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L E D E N

AKTUÁLNĚ
Poděkování

Obec Čistá děkuje p. Peškovi za
poskytnutí dopravy na adventní
koncert ve Břežanech.

OBEC INFORMUJE
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ
ODPAD V ROCE 2013
Poplatek je zvýšen na 600,- Kč
pro
trvale
žijící
osobu
a
rekreační nemovitost. Poplatek
je možný uhradit ve dvou
splátkách – do 30. ledna a do
30. června 2013.
Kdo je trvale hlášen v obci Čistá
a dlouhodobě zde nebydlí musí
předložit potvrzení, že tento
poplatek hradí jinde. V opačném
případě bude úhrada poplatku
za TDO vyžadována.
Upozornění – pokladna pro
vybírání poplatků za odpady
bude uzavřena každé pondělí od
13 – 17 hodin a ve čtvrtek od 8
– 12 hodin, kdy je pracovnice
v knihovně.

VALNÁ HROMADA SDH
Výroční valná hromada SDH
Čistá se koná 19. ledna od 14
hodin v restauraci „U Šimků“.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 24. ledna 2013 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

2013

CENA 6,- Kč

Vážení spoluobčané,
máme za sebou rok 2012 a zároveň už i víc jak polovinu volebního
období zastupitelstva obce. A to je příležitost k ohlédnutí a připomenutí
jak se nám daří plnit program a sliby, které jsme svým voličům dali.
Nejprve vyjmenuji co se nám podařilo za uplynulé dva roky
zrealizovat. Dokončili jsme rekonstrukci budovy obecního úřadu včetně
přilehlého okolí. Na tuto akci jsme získali v roce 2011 dotaci ve výši 3
miliony korun z Krajského úřadu Středočeského kraje z programu
SFROM a v roce v 2012 jsme z vlastních zdrojů dokončili fasádu a
venkovní úpravy. Na to nám navazoval další projekt a to první část
naučné stezky včetně výstavby nového památníku obětem 1. a 2.
světové války. Na projekt jsem získali dotaci ze SZIF z programu
Leader prostřednictvím MAS Rakovnicko. Projekt byl dokončen
v letošním roce a nyní nám zbývá jen instalovat první stanoviště
naučné stezky o historii obce. Na projektu se podíleli i žáci ZŠ a MŠ
Čistá, kteří sbírali informace o osudech lidí na pamětních deskách
uvedených.
Dále jsme v roce 2011 získali dotaci ve výši 183 820,- Kč
z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu drobných sakrálních staveb
v obcích Křekovice, Zdeslav a Nová Ves. Z vlastních zdrojů byla
provedena kompletní výměna oken a vchodových dveří v domě čp. 114
– zdravotní středisko, oprava střechy nad šatnami ZŠ, rekonstrukce
schodů ke mlýnu, částečná rekonstrukce povrchu na náměstí
Jar.Vrchlického, oprava vodáren a další drobné opravy a rekonstrukce
obecního majetku.
Jedna z větších akcí v roce 2012 byla rekonstrukce veřejného
osvětlení v obci Čistá a všech přilehlých částech. K této radikální
rekonstrukci jsme přistoupili z několika důvodů, a to zejména velká
úspora elektrické energie a úspora financí na opravy. Celkové náklady
jsou návratné do 5 ti let. V současné době bude ještě veřejné osvětlení
doplněno v některých nutných (neosvětlených) místech, která jsme po
instalaci společně s firmou vytipovali.
V loňském roce jsem Vás již informovala, že jsme podali žádost o
dotaci na Státní fond životního prostředí na zateplení budovy ZŠ a MŠ
Čistá v celkových nákladech 9 217 407,- Kč. Nyní již víme, že naše
žádost byla kladně vyhodnocena a v letošním roce tuto akci budeme
realizovat. Jedná se kompletní výměnu oken a dveří, zateplení budovy
a výměnu topného zdroje.
Jeden z dalších úspěšných projektů, na který jsme žádali a získali
dotaci z programu Leader přes MAS Rakovnicko, je 2.etapa naučné
stezky, která zahrnuje opravu hřbitovní zdi, výměnu kovových vrat a
vrátek, opravu centrálního kříže, náhrobku J.J.Frídy a zhotovení
náhrobků padlých vojáků z 1. světové války a revitalizaci zeleně.
Projekt bude realizován v letošním roce. Celkové náklady na akci činí
2 240 519,- Kč, z toho přiznaná dotace ze SZIF ve výši 1 680 388,- Kč.
Z plánovaných akcí se nám nepodařilo zatím získat dotaci na
rekonstrukci ČOV a odkanalizování obce. V loňském roce jsme opět
zpracovali a podali žádost na Státní fond životního prostředí a nechci to
zakřiknout, ale v současné době máme písemně potvrzenou akceptaci
projektu, tzn. že jsme prošli první administrativní kontrolou.
Nepodařilo se nám vše zrealizovat tak jak bychom si přáli, ať už
z finančních nebo jiných důvodů. Jsou tu další nutné akce, které je
třeba v dalších letech uskutečnit, např. dokončení chodníků v Jižní ulici,
výstavba chodníku od Nádražní ulice ke škole, oprava dalších drobných
sakrálních staveb v přilehlých obcích, oprava autobusových zastávek,
pokračování v revitalizací návsí, revitalizace návesních rybníků atd.
Zbývá toho mnoho, co je v naší obci potřebné vybudovat, vylepšit,
zkrášlit. Na to je však potřeba hodně úsilí, práce, jednání, projektů ale i
dobré vůle, spolupráce, ochoty a tolerance. Do nového roku, jak jsem
již zde částečně nastínila, máme připraveny a již nastartovány investice
a projekty, které mají za účel aktivní rozvoj naší obce ve všech
oblastech, a v neposlední řadě péči o občana naší obce.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI

Využívám této příležitosti poděkovat všem, kteří se jakoukoliv formou
podílejí na rozvoji naší obce, obohacení kulturního a duchovního života,
protože budoucnost je v rukách nás občanů.
Blanka Čebišová, starostka obce

70 let
Hoťková Květoslava, Čistá
Lovčí Jana, Kůzová
92 let
Mertlová Marie, Čistá

KAMENNÁ SVATBA
65 let
oslavili manželé Tučkovi

SRPDŠ zve všechny občany na

PLES ZŠ A MŠ
který se koná v pátek 18. ledna 2013
od 20:00 hodin v kulturním domě.
Vstupné v předprodeji 70,- Kč, na místě 80,- Kč.
Hraje skupina Sekvence, tradiční bohatá tombola.

Ráda bych se s Vámi podělila o článek, nad kterým bychom se měli zamyslet..
Mateřská škola za Vás všechno neudělá, milí rodiče.. ☺

Rodina a volný čas předškoláků
Volný čas je důležitou a nenahraditelnou součástí každodenního života jak dospělých, tak dětí. Je to čas na
odpočinek, obnovu fyzických i psychických sil, setkávání se s druhými, uspokojování zájmů, potřeb a na
seberealizaci.
V naplňování aktivit dětí v období předškolního věku (tj. od tří let do začátku povinné školní docházky) hrají
důležitou roli právě rodiče a volný čas dítěte je převážně organizován rodinou. Jakým způsobem je člověk od
narození vychováván se odráží i na jeho využívání volného času. Rodiče své děti podněcují, motivují, často
se zamýšlejí nad tím, jak nejlépe využít čas dítěte. Je tedy zcela na rodičích, jak naučí své dítě s volným
časem zacházet a nakládat. S rostoucím věkem dítěte postupně klesá závislost mezi rodiči a aktivitami
dítěte.
Období předškolního věku nabízí mnoho možností aktivního využití volného času dětí společně s rodiči. Je
vhodné se zaměřit na sportovní aktivity - jízda na koloběžce, kole, bruslení, lyžování, plavání a jiné kolektivní
činnosti. Dalšími vhodnými způsoby jsou pobyty v přírodě, návštěvy divadelních a filmových dětských
představení, výstav a dalších kulturních akcí zaměřených programově na děti apod.
Rodiče jsou pro dítě vzorem, které přebírá jejich postoje, chování. Aktivní trávení volného času dětí je
ovlivňováno iniciativou, informovaností, ekonomickou situací rodiny a také možnostmi, které daná lokalita
nabízí. Působení rodiny ve volném čase dětí zaujímá přední a primární postavení. Rodina zůstává pro dítě
prvním prostředím, které pro jeho volný čas vytváří a má vytvářet příznivé podmínky.
V ní se děti poprvé setkávají s možnostmi rozvíjet svoji osobnost prostřednictvím právě volnočasových
aktivit.

V každém případě by si rodiče měli uvědomovat, že prostřednictvím toho, jak sami nakládají
se svým volným časem, učí své děti, jak budou později nakládat s tím svým. Žádnému rodiči
by nemělo být jedno, jak jejich děti žijí a jednou budou žít!
Slavěna Čechová ml.

Nezapomínejme na minulost … a poučme se z ní.
Sir NICHOLAS GEORGE WINTON (*19. května 1909, Londýn)
je britský makléř a humanitární pracovník, který v roce
1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z území
ohroženého Československa před transportem do koncentračních
táborů tím, že jim zajistil odjezd vlakem do Spojeného
království. Žurnalisty je někdy nazýván britským Schindlerem.

Nicholas Winton se narodil rodině německo-židovského obchodníka Wertheimera. Rodina se
přistěhovala do Anglie již v roce 1907 a změnila si příjmení na Winton. Rodiče na své židovské víře
příliš nelpěli a také malého Nicholase nechali pokřtít. Po vychození základní školy v Hampsteadu (dnes
část Londýna) navštěvoval internátní školu ve Stowe a ještě pře složením maturity se zaučoval ve
Vojenské bance. Později odjel k příbuzným do Německa, a získával praxi v různých bankách
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v Hamburku, v Berlíně a nakonec i v pařížské Národní bance. Počátkem 30 let se vrátil do Anglie, kde
v důsledku hospodářské krize rovněž vystřídal několik bankovních domů. Během dovolené v zimě 1938
se zapojil do záchrany židovských dětí z Československa, kterým pomáhal dostat se do Anglie až do
vypuknutí války. Během války sloužil u RAF, kvůli slabšímu zraku však pouze v administrativě,
přestože pilotní kvalifikaci získal už před válkou. Z RAF byl propuštěn v roce 1945 v hodnosti Flightlieutenant. Po válce se opět věnoval bankovnictví.
Záchrana židovských dětí
Po nástupu nacistů k moci vzniklo několik dobrovolnických organizací, které pomáhaly
pronásledovaným a diskriminovaným emigrovat z Německa a později i z Rakouska a z odstoupených
částí Československa. Pomoc spočívala jak v poskytování finanční apod. pomoci, tak i ve vyjednávání
s úřady států, které byly ochotné uprchlíky přijmout a kterých v případě židovské emigrace opravdu
nebylo mnoho. Hned několik takových organizací bylo založeno z iniciativy kvakerské církve, mezi
jinými i Britský výbor pro uprchlíky z Československa (British Committee for Refugees from
Czechoslovakia, BCRC). Po křišťálové noci si v těchto organizacích uvědomili, že Židé pod vládou
nacistů jsou v přímém ohrožení života a upravili svoji taktiku – namísto záchrany celých rodin se snažili
dostat ze země alespoň děti tím, že jim našli adoptivní britské rodiny.
V prosinci 1938 učitel Martin Blake, jeden z pracovníků BCRC, požádal svého přítele Nicholase Wintona,
který se zrovna chystal na dovolenou do švýcarských Alp, aby namísto lyžování odjel do Prahy a
pomohl pražské kanceláři BCRC organizovat dětské transporty. Pro každé dítě do věku 17 let bylo
nutné získat náhradní rodinu v Británii a kauci ve výši asi 50 liber, potom již nebyl problém získat pro
ně britské vízum a povolení k pobytu. Byla založena Dětská sekce BCRC, kterou řídil Winton z Londýna,
kde s pomocí své matky a několika dalších dobrovolníků vyhledával adoptivní rodiče, vyřizoval adopce
u britských úřadů a získával příspěvky na kauce. To všechno vedle své normální práce. V Praze
mezitím Trevor Chadwick, nový vedoucí pražské pobočky BCRC, shromažďoval potřebné dokumenty od
rodičů, kteří měli zájem poslat své dítě do Anglie, a vyřizoval u německých okupačních úřadů povolení
k vycestování. To vše pod neustálým dohledem gestapa.
První Kindertransport (dětský transport) z Prahy byl vypraven 14. března 1939 s pouhými dvaceti
dětmi. Nejpočetnější byly transporty červnové (každým mělo odjet 100 až 200 dětí). Často se jednalo
o děti židovských uprchlíků z Německa a Rakouska, kteří před mnichovskou dohodou hledali azyl
v Československu, a více než čeští Židé si uvědomovali závažnost nacistického nebezpečí a současně
už často neměli dost prostředků, aby mohli vycestovat spolu s dětmi (kauce za dospělého byla 200
liber, nehledě na to, že získat vízum uprchlíka bylo mnohem složitější než vízum pro dítě adoptované
v Anglii(. Poslední úspěšný dětský transport byl vypraven 2. srpna 1939, kdy celkový počet
zachráněných dětí dosáhl 669. Úplně poslední vlak s 250 dětmi byl vypraven 1. září 1939, ale byl
zastaven a poslán zpět, protože ve stejný den vypukla druhá světová válka.
Wintonovi pocity
Za své nejsmutnější zážitky z té doby Winton považuje dojmy z utečeneckých táborů, kde byli lidé
z obsazeného pohraničí, a ještě horší prý byla chvíle, když se dozvěděl, že poslední transport 1. září
nedorazí. Z dětí, které jím měly odjet, pravděpodobně nepřežilo holocaust ani jedno.
Přestože Nicholas Winton svůj čin nepovažuje za nic výjimečného a nikdy o něm sám nemluvil, náhoda
v roce 1988 způsobila, že se o transportech ohrožených dětí z Prahy do Londýna dozvěděla jeho žena
Greta tím, že nalezla seznamy dětí a příslušné dokumenty na půdě v domě, kde Wintonovi bydleli.
Předala vše historičce Elizabeth Maxwelové, která zorganizovala setkání Wintona s „jeho
dětmi“ v pořadu BBC That´s Life (Takový je život). Pozornost veřejnosti se k němu však upřela až po
dalších deseti letech, když jeho příběh znovu připomněl režisér Matej Mináč ve filmu Všichni moji blízcí
(1999), a později i dokument Síla lidskosti – Nicholas Winton (2002). V roce 1998 Nicholase Wintona
přijal na Pražském hradě prezident České republiky Václav Havel a vyznamenal jej řádem
T.G.Masaryka. V roce 2002 byl potom v rodné Británii povýšen anglickou královnou do šlechtického
stavu. Jeho jménem je také pojmenována planetka (19384) Winton, objevená na jihočeské
Observatoři Kleť, a v roce 2002 o něm režisér Matej Mináč natočil biografický film Síla lidskosti –
Nicholas Winton. Nicholas Winton nemohl být jako potomek židovských rodičů oceněn státem Izrael
titulem Spravedlivý mezi národy, který se uděluje lidem jiného vyznání, kteří přispěli k záchraně Židů.
Příběh shlédli ve škole žáci 8., 9. ročníku
V osmé a deváté třídě jsme dětem pouštěly film Síla lidskosti, který o tomto činu vypráví. Děti
bezprostředně po zhlédnutí psaly o tomto příběhu zamyšlení. Vybraly jsme pro vás výňatek z práce
žákyně 9. ročníku Jiřky Peškové …
Velký čin jednoho člověka … ponaučení pro nás …
Život je o štěstí, lásce, slušnosti a úctě, ne o penězích a o tom, jak kdo vypadá.
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Naneštěstí je takových lidí na světě velmi málo.
Pravý opak těch lidí, co jim je všechno jedno, je Sir Nicholas Georgie Winton, muž, kterému se podařil
velký čin. Málo lidí by mělo odvahu a hlavně odhodlání se pustit do něčeho takového jako pan Winton.
Přijde mi jako paradox, že lidé, kteří udělají tak velký čin, za to nejsou odměněni, ale lidé, kteří
nedokázali skoro nic, mají jedno ocenění za druhým. Přeci jenom zachránění 669 dětí je víc než
zachránění jednoho člověka.
Jistě si jsou mnozí lidé vědomi, že někdo zachránil nějaké děti, ale jen pár jich ví, že to byl tak velký
čin. Je velká škoda, že se rodiče transportovaných dětí nikdy nesetkají se svými potomky, byli by na
ně jistě pyšní.
Mnozí z nich jsou teď úspěšní lidé, kteří by jistě rádi žili svůj pokojný život dál v Čechách a na
Slovensku se svými rodiči. Proč se ale stalo to, že to muselo dojít až tak daleko a všem židům hrozila
smrt? Celá tahle katastrofa a mnoho dalších se staly jen kvůli myšlence „člověka“, který si musel léčit
svoje komplexy ze svého zničeného života tím, že ničil životy jiných bezbranných lidí. Naštěstí se našel
člověk, který byl ochotný nasadit vlastní život a pomoci tak druhým. Tomuto člověku patří velké díky,
ale také i rodinám, které se o děti postaraly. Takových lidí by mělo být víc, protože jeden rozumný
člověk svět asi nezmění.
K. Lauberová, M. Kočová

Církve a stát: desatero mýtů a fakta
22. 11. 2012, 14:30
Majetkové narovnání státu s církvemi dosud naráží u veřejnosti na mnohá nepochopení. V souvislosti s
přijetím zákona o částečném napravení křivd způsobených komunistickým režimem přinášíme odpověď
alespoň na ty nejčastěji se opakující námitky proti vyrovnání státu s církvemi.

1. mýtus: Navrácený majetek v hodnotě 134 miliardy korun je nepřiměřeně vysoký.
O vyrovnání vztahů mezi církvemi a státem se jedná od poloviny 90. let. Navrácení církevního majetku byl
od počátku nezbytnou součástí vyrovnání. Po odmítnutí církevních asignací byl církevní majetek považován
za hlavní zdroj financování církví a náboženských společností v situaci, kdy státní rozpočet přestane
financovat duchovenské aktivity církve (platy duchovních a příspěvek na provoz ústředí). Na vymezení a
ocenění původního církevního majetku spolupracovalo ministerstvo kultury s ministerstvem financí a
ministerstvem zemědělství na základě podkladů od církví a náboženských společností. Tyto podklady a
metodika ocenění byly v roce 2008 kontrolovány a verifikovány renomovanou mezinárodní poradenskou
firmou Ernst & Young. Pokud by se měla hodnota navráceného církevního majetku změnit, je nezbytné
kvalifikovaně říci, v čem byla metodika stanovení hodnoty nesprávná, co je třeba změnit a jak nově stanovit
hodnotu majetkové podstaty vyrovnání vztahu mezi církvemi a státem.

2. mýtus: Majetek určený církevnímu vyrovnání církvím nepatřil.
Církevní majetek zahrnutý do návrhu vyrovnání představuje pouze majetek církví (farností, diecézí), řádů a
náboženských společností registrovaný v pozemkových knihách a zabraný státem po 25. únoru 1948. Je
nepochybné, že tento majetek k rozhodnému datu církvím a jejich subjektům nepochybně patřil.

3. mýtus: Církve budou vyrovnáním zvýhodněny proti restituentům.
Na rozdíl od restituentů bude církvím vrácen pouze majetek, který je v držení státu, konkrétně Pozemkového
fondu a Lesů České republiky. Bývalý církevní majetek ve vlastnictví obcí, krajů a všech právnických a
fyzických osob zůstane nedotčen. Církevní vyrovnání se netýká náhrady za živý a mrtvý inventář, který
restituenti obdrželi. Zákon o půdě, podle kterého byla provedena restituce majetku fyzických osob, určoval
naturální restituci i v případech, kdy původní majetek nemohl být ze zákonných důvodů vydán. Tomu
odpovídalo i „ocenění“ majetku, aby náhradní naturální restituce mohla být vůbec uskutečněna. Srovnávání
restitucí s církevním vyrovnáním je nemožné z metodických důvodů. Na rozdíl od restituentů nebudou moci
církve žádat o náhradu majetku v naturální formě. Namísto toho jim má být vyplacena adekvátní finanční
náhrada. Církve tedy nejsou zvýhodněny oproti restituentům, spíše naopak.

4. mýtus: Majetek se bude vracet v nejméně vhodném období ekonomické recese.
Systematická diskuse o církevním vyrovnání byla zahájena vládou Miloše Zemana v letech 1998 - 2002.
Ministr kultury tehdejší sociálně demokratické vlády Pavel Dostál ustanovil komisi pro narovnání vztahů mezi
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církvemi a státem. Hodnota majetkového vyrovnání, s níž se pracovalo v roce 2000, činila 100 miliard korun.
Tato suma vloni odpovídala částce 131 mld. Kč v cenách roku 2011. Na konci letošního roku při očekávané
roční míře inflace 2,9% by činila 134,556 mld. Kč! Byla by tedy o 556 milionů vyšší než částka, kterou nyní
předkládá vláda České republiky! V roce 2008 skončilo 10leté období hospodářské expanze, které bylo
vystřídáno obdobím hospodářského poklesu vyvolaného světovou finanční a dluhovou krizí. Po něm přišla
hospodářská recese, která nás prozatím sužuje. Makroekonomická predikce Ministerstva financí ČR odhaduje
v příštím roce 1% reálný růst s výhledem 1,9% na rok 2014 a 2,7% pro rok 2015. Hospodářské oživení se
začíná blížit i k nám. Navíc navrácené zdevastované církevní budovy budou vyžadovat nemalé investice pro
jejich záchranu nebo jiné užití. Církevní vyrovnání tak pro naši ekonomiku může představovat významný prorůstový impuls.

5. mýtus: Finanční vyrovnání s církvemi destabilizuje náš státní rozpočet.
V žádném případě. Vždyť dodatečné výdaje ve výši 1,97 mld. Kč ročně představují pouze 0,17% plánovaných
rozpočtových výdajů letošního roku.
Přestože vyplácení státního příspěvku církvím v rámci církevního vyrovnání skončí za 17 let, tak už v 15.
roce vydá státní rozpočet na církve méně než by musel vydat, pokud by k církevnímu vyrovnání nedošlo. Po
30 letech, v roce 2043 zmizí položka církve z výdajů státního rozpočtu. V roce 2055 se vyrovnají celkové
náklady na církve a církevní vyrovnání od roku 2013 s rozpočtovými výdaji na církve, pokud by k vyrovnání
nedošlo. V roce 2062, 50 let od církevního vyrovnání, bude kumulovaná rozpočtová úspora díky jeho přijetí
28,63 mld. Kč v cenách roku 2011 ve srovnání se stavem, že by k vyrovnání nedošlo. Po ukončení splátek
finančního vyrovnání v roce 2043 bude rozpočtová úspora následujícího roku zvýšená o daně z církevního
majetku, resp. daně z jeho výnosů činit 3,8 mld. Kč a s rostoucími výnosy z církevního majetku by se měla v
následujících letech zvyšovat.

6. mýtus: Navrácený církevní majetek bude z velké části patřit Vatikánu.
Oprávněnými osobami pro navrácení majetku budou farnosti, řády, kongregace, diecéze a další instituce
registrované v České republice. Tyto právnické osoby budou mít plné dispoziční právo k majetku.
Rozhodování o použití výnosů z majetku bude zcela v jejich kompetenci. Schválení Vatikánu podléhá pouze
zcizení (prodej) majetku římskokatolické církve, jehož cena převyšuje 1,5 milionu eur. Jedná se o kontrolní
mechanismus římskokatolické církve, který má zabránit defraudaci velkých rozměrů. Z tržby za prodaný
církevní majetek stejně jako z jeho výnosů se Vatikánu nic neodvádí.

7. mýtus: Majetek dostanou preláti úkor potřebných.
Církve provozují sociální zařízení, v nichž pečují o zdravotně postižené, staré a opuštěné spoluobčany v nouzi.
Provozují charitativní činnost doma i v zahraničí. Zkušenosti ze zemí, kde se taková veřejně prospěšná
činnost kontinuálně rozvíjela v době, kdy u nás vládl komunismus, ukazují, že církve v komplexu svých
sociálních aktivit nemají alternativu. Například u našich sousedů se církve staly robustním nástrojem pomoci
občanům v nouzi, který efektivně doplňuje státní systém sociální péče. Je pravděpodobné, že výnosy z
navráceného církevního majetku pomohou zvýšit úroveň sociální a specifické zdravotní péče v naší
společnosti.

8. mýtus: Církve se stanou bohatými korporacemi s mocenskými ambicemi.
Církve budou muset během 30 let nahradit roční příjmy ze státního rozpočtu ve výši 1,5 mld. Kč. Nemohou
to učinit jiným způsobem než prostřednictvím výnosů z navráceného nemovitého a finančního majetku. S
tímto majetkem musí podnikat tak, aby roční výnosy za 30 let dosáhly nejméně 1,5 mld. Kč v současných
cenách. Vzhledem ke stavu, struktuře a dislokaci tohoto majetku se jedná o obtížný úkol. Jeho naplňování
neumožní církvím využívat navrácený majetek neproduktivně a neefektivně. Ztráty z hospodaření či jiné
majetkové újmy by církvím znesnadnily zachování současné úrovně jejich výdajů v budoucnu, zvláště však
po roce 2043, kdy skončí vyplácení vyrovnávacího příspěvku. Vyhnout se bolestným výdajovým škrtům či
bankrotu, znamená odpovědné a efektivní hospodaření spojené s pečlivým zvažováním navyšování
neproduktivních výdajů. Na ně si budou muset církve předem vydělat! Současná situace církví a navrhovaný
způsob církevního vyrovnání téměř vylučují jiné použití výnosů z navráceného majetku než pro vlastní provoz
a klíčové činnosti, jež zabezpečují církve po celém světě. Navíc je po kvalitní sociální a zdravotní péči,
vzdělávání, kultuře a zlepšení stavu většiny církevních architektonických památek v naší zemi dlouhodobě
neuspokojená vysoká poptávka, na niž veřejné rozpočtové zdroje už dávno nestačí.

9. mýtus: Církve nebudou umět s navráceným majetkem dobře hospodařit.
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Stav majetku k navrácení církvím je ve většině případů takový, že horší už snad být ani nemůže. To je
výsledek déle než 60leté státní správy. V době znárodnění byl tento majetek funkční a ve velmi dobrém
stavu. Vedle církevních vlastníků se o něj dlouhodobě starali patroni, kteří byli po roce 1948 rovněž
vyvlastněni. Budovy k navrácení na sebe často upozorňují svou opuštěností a žalostným stavem. Ruiny, v
něž se mnohé budovy přeměnily jsou památníkem nedobrého hospodaření se „všelidovým“ majetkem, resp.
stále viditelným produktem komunistické a státní majetkové správy. Církve, pokud nebudou moci
nemovitosti přímo využívat, je podobně jako jiní soukromí vlastníci pronajmou k produktivním účelům, aby
se mohly podílet na ekonomických výnosech z nich.

10. mýtus: Církevní restituce jsou nespravedlivé.
Nejde o restituce. Obsahem pojmu restituce je navrácení do původního stavu. V případě církevního majetku
restituci nelze provést, neboť mezi znárodněným majetkem a jeho současným stavem a strukturou je
nesrovnatelný rozdíl. 44% majetku původního majetku je nenávratně ztraceno a 56% majetku se vrátí ve
stavu odlišném, než jak byl církvím bez náhrady zabaven. V původním rozsahu nelze obnovit patronáty
zaniklé znárodněním majetku patronů. Legitimnost navrácení církevního majetku se opírá rovněž o
rozhodnutí Ústavního soudu ČR. Je zřejmé, že minulé majetkové a hospodářské poměry nelze obnovit v
původní podobě. Proto návrh zákona řeší především budoucí vztahy sekulárního demokratického státu a
církví. Státu odpadne povinnost financovat duchovenské aktivity církví ze státního rozpočtu. Z daní
nevěřících nebudou hrazeny mzdy duchovních, jejich pojištění jako státních zaměstnanců, platy církevních
zaměstnanců a další náklady na provoz církví. Rozpočtové prostředky bude možno použít k účelu, s nímž se
bude ztotožňovat větší část společnosti. Náklady na duchovenské aktivity budou církve hradit z vlastních
zdrojů. Stále kladená otázka „Kdo na koho doplácí?“, ztratí v souvislosti s církvemi smysl. Zatímco
nekonečné diskuse o církevním majetku naši společnost dlouhá léta rozdělovaly, tak je značně
pravděpodobné, že „vyrovnání“ spojené s dobrým hospodařením s církevním majetkem nesoucím výnosy, z
nichž se budou státu platit daně, umožní církvím zvýšit rozsah a kvalitu poskytované sociální péče,
zdravotnictví, vzdělání, kultury a charity. Prospěch z toho budou mít věřící i nevěřící, což nepochybně
přispěje k větší společenské harmonii v naší zemi.
zdroj Tiskové středisko České biskupské konference http://tisk.cirkev.cz/z-domova/cirkve-a-stat-desatero-mytufakta/

