní. v krajích, kde byly vinohrady, patřilo
vinobraní k největším svátkům v roce. Při ukončení sklizně vinné révy se dříve držel tento zvyk: sběrači hroznů
na sebe různě navěšeli poslední kusy, které na vinici sesbírali. Průvod, který odnášel poslední hrozny do
kvasírny, vedl vinař vezoucí trakař s hromadou hroznů. Co nesmělo chybět při každé lidové veselici?
Samozřejmě, hudba, tanec, pohoštění a zábava.
S postupem času se oslavy závěru sklizně vinné révy stávaly okázalejší. Soustřeďovaly se do center
nejrozsáhlejších vinařských oblastí. V Čechách to byl především Mělník a na Moravě město Znojmo. Vinobraní
v Mělníku je spojeno s postavou Karla IV., o němž se při slavnostech hrály scénky. Znojmu zase vévodí král Jan
Lucemburský, který město kdysi navštívil. Město prý ho slavnostně uvítalo, hostilo ho a připravilo pro něj bohatý
program s kejklíři, šermíři, hudebníky a zpěváky. Právě tato událost se stala ústředním motivem Znojemského
vinobraní. Městem prochází alegorický průvod v čele s králem a jeho ženou Eliškou Přemyslovnou. K slavnostem
samozřejmě patří různé krámky, stánky, ukázky lidových řemesel, scénky potulných herců a konzumace
lahodného kvasícího vinného moštu – burčáku.
V souvislosti s vinobraním drželi ve vinařských krajích na Jižní Moravě zvyk, kterému říkali „zarážení hory“.
Konal se 7. září, den před svátkem Narození Panny Marie. Hlídač (hotař) ráno u zpovědi nechal posvětit polní
květy, které uvázal v kytici a tu připevnil na dlouhou tyč. Na konec bodla narazil jablko. Potom ji zanesl do
vinohradu, kde vykopal jámu a přes ni tyč položil. Současně spálil kytici loňskou. Průvod, který vedl starosta, se
pak vydal do vinohradu. Obešli třikrát vykopanou jámu, pokropili ji svěcenou vodou a pomodlili se. Všichni, kteří
na vinici pracovali, pak do jámy vložili tři hrozny. Jáma se zaházela a tyč s kyticí se vztyčila. Vinohrad byl tímto
zvykem „zaražen, což znamená zavřený až do vinobraní, takže vstup byl zakázán.
Pěstitelé vinné révy si tak jako téměř každá profese v minulosti vybrali své patrony – svatý Vincenc, svatý
Florián, svatý Urban a svatý Martin. Nejuznávanějším především v Čechách byl kníže svatý Václav.

Přísloví a pořekadla o víně
Víno doma z vinice – ve sklepě pokladnice.
Vinohradu netřeba motlitby, ale motyky.
Kdo chce slopat, musí kopat.
Špatná bečka, víno břečka.
Starý přítel a staré víno nejlepší.
Mladé víno, staré ženy, čertovo je nadělení.
Víno neříká: jdi! – ale seď!
převzato z knihy Martina Bestajovského Velká kniha lidových obyčejů a nápadů pro šikovné ruce a
Dagmar Šottnerové Lidové tradice

Zápis ze schůze výboru ČSZP ze dne 2. 8. 2012
1) Jubilantka :
P o r c a l o v á N., Čistá - gratulaci zajistí pí. Bezstarostová M., Králová A.
2) Organizační záležitosti :
Peníze získané prodejem drobných okrasných předmětů při pouti v Čisté byly předány do pokladny
sdružení.
Členská schůze se bude konat v termínu březen – duben 2013. Tato schůze bude volební a bude
se na ní volit jak výbor, tak i revizní komise sdružení. Na této schůzi se projednají i drobné změny
ve stanovách sdružení. Na příklad, že členská schůze se bude konat jedenkrát v roce a ne dvakrát.
3) Připravované akce:
4. 8. 2012 „Podkrašovský vodník“ - pro zájemce o dopravu je zajištěn malý autobus.
Začátek září – Rakovnické posvícení - účast s individuální dopravou, při zájmu větším než dvacet
zájemců bude možnost zajistit dopravu.
Je možno se přihlašovat na zájezd do Litoměřic na výstavu „Zahrada Čech“– ten bude ve
spolupráci s firmou „VATRA“ z Kralovic.
V měsíci řijen - listopad uspořádáme zájezd do bazénu ve Slaném. Je možno se již přihlašovat.
Do konce roku se rovněž uskuteční beseda s lékařem.
4) Příští schůze výboru se bude konat dne 6. 9. 2012.
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