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ČISTECKÝ ZPRAVODAJ
PROSINEC

AKTUÁLNĚ

2013

CENA 6,- Kč

Vážení spoluobčané,

VODNÉ A STOČNÉ
Upozorňujeme
občany,
že
vodné a stočné je splatné do 31.
prosince 2013. Od 1. 1. 2014
bude k nezaplacenému poplatku
počítán úrok z prodlení.
Zároveň připomínáme nutnost
zabezpečení Vašich vodovodních
přípojek a vodoměrů před
mrazem.
Náklady za prasklý
vodoměr nese odběratel.
VÁNOČNÍ STROMKY
Prodej vánočních stromků bude
oznámen na obecní vývěsce a
pomocí SMS.
UZAVŘENÍ OÚ a POKLADNY
Obecní úřad bude uzavřen ve
dnech 27. až 31.12.2013.
Pokladna obecního úřadu bude
uzavřena od pátku 20. 12. 2013
(od 12:00 hodin) do 3. 1. 2014.

OBEC INFORMUJE
STÁLE PROBÍHÁ SBÍRKA NA
OPRAVU VARHAN
Přispět na opravu varhan stále
můžete
do
pokladniček
v kostele sv. Václava nebo na
obecním úřadě. Popř. na účet u
ČS a.s. č.ú. 3167471369/0800.
Děkujeme.

čas neúprosně běží a na dveře nám opět klepou
nejočekávanější a nejhezčí svátky roku, Vánoce.
Právě tento vánoční čas v nás lidech probouzí ty lepší
stránky, a proto se víc než jindy snažíme být k sobě
přátelštější, milí, ohleduplní a i víc nasloucháme jeden
druhému. V tomto období se všichni snažíme, aby náš
domov byl co nejdokonalejší a již od začátku adventu
v mnoha domovech zavoní perníčky nebo jiné cukroví. Naši
nejmenší se již jistě nedokážou dočkat vánočního stromku a
dárků. Ti starší se těší na to, že bude rodina opět spolu
pohromadě a všichni prožijí krásné chvíle. Snažíme se, aby
Štědrý večer byl ten nejkrásnější a nezapomenutelný.
Při těchto chvílích pohody a rodinného štěstí si určitě
zavzpomínáme i na naše blízké a známé, kteří již bohužel
nejsou mezi námi, ale v našich srdcích jsou stále.
Zároveň Vám při této příležitosti chci poděkovat za vaši
práci v tomto roce ve prospěch naší obce, ve prospěch nás
všech. Zejména za dobrovolnou činnost ve všech spolcích a
organizacích, které reprezentují naší obec a za nespočet
pořádaných akcí v letošním roce.
Milí spoluobčané, přeji Vám spolu se zastupiteli obce a
zaměstnanci úřadu, krásné prožití vánočních svátků a hodně
zdraví, štěstí, lásky, osobních i pracovních úspěchů
v nadcházejícím novém roce.
Blanka Čebišová
starostka obce

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 19. prosince 2013 od 18
hodin
v zasedací
místnosti
obecního úřadu v Čisté.

Kontakt

V dobrovolné charitativní sbírce pořádané v rámci rozsvícení
vánočního stromu v obci bylo vybráno krásných 2.400,- Kč.

Obec Čistá
Čistá č.p. 1
270 34 Čistá u Rakovníka

Částka byla zaslána Nadačnímu fondu Rozum a cit, který podporuje
pěstounské rodiny starající se o opuštěné děti. Patronkou fondu je
herečka Naďa Konvalinková a sportovní komentátor Vojtěch
Bernatský.

tel. 313 549 454
cista.obecni-urad@seznam.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI

DĚTSKÁ MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
se koná v neděli 8. prosince 2013

60 let
Cón Zdeněk, Zdeslav

od 13:30 hod. v kulturním domě.

80 let
Krejza Miroslav, Čistá

Pro děti jsou připraveny soutěže, hudba a od Mikuláše a čerta
drobné sladké balíčky.

81 let
Hejda Václav, Čistá
Bricínová Siglinde, Zdeslav

Vstupné je dobrovolné.

84 let
Benešová Blahoslava, Čistá

Všechny srdečně zve Obec Čistá.

VÁNOČNÍ KONCERT VE BŘEŽANECH
10. adventní koncert se koná v kostele sv. Markéty
v sobotu 7. 12. 2013 od 15 hodin.
Účinkuje Dětská opera Praha
Setkání s Janem Jakubem Rybou
Z Čisté bude pro zájemce vypraven malý autobus,
který odjíždí z autobusové zastávky ve 14:40 hodin.

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
se koná 24. 12. 2013 od 22:30 hodin
v kostele sv. Václava v Čisté

VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE
Vystoupení pěveckého souboru Václav
se koná v kostele sv. Václava
ve čtvrtek 26. 12. 2013 od 17:00 hodin

NA VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Vás srdečně zve oddíl stolního tenisu TJ Čistá.
Koná se dne 28. 12. 2013 v tělocvičně ZŠ.
8:30 prezentace
9:00 začátek
Dospělí startovné 50,- Kč
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Poděkování
Ráda bych touto cestou veřejně poděkovala Katce Cyrmonové, žákyni zdejší základní školy, za vrácení
nalezeného mobilního telefonu, který ztratil můj bratr u zdravotního střediska.
Milena Henzlová

Poděkování za rozsvícení vánočního stromu v Šípech a v Čisté
Vánoční stromeček v Šípech a v Čisté už od minulého týdne svítí a dělá tak radost nejen dětem, ale i
nám dospělým. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem dětem, které svým zpěvem rozsvítily vánoční
stromeček a přinesly tak světlo do tmavých večerů, a zároveň i těmto lidem, bez kterých by naše školní
vystoupení nebylo možné. Zejména p. Josefu Šajnerovi a p. Tomáši Kokymu, kteří pomohli nahrát
hudební podklad a DS Tyl za zapůjčení nahrávacího zařízení. Dále pak p. Petru Tintěrovi za osvětlení a p.
Pavlu Marečkovi za ozvučení. Těšíme se na další spolupráci s Vámi.
Za ZŠ a MŠ Čistá Slavěna Čechová ml.
Pochvala
Pochvalu pro „Ludvíka Myslivečka“ za výborné bramboráky si přála uveřejnit paní Marie Sajdlová. Jedna
z výherců slosovatelných vstupenek divadelního představení DS Tyl Čistá „Postel pro anděla“.

POZOR NA VÝVOZ ODPADU NA NOVÝ ROK :
Firma Becker Bohemia s.r.o. upozorňuje na změnu vývozu komunálního odpadu dne 1.
ledna 2014.
Tento vývoz bude proveden v obci v náhradním termínu – v sobotu 4. ledna 2014.
Ostatní vývozy o vánočních svátcích zůstávají beze změny.

Volné pobíhání psů
V obci se rozmáhá volné pobíhání psů, kteří obtěžují občany, znečišťují veřejné
prostranství a v neposlední řadě ohrožují bezpečnost silničního provozu.
Bohužel byl v poslední době zaznamenán i případ napadení volně pobíhajícím místním
psem, který se naštěstí obešel bez vážného zranění.
Chtěli bychom majitele těchto psů (a nejen je) upozornit na existenci
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 k regulaci a pohybu psů a domácího
zvířectva na území obce Čistá a přilehlých obcí, zejména na článek 2 – obecné
zásady k regulaci pohybu zvířat :

1) Zvířata, zvláště psi a drůbež, musí být zabezpečena v nemovitostech tak, aby volně nepobíhala po
ulicích, neohrožovala bezpečnost provozu na silnicích, bezpečnost, majetek a zdraví občanů a
neznečisťovala veřejné prostranství obce.
2) Na veřejném prostranství (všechna náměstí, ulice, tržnice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru) v zastavěné části obce se pes pohybuje pouze na vodítku
v doprovodu majitele nebo jiné osoby pověřené majitelem.
3) Zakazuje se vstup se zvířaty na školní hřiště a hřbitov.
4) Pohyb psů bez vodítka v doprovodu majitele nebo jiné osoby pověřené majitelem je povolen jen
mimo zastavěné území obce.
Tolik citace z OZV č. 1/2003 článek 2. Porušení povinností stanovených touto OZV lze postihovat jako
přestupek nebo jiný správní delikt.
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Tělovýchovná jednota Čistá, oddíl kopané
Průběžné výsledky po podzimní části sezóny 2013/2014
Mužstvo dospělých – III. třída
TABULKA
Rk.

Tým

Záp

+

0 -

Skóre

Body

1.

FC05 Zavidov B

13

11

1 1

43: 9

34

PK

(Prav)
( 13)

2.

Ol. Rakovník

13

10

0 3

47: 25

30

( 12)

3.

So. Branov

13

8

2 3

42: 21

26

( 5)

4.

B. Rynholec

13

6

2 5

36: 31

20

( -4)

5.

SK Lišany

13

5

4 4

43: 30

19

( -2)

6.

TJ Roztoky

13

5

4 4

30: 23

19

( 1)

7.

Sp. Řevničov

13

5

4 4

25: 25

19

( 1)

8.

So. Pustověty

13

5

3 5

35: 30

18

( -3)

9.

Sj. Chrášťany

13

4

4 5

28: 30

16

( -2)

10.

So. Kroučová

13

5

1 7

24: 28

16

( -5)

11.

SK Lány B

13

4

2 7

20: 26

14

( -4)

12.

TJ Šanov

13

4

2 7

29: 36

14

( -4)

13.

TJ Čistá

13

3

2 8

24: 36

11

( -7)

14.

So. Srbeč

13

0

1 12

16: 92

1

(-17)

Střelci mužstva – Bedenk 6, Blecha 3, Jopa 3, Pavlis 3, Plincner 3, Votroubek R. 3,
Kašpar 2, Votroubek J.
Mužstvo mladších žáků – Okresní přebor
TABULKA
Rk.

Tým

Záp

+

0 -

Skóre

Body

PK

(Prav)

1.

SK Pavlíkov

7

7

0 0 62: 5

21

( 12)

2.

FK Kněževes

7

5

0 2 38: 15

15

( 6)

3.

SKP Rakovník

7

4

2 1 32: 29

14

( 2)

4.

FC Jesenice

7

3

1 3 21: 17

10

( -2)

5.

TJ Roztoky

7

3

0 4 24: 20

9

( 0)

6.

TJ Čistá

7

2

0 5 10: 26

6

( -6)

7.

FC PO Olešná

7

2

0 5 13: 48

6

( -6)

8.

SK Senomaty

7

0

1 6 9: 49

1

( -8)

Střelci mužstva – Votroubek 4, Marek 2, Beneš, Čihák, Průcha, Schuh
Mužstvo mladších žáků – Okresní pohár
TABULKA
Rk.

Tým

Záp

+

0 -

1.

FC Jesenice

3

3

0 0 19: 3

Skóre

Body
9

PK

(Prav)
( 3)

2.

FK Kněževes

3

2

0 1 18: 8

6

( 0)

3.

TJ Čistá

3

1

0 2 5: 12

3

( 0)

4.

SK Senomaty

3

0

0 3 4: 23

0

( -3)

Střelci mužstva – Marek 2, Beneš, Pešek, Votroubek

Sportovci Čisté přejí všem spoluobčanům
Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2014
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„Ohlédnutí se za výsledky předčasných parlamentních voleb“
Výsledky voleb v okrese Rakovník
V okrese Rakovník přišlo celkově 26005 voličů, což představuje volební účast 59,02%.
1. V okrese Rakovník vyhrála s 22,96% hlasů ČSSD.
2. Na druhém místě se umístila KSČM s 20,19% hlasů.
3. Na třetím místě se umístilo sdružení ANO 2011 s 19,03% hlasů.
4. Na čtvrtém místě se umístila TOP 09 s 9,47% hlasů.
5. Na pátém místě se umístila ODS se 6,94% hlasů.
6. Na 6. místě Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury s 6,29% hlasů.
7. Na 7. místě se umístila Strana zelených se 4,12% hlasů.
8. Na 8. místě se umístila Česká pirátská strana s 2,81% hlasů.
9. Na 9. místě se umístila Strana svobodných občanů s 2,18% hlasů.
10. KDU - ČSL s 2,05% hlasů.
11. SPOZ - 1,13% hlasů
12. DSSS - 0,76% hlasů
13. Hlavu vzhůru - volební blok - 0,54% hlasů.
14. Suverenita - Strana zdravého rozumu - 0,50% hlasů.
15. Strana soukromníků ČR - 0,33% hlasů.
16. politické hnutí - Změna - 0,31% hlasů.
17. Koruna Česká - 0,22% hlasů.
18. Romská demokratická strana - 0,09% hlasů.
19. LEV 21 - národní socialisté - 0,04% hlasů.
20. Aktiv nezávislých občanů - 0,04% hlasů.

Výsledky hlasování za územní celky
Obec: Čistá
Okrsky
Voliči
celkem zpr. v % v seznamu
3

3

100,00

719

Vydané
obálky

Volební
účast v %

412

57,30

Odevzdané Platné
obálky
hlasy
411

411

% platných
hlasů
100,00

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Čistá – část 1
Platné hlasy
číslo

Strana název

1

Česká str.sociálně demokrat.

2
3

celkem

v%

80

19,46

Strana svobodných občanů

13

3,16

Česká pirátská strana

8

1,94

4

TOP 09

28

6,81

5

HLAVU VZHŮRU - volební blok

2

0,48

6

Občanská demokratická strana

42

7

Romská demokratická strana

0

0,00

9

politické hnutí Změna

1

0,24

10

Strana soukromníků ČR

3

0,72

11

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

21

5,10

13

Suver.-Strana zdravého rozumu

5

1,21

14

Aktiv nezávislých občanů

0

0,00

15

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

7

1,70

17

Úsvit přímé demokr.T.Okamury

19

4,62

10,21
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Dělnic.str.sociální spravedl.

2

20

ANO 2011

53

12,89

0,48

21

Komunistická str.Čech a
Moravy

113

27,49

22

LEV 21-Národní socialisté

1

0,24

23

Strana zelených

10

2,43

24

Koruna Česká
(monarch.strana)

3

0,72

Podmínky vztahující se k provozu hřbitova
Provozovatel pohřebiště Obec Čistá je povinen vést evidenci související s provozem
veřejného pohřebiště, a proto žádá všechny osoby o dodržování níže uvedených bodů z řádu
pohřebiště:
















Povinnost strpět číselné označení hrobového místa na daném pohřebišti – kovové smaltové
štítky s čísly.
Možnost výsadby zeleně pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště, výsadbou jakékoli
rostliny mimo hrobové místo se tato rostlina stává veřejnou zelení a její údržba, či v případě
nevhodnosti, její likvidace podléhá zvláštnímu právnímu předpisu.
Zákaz zásahu do zeleně – kácení smí provádět nebo zajišťovat pouze provozovatel pohřebiště.
Zákaz používání chemických prostředků k hubení plevelů.
Zákaz ukládání použitých svíček, lahví s petrolejem, hadrů, smetáků, květníků, váz, sklenic a
dalších věcí za hroby a do zeleně.
Povinnost oznámit provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů potřebných k provozování
pohřebiště v souladu s § 21 zákona o pohřebnictví – úmysl upravit nebo změnit hrobové
zařízení, úmrtí nájemce apod.
Povinnost ukládat lidské pozůstatky nebo lidské ostatky, vždy v souladu s řádem pohřebiště,
s předešlým souhlasem provozovatele pohřebiště a s předáním veškerých údajů nutných pro
vedení evidence (např. vložení nebo vyjmutí urny z hrobového místa apod.).
Zákaz odstraňovat, odvážet nebo odnášet hrobové zařízení nebo jeho části bez prokázání
oprávněnosti provozovateli pohřebiště – týká se nájemců, dědiců, rodinných příslušníků i
kamenických firem.
Povinnost vyžádat si před zahájením prací písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se
při provádění prací pokyny provozovatele – přeneseně se toto týká kamenických firem, které
fyzicky práce provádějí.
Povinnost neprodlené opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje-li
tak zdraví, životy nebo majetek dalších lidí.
Děkujeme

DIVADELNÍ SOUBOR TYL ČISTÁ & DIVADELNÍ SPOLEK TYL RAKOVNÍK
Vás srdečně zvou na divadelní dramatizaci románu Zdeňka Jirotky

SATURNIN

neděle 15. prosince 2013 od 18:00
hodin
kulturním dům Čistá

Víte co se stane, když Vás věrný sluha Saturnin přestěhuje z pohodlného bytu na loď, kde Vás
navštíví teta Kateřina?
Vstupné dobrovolné.
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GRANTOVÝ PROGRAM OBCE ČISTÁ - VÝZVA
Na základě schváleného Grantového programu upozorňuje Obec Čistá, že s účinností od dne 15.12.2013
lze podávat žádosti o poskytnutí grantu z rozpočtu obce na rok 2014. Žádosti o grant lze předkládat pouze
na předepsaném formuláři (ke stažení na www.cista.cz nebo v tištěné podobě k dispozici v kanceláři OÚ) a
to nejpozději do 31. ledna 2014. Žádosti o grant je nutné zaslat na adresu Obce Čistá, č.p. 1, 270 34 nebo
doručit osobně do kanceláře Obecního úřadu Čistá v zalepené obálce označené slovem „GRANT“ a rokem
na který je grant žádán (např. „GRANT 2014“).

VYPSANÉ A SCHVÁLENÉ GRANTOVÉ VÝZVY pro rok 2014
Podpora sportovních a sportovně společenských akcí
Žadatelé:
Cíl podpory:
Omezení:
Rozsah:

Fyzické osoby, zájmové spolky, školy a školská zařízení, občanská sdružení, obecně
prospěšné společnosti, nepodnikající právnické osoby
Pořádání jednotlivých sportovních akcí nebo akcí sportovně společenského charakteru pro
širší veřejnost.
Grant nemůže být poskytnut na investiční výdaje nebo výdaje investičního charakteru.
Veškeré výdaje musí mít bezprostřední vztah k pořádané akci.
maximální podpora ve výši 20.000,- Kč

Podpora kulturních a kulturně společenských akcí
Žadatelé:
Cíl podpory:
Omezení:
Rozsah:

Fyzické osoby, zájmové spolky, školy a školská zařízení, občanská sdružení, obecně
prospěšné společnosti, nepodnikající právnické osoby
Pořádání jednotlivých kulturních akcí nebo akcí kulturně společenského charakteru pro
širší veřejnost.
Grant nemůže být poskytnut na investiční výdaje nebo výdaje investičního charakteru.
Veškeré výdaje musí mít bezprostřední vztah k pořádané akci.
maximální podpora ve výši 20.000,- Kč

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
Žadatelé:
Cíl podpory:
Omezení:
Rozsah:

Fyzické osoby, zájmové spolky, školy a školská zařízení, občanská sdružení, obecně
prospěšné společnosti, nepodnikající právnické osoby
Volnočasové aktivity dětí, zájmové kroužky, vzdělávací akce pro děti, protidrogová
prevence a jiná prevence rizikového chování, rozvoj talentu nadaných dětí
Grant nemůže být poskytnut na aktivity s komerčním přesahem (předváděcí a prodejní
akce, primárně placené apod.).
maximální podpora ve výši 30.000,- Kč

Podpora vzdělávacích a výchovných akcí
Žadatelé:
Cíl podpory:

Omezení:
Rozsah:

Fyzické osoby, zájmové spolky, školy a školská zařízení, občanská sdružení, obecně
prospěšné společnosti, nepodnikající právnické osoby
Pořádání vzdělávacích nebo výchovných akcí pro širší veřejnost v oblasti historie, zdraví,
společenského života apod., dlouhodobější vzdělávací a výchovné projekty s jasně
specifikovaným cílem
Grant nemůže být poskytnut na vzdělávací akce s komerčním přesahem (předváděcí a
prodejní akce apod.).
maximální podpora ve výši 10.000,- Kč
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Podpora běžné činnosti spolků
Žadatelé:
Cíl podpory:
Omezení:
Rozsah:

Zájmové spolky, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nepodnikající
právnické osoby
Běžná činnost žadatele, související s nutným provozem či dalším rozvojem, propagace
žadatele.
Poskytnutí Grantu předpokládá alespoň potencionální zpětnou vazbu pro obec.
maximální podpora ve výši 35.000,- Kč

Podpora sociálních služeb a činnosti v sociální oblasti
Žadatelé:
Cíl podpory:
Omezení:
Rozsah:

Fyzické osoby, zájmové spolky, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti,
právnické osoby
Poskytování sociálních služeb a další činnosti v sociální oblasti.
Poskytnutí Grantu předpokládá, že grantem podpořené služby a činnosti budou
poskytovány na území obce a pro subjekty žijící či působící na území obce.
maximální podpora ve výši 15.000,- Kč

Podpora činností a akcí jinde neuvedených
Žadatelé:
Cíl podpory:
Omezení:
Rozsah:

Fyzické osoby, zájmové spolky, školy a školská zařízení, občanská sdružení, obecně
prospěšné společnosti, nepodnikající právnické osoby
Výjimečné a v ostatních okruzích nespecifikované činnosti a akce s jasně specifikovaným
cílem
Grant nemůže být poskytnut na činnosti a akce s komerčním přesahem. Poskytnutí Grantu
předpokládá zpětnou vazbu pro obec.
maximální podpora ve výši 10.000,- Kč

v souladu s Čl. 8 Všeobecných podmínek Grantového programu Obce Čistá
vyhlašuje Obec Čistá

VÝZVU
zájemcům o účast na činnosti Grantové komise*.
Zájemci o účast v Grantové komisi se mohou přihlásit osobně v kanceláři OÚ nebo prostřednictvím
jednotlivých zastupitelů a to nejpozději do 19. ledna 2014. O členství v Grantové komisi rozhodne
Zastupitelstvo obce Čistá na svém zasedání konaném v lednu 2014.
* Grantová komise zpracovává žádosti podané žadateli v rámci jednotlivých vypsaných Grantů, provádí
jejich hodnocení a navrhuje rozsah jejich přijetí (čl. 2 Všeobecných podmínek činnosti Grantové komise).
Text Grantového programu, Všeobecných podmínek činnosti Grantové komise, formulář žádosti a další
informace jsou k dispozici na www.cista.cz nebo v kanceláři Obecního úřadu Čistá.

PRODÁM minibook ACER ASPIRE ONE, 3 roky starý, rok používaný, plně funkční, win XP, PC:
6990,- Kč + externí DVD mechaniku LG, PC: 1290,- Kč – nyní cena komplet 3800,- Kč, při
rychlém jednání sleva, dále

PRODÁM použité dětské lyže délky 115 cm, šedé barvy, včetně vázání a hůlek, v dobrém
stavu, cena komplet 700,- Kč, kontakt Jiří Votroubek, 608 345 111
Placená inzerce
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BLEŠÍ TRH POPRVÉ
První BLEŠÍ TRH v Čisté je za námi. Uskutečnil se v sobotu 23. listopadu letošního roku v čisteckém
kulturním domě.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o první akci tohoto druhu, očekávali jsme spíše osamocení a sporadický
zájem veřejnosti. Musíme proto poděkovat především všem ostatním prodejcům, kteří přišli a nabízeli své
věci k prodeji, ale také všem návštěvníkům, kteří nelitovali cesty do kulturního domu, podívali se a
v lepším případě i něco zakoupili či směnili. Především v prvních desítkách minut byl zájem veřejnosti pro
nás jako pořadatele povzbuzujících. Po této první zkušenosti se domníváme, že stojí za to vytrvat a proto
již dnes plánujeme pokračování BLEŠÍHO TRHU v jarních měsících. Děkujeme rovněž panu Josefu Šajnerovi
a Editě za poskytnutí a zpřístupnění prostor kulturního domu.
Dovolte nám popřát Vám všem co nejpříjemnější svátky Vánoční a jen to nejlepší do nového roku 2014.
Pavel & Ilona TINTĚROVI

Prosincové pranostiky
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Když v prosinci hrom ještě hučí, v roce příštím stále vítr fučí.
Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.
Svatá Barborka vyhání dřevo do dvorka.
O svatém Mikuláši snížek často práší.
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hodně vína.
Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.
V posledním měsíci roku nastává pro mnohé z vás nejkrásnější čas, těšíte se na vánoční svátky. Ale i
předvánoční období, čas adventní, má své kouzlo a tajemství. V těchto čtyřech týdnech krátkých
zimních dnů a tmavých večerů před Štědrým dnem, kdy věřící lidé mají dodržovat půst, se připravujeme
na Vánoce. Adventní neděle železná, bronzová, stříbrná a zlatá rychle posouvají čas k hlavnímu
prosincovému večeru. Hned o té první nezapomeňte zapálit svíčku na adventním věnci. Dlouhé čekání
na kýžený den vám zpříjemní sladký či obrázkový adventní kalendář a oslavy svátků svatých, které
doprovázejí pozoruhodné obyčeje.
Všichni asi víte, že na svatou Barboru je zvykem řezat třešňové větvičky zvané barborky. Dají se do
vázy, a pokud do Štědrého dne rozkvetou, znamenají pro dívky štěstí, lásku a do roka i svatbu. Dříve na
venkově vpředvečer Barbořina svátku obcházely ženy zahalené do bílých prostěradel se závojem přes
obličej. Tyto Barborky nosily košíky se sladkostmi, které nadělovaly hodným dětem, těm zlobivým
hrozily metlou. Svatou Barboru zavřel před nápadníky otec do věže, odkud se jí po čase sice podařilo
utéct, ale byla chycena. A jelikož se odmítla zříct své křesťanské víry, sám otec jí sťal hlavu (a jeho
ihned zabil blesk). Zobrazenou Barboru poznáte podle věže, kterou drží v ruce, někdy svírá i kalich či
meč, u nohou mívá dělo. Je patronkou střelců, horníků, tesařů, kameníků a mnoha dalších řemesel. Je
ochránkyní před nenadálou smrtí.
Říká se, že po sněhu Bára s Mikulášem šla. Ať už je však sníh nebo bláto, nic nevadí, svátek svatého
Mikuláše máme rádi. V jeho předvečer do ztemnělých ulic totiž vychází neobvyklý průvod. V popředí
důstojným krokem kráčí bělovousý dobrotivý Mikuláš s mitrou na hlavě a s berlou v ruce, po jeho boku
se v bílé říze na půvabných nožkách lehounce vznáší zlatovlasý anděl s košíkem dárků a za nimi hudruje
či rozpustile poskakuje chlupatý a rohatý čert chřestící řetězy. Mikulášská nadílka bývá štědrá, ale jen
pro ty, kdo nezlobí. Schválně si připomeňte, jaká byla ta vaše poslední: jestli jste dostali dobroty a
mlsoty za odříkanou básničku, nebo uhlí a brambory s čertovským výpraskem. Sám svatý Mikuláš byl
skutečně laskavý biskup v maloasijské Myře. Po své smrti byl uctíván jako světec a brzy se mikulášský
kult rozšířil do celého světa. Byla to zásluha především mořeplavců, kteří jej přijali za patrona podle
známé pověsti, v níž muže zachránil před smrtí na rozbouřeném moři a sám se zmáčel od hlavy až
k patě (dodnes námořníci uctívají tzv. mokrého Mikuláše). Za ochránce si jej pak zvolili i rybáři, voraři,
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převozníci a jiní řemeslníci – lidé věřili, že je spasí před povodněmi. V rodinách je patronem šťastného
manželství a dětí. Zobrazován bývá jako muž středního věku v biskupském rouchu a s berlou. U nohou
má tři zlaté koule, měšce s penězi, někdy kotvu.
Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu. A proč také ne, vždyť už je skoro polovina prosince.
V předvečer Luciina svátku chodily na venkově bíle zahalené mlčící postavy se škraboškami a
s hrozivými zobáky místo obličeje. Byly to Lucky, které trestaly ženy za neposlušnost (v tento den byl
přísný zákaz předení), dětem hrozily dřevěnými noži (zvláště tem hltavým) a do mužů píchaly
vařečkami nebo je mazaly kolomazí. Když jejich moc o půlnoci skončila, jistě si všichni oddechli. Svatá
Lucie žila v Syrakusách a zemřela při pronásledování křesťanů rukou kata, který jí proklál hrdlo dýkou.
Je uctívána v celé Evropě jako patronka světla (švédské dívky ji oslavují s věncem hořících svíček na
hlavách) a několika profesí (skláři, tkalci, krejčí, písaři, notáři, kočí aj.). Je považována za ochránkyni
před očními nemocemi, u nás též chrání před čarodějnicemi. Bývá znázorňována s dýkou či mečem
v hrdle, v ruce drží lampu s olejem nebo hořící svíčkou – světlem.
Od zimního slunovratu 21. 12. se pomalinku začíná prodlužovat den. A Štědrý večer je za dveřmi. Na
Štědrý večer hvězdičky, ponesou vajíčka slepičky, nebo Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok
úrodný. A tak než v podvečer poběžíte ke stromečku, vyhlédněte oknem ven, hned budete vědět, jaký
rok Vás čeká.
Já Vám mohu slíbit již teď, že i v příštím roce se budeme setkávat každý měsíc
prostřednictvím tohoto zpravodaje a dále si budeme přibližovat nejrůznější lidové svátky a
obyčeje.
Slavěna Čechová ml.