Milí čtenáři,
vánoční stromek sice ještě možná stojí v pokoji, ale už nevoní, a ať pod ním zametáme
sebečastěji, jehličí z něho přímo prší. Zkrátka a dobře, nový rok už je tady, i když se nám po
Vánocích ještě chvilku bude stýskat. Ale ne dlouho, jen do svátku Tří králů, kdy stromek
odstrojíme a začneme se těšit na jaro.
Začínáme třetí rok putování za poznáváním tradic, zvyků a obyčejů. Stále je toho hodně
k objevování, neboť moudrost našich předků snad ani nemá konce. Nicméně bych letos
chtěla naši rubriku „omladit“ a zařadit do ní tradiční nápady pro děti, a také „osolit a
opepřit“ dobovými recepty našich (pra)babiček.
Příjemné čtení, hraní a ochutnávání Vám přeje Věnka Čechová ml.
Lednové pranostiky
Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o hodinu dále, na Hromnice o krok více.
Leden jasný, roček krásný.
Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.
Třpytí-li se před Třemi králi hvězdy, rodí se bílí beránci.
V lednu mráz těší nás; v lednu voda – věčná škoda.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti.
Když v lednu včely vyletují, nedobrý rok ohlašují.

Tři králové
Podle legendy byli tři Králové mudrcové nebo mágové z východních zemí, kteří se přišli poklonit budoucímu
spasiteli. Když na nebi uviděli kometu – jasnou hvězdu se zářícím ohonem, ihned spěchali do Betléma.
Nejstaršímu se říká Kašpar, přináší darem zlato, za ním přichází Melichar, daruje Ježíškovi kadidlo, které
když se zapálí, vydává zvláštní vůni. Poslední v řadě je Baltazar s černou tváří a nese jako dárek myrhu –
vzácnou vonnou pryskyřici, která se přidává do vonných mastí.
I na svátek Tří králů chodili od domu k domu koledníci převlečení za tři krále. Mívali bílé košile a papírové
koruny ozdobené zlatými křížky, zpívali, kadidlem vykuřovali stavení proti nečistým silám a kropili svěcenou
vodou. Nakonec napsali na dveře svěcenou křídou datum a písmena K + M + B. Takový dům pak byl chráněn
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proti nemocem a pohromám po celý další rok. Poté koledníci popřáli hospodáři a hospodyni šťastný nový rok
a za odměnu dostali výslužku a někdy i drobné peníze.
Chtěli byste vědět, co vás v příštím roce potká, je předvečer svátku Tří králů jako stvořený pro všelijaká
věštění a kouzla. Můžete například lít olovo a podle jeho tvaru hádat, co Vás v novém roce čeká. Nebo si
rozložte na stůl několik drobností – třeba prstýnek, kousek chleba, panenku, minci a podobně – přiklopte
každý obráceným hrnečkem, pak si zavažte oči, poproste někoho, aby hrnečky přestavěl, a na jeden ukažte.
Kdo si vybere prstýnek, určitě se v novém roce zamiluje, kdo najde chleba, nebude trpět hladem, panenka
věští, že se ve vašem domě narodí miminko, a mince znamená, že přijdete k penězům. Ale zas tolik na to
nespoléhejte.

Tříkrálová koleda

My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám.

A já černej vystupuju
a Nový rok vám vinšuju.

Půjč, Josefe, půjč plínčičky,
ať zavinem to maličký.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka.

I my taky vystupujem
a Nový rok vám vinšujem.

Maličký jsme zavinuli,
do jesliček položili.

Zdaleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.

Nám třem se hvězda zjevila,
která jakživa nebyla.

Herodes král z okna kouká,
vidí tři krále z daleka.

Copak, ty tam černý vzadu,
vystrkuješ na nás bradu?

Jak jsme tu hvězdu viděli,
hned jsme si koně sedlali
a do Betléma se brali.

Protrh se Josef ze spaní,
pojal děťátko s Marií.

Já vyznávám, že jsem černý,
že jsem z mouřenínské zemi.
Slunce je toho příčina,
že je má tvář opálená.
Kdybys na slunce nechodil,
byl bys tvář svou neopálil.

Co je v Betlémě nového,
že pospícháte do něho.
Narodil se tam Spasitel,
všeho světa vykupitel.
To já tam musím taky jít,
to malý dítě pozdravit.

Utíkal s ním do Egypta,
do toho slavného města.
Kde Marie přebývala,
nad tím domem hvězda stála.
Přebývejte s Kristem pánem,
až na věky věkův. Amen.

Slunce je drahé kamení
od Kristova narození.

Lednový nápad pro děti

Postavte si sněhovou lucernu

Když napadne sníh a pěkně se lepí, protože není moc velký mráz, můžete si uplácat hromádku sněhových koulí
a postavit si z nich sněhovou lucernu. Rozložte nejprve koule na zemi do kruhu a na ně postupně lepte další.
Stavbu směrem vzhůru zužujte, až vznikne takové menší eskymácké iglú. Na jedné straně ponechte otvor a
vsuňte jím dovnitř zavařovací sklenici, uvnitř se zapálenou svíčkou. Lucerna bude v zimním šeru krásně tajemně
zářit.

Lednový recept našich (pra) babiček

Bramborové šlejšky

Suroviny:

¾ kg uvařených brambor, 10g soli, 2 vejce, 2 lžíce octa, 100g krupice, podle potřeby asi 150200g hrubé mouky
Na obalení:
120g strouhanky, 150g ztuženého tuku nebo sádla
Uvařené vychladlé brambory nastrouháme na jemném struhadle, posolíme, přidáme mouku, krupici a spolu
s vejcem a octem vypracujeme v tužší těsto, které necháme chvíli odležet v chladu. Vyvalujeme z něj válečky o
délce asi 5cm, které krátce povaříme ve vroucí osolené vodě.
Mezitím si na pekáči osmažíme na sádle strouhanku. Uvařené a scezené šlejšky zamícháme s osmaženou
strouhankou a zapečeme v troubě.

převzato z knihy Martina Bestajovského Velká kniha lidových obyčejů a nápadů pro šikovné ruce, Zuzany
Kovaříkové Pranostiky rokem krok za krokem a Kláry Trnkové Trnkův špalíček
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U S N E S E N Í k zápisu č. 25
ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 13. prosince 2012.

ZO

souhlasí:

550/12 - s navrženým programem jednání.
551/12 - a schvaluje návrh nájemní smlouvy se sl. K. na byt č. 5/2 v čp. 361 dobu určitou do 31.
12. 2016.
552/12 - s rozpočtovým opatřením č. 11/12.
553/12 - a po projednání schvaluje závazné ukazatele rozpočtu na rok 2013.
554/12 - a po projednání schvaluje návrh a nabídku na doplnění veřejného osvětlení.
555/12 - s ukončením členství obce v honebním společenství Zdeslav k 31. 12. 2012.
556/12 - s prodloužením lhůty k odprodeji bytové jednotky č. 126/1 manž. M. do 31. 3. 2013.
557/12 - s přijetím dotace z Programu rozvoje a obnovy venkova ČR od SZIF na opravu
hřbitova.
558/12 - s prodloužením nájemní smlouvy v obecním bytě v čp. 294 pí. K. o 6 měsíců, do 31. 6.
2013.

ZO

bere

na

vědomí:

559/12 - připomínku sl. S. ke schválenému pronájmu pozemků v k.ú. Nová Ves u Rakovníka.
560/12 - žádost Římskokatolické farnosti Jesenice o finanční příspěvek na opravu kostela sv.
Václava v Čisté.
561/12 - akceptaci žádosti obce o podporu ze SFŽP ČR na rekonstrukci ČOV a dokanalizování
obce.
562/12 - informace z OÚ.

Zápis ze schůze výboru ČSZP ze dne 6. 12. 2012
1)

Organizační záležitosti : v jarním období 2013 se budou konat volby do výboru a revizní komise
sdružení. Kdo z členů sdružení by měl zájem kandidovat může se přihlásit u kteréhokoli člena
výboru sdružení.
Dne 3.12. jsme navštívili ÚSP DOMINO Zavidov a předali jsme vánoční dárky. Při této příležitosti
jsme byli pozváni na taneční zábavu domova DOMINO, která se bude konat v předvánočním týdnu
v Šípech.
Dále se diskutovalo k těmto otázkám :
1. Vládní návrh k otázkám zavedení S-karet.
2. Úprava příspěvků na lázně z jednoho na 1x za tři roky.
3. Usnesení ZO o zvýšení poplatku za odvoz tuhého komunálního odpadu o sto korun s
možností splacení ve dvou splátkách.
4. Dojednány akce do konce roku a to hlavně návštěva nemocných členů.

2)

Nabídka lázeňských pobytů v roce 2013 :
BECHYNĚ u Tábora - pětidenní pobyt bez dopravy.
JIŽNÍ FRANCIE - s plnou penzí.
Podrobnější informace k těmto akcím u pí. Evy Vopatové.

3)

Jubilanti : v lednu 2013 HOŤKOVÁ Květoslava - Čistá gratulaci zajistí Henzlová M., Králová A.
Jubilanti v roce 2013.
Aincherovová Z., Rakovník
Benešová B., Čistá
Fialová E., Čistá
Hoťková K., Čistá
Konášková, Čistá
Krejza M., Čistá

4)

5)

ing. Nesvadba J., Kůzová
Petržílková, Čistá
Sodomková A., Čistá
Teršl J., Čistá
Tintěrová J., Čistá
Vyčítal J., Čistá

Typy na celodenní zájezd v roce 2013 – navrženy tři alternativy zájezdu, z kterých bude vybrána ta
nejžádanější. Popis všech tří alternativ bude zveřejněn v příštím čísle zpravodaje.
Příští schůze výboru se bude konat dne 7. 2. 2013.
Čstecký zpravodaj vydává Obec Čistá, evidováno Ministerstvem kultury České republiky, čj. MK ČR E 10808
odpovědná redakce : Kulturní výbor zastupitelstva obce Čistá