Prosincový nápad pro děti

Zahrádka

Pomůcky: 5 jablíček, špejle, rozinky (nejlépe světlé i tmavé), buxus
Postup:
Na její výrobu budete potřebovat 8 špejlí o velikosti cca 12-15cm, na které navléknete rozinky. Pokud
máte rozinky světlé i tmavé, můžete je pro větší pestrost barevně střídat. Základnu zahrádky tvoří čtyři
jablíčka umístěná do čtverce, spojená navzájem rozinkami ozdobenými špejlemi. Další špejle
s navléknutými rozinkami zapíchnete šikmo vzhůru do jablíček a na samo špici napíchnete poslední páté
jablíčko. Nakonec každé z jablíček ozdobíte v místě stopky malými větvičkami buxusu. Je nutné počítat
s tím, že taková dekorace vydrží v pokojové teplotě bohužel maximálně 1 týden, než začnou jablíčka
hnít.

Prosincový recept našich (pra) babiček
Suroviny:

Černé duše

250g hladké mouky, 50g rozpuštěného másla, 250g moučkového cukru, 125g strouhané
nebo na malé kousky nakrájené čokolády, 3 celá vejce, 30g rozdrceného hřebíčku,
citrónová kůra

Postup:
Uvedené suroviny smícháme v těsto, které na vále dobře propracujeme, vyválíme natenko a
formičkami vykrajujeme kolečka, hvězdičky a další tvary. Pečeme v předem vyhřáté 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

U S N E S E N Í k zápisu č. 36
ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 28. listopadu 2013.

ZO

souhlasí:

764/13
765/13
766/13
767/13

-

a schvaluje navržený program jednání.
a po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 12/13.
a po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 13/13.
a po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci u Stř. fondu kultury a obnovy památek
na opravu sochy sv. Prokopa ve Zdeslavi se spoluúčastí obce v minimální výši 5%
z celkových výdajů.
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768/13 - a po projednání schvaluje společný projekt SO – Mikroregionu Čistá-Senomaty na zeleň –
revitalizace břehu návesního rybníka v Čisté se spoluúčastí obce v minimální výši 5%
z celkových výdajů.
769/13 - a po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci u Stř. fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS na výměnu vrat u hasičské zbrojnice se spoluúčastí obce v minimální
výši 5% z celkových výdajů.
770/13 - a po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci u Stř. fondu vzdělávání, sportu, volného
času a primární prevence na opravu podlahy v tělocvičně ZŠ se spoluúčastí obce
v minimální výši 5% z celkových výdajů.
771/13 - s prodejem pozemků parc.č. 14 a 16/3 v k.ú. Lhota u Rakovníka p. M. za částku
100,- Kč/m2
772/13 - s prodejem pozemků parc.č. 137/4 a 137/5 v k.ú. Zdeslav u Rakovníka p. H. za částku
50,- Kč/m2.
773/13 - předběžně s pronájmem pozemků parc.č. 825 a 826 v k.ú. Čistá u Rakovníka u
obecního bytového domu čp. 294 za částku 1,- Kč/m2.
774/13 - po projednání s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 166/2 pí. J. do 31. 5. 2014 a
zároveň se splátkovým kalendářem na dlužnou částku nájemného ve výši 3.400,- Kč,
která bude uhrazena ve dvou stejných splátkách (1.700,- Kč) v prosinci 2013 a v lednu
2014 společně s aktuálním nájemným.
775/13 - s navrženými okruhy grantových výzev Grantového programu pro rok 2014 a s rozšířením
bodu 3 (Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže) o podporu talentovaných dětí,
s rozšířením bodu 4 (Podpora vzdělávacích a výchovných akcí) o podporu dlouhodobějších
vzdělávacích projektů a se začleněním bodu 7 – Podpora projektů jinde nespecifikovaných
s max. podporou 10.000,- Kč.
776/13 - přijetím finančního daru pro ZŠ a MŠ Čistá od Agro-Javorna spol. s r.o. Čistá ve výši
20.000,- Kč.

ZO

bere

na

vědomí:

777/13 - informace o upřesnění některých nejasných bodů navržené smlouvy na spolupráci se
společností Energie pod kontrolou.
778/13 - porovnání spotřeby el. energie za všechna odběrná místa obce a za veřejné osvětlení
za rok 2012 a 2013.
779/13 - navýšení finanční částky na uspořádání Anenské pouti v r. 2014, která bude spojena
s oslavou výročí obce, event. i s oslavou výročí souboru Václav.
780/13 - výpověď nájemní smlouvy z obecního bytu v čp. 129 od pí. B.
781/13 - nabídku na bezplatnou spolupráci od firmy D.test.
782/13 - nabídku rozšířeného zápisu obce do Encyklopedie Česká republika od firmy Proxima
Bohemia s.r.o.
783/13 - informace ze schůzky o dopravní obslužnosti.

Zápis z členské schůze ČSZP ze dne 7. 11. 2013

1) Jubilanti Krejza M. - gratulaci zajistí Vopatová E.
Benešová Bl. - gratulaci zajistí Vopat F. a Bezstarostová M.
2) Připravované akce :
17.11. zájezd do bazénu ve Slaném
18.11. zpěváci Rezek a Zagorová v KC Rakovník
6.12. návštěva Domova DOMINO v Zavidově
28.12. novoroční posezení
3) Akce nabídnuté z Rakovníka k účasti.
6.12. zájezd na vánoční trhy do Drážďan cena 350,-- Kč (uvedeno již v minulém zpravodaji –
informace pí. Šímová tel. 736128860
26.11. kurz ručních prací od 10:00 hod v zasedací místnosti SZP Rakovník cena materiálu 50,-- Kč
Informace na akce nabízené Rakovníkem poskytuje pí. Šváchová tel. 313513008 u lázeňských

Čistecký zpravodaj – měsíčník občanů Čistecka – prosinec 2013

pobytů je nutné zaplatit zálohu 2000,-- Kč při přihlášení a doplatek nejpozději měsíc před termínem
odjezdu.
27.11.

odjezd z Rakovníka v 8:00 hodin zájezd do Prahy cena 410,-- Kč prohlídka okolí
Staroměstského náměstí a Karlova mostu a návštěva divadla „U VALŠU“
23.3.-30.3. Lázně Luhačovice cena 6.800,-- Kč
24.4.-30.4. Lázně Bělohrad cena 6.500,-- Kč (u Jičína)
1.6.-7.6. Lázně Mšené cena 5.900,-- Kč (u Slaného)
27.5.-11.6. Lázně Hokovce cena 11.750,-- Kč (Slovensko)
4.10-11.10. Lázně Hokovce cena 5.900,-- Kč
Lázně Mšené po domluvě zajistí jednodenní pobyt se stravou a odvozem z domova
a odvozem zpět domů.
4) Návštěva členů před vánoci s předáním dárku.
Kočková Čistá
Fuchmanová Břežany
Moravcová Zdeslav
Vopata Čistá
Krejzová Čistá
Sajfrtová Kůzová
Data návštěv a gratulanti budou dojednáni individuálně.
5) Jubilanti v roce 2014.
Aichingerová Rakovník
Benešová Čistá
Fialová Čistá
Janota Lhota
Kočková Čistá
Krejza Čistá
Nesvadbová Kůzová
Pěchouček Čistá
Šindelářová Kůzová
Vyčítalová Čistá

Bedenková Čistá
Bezstarostová Čistá
Gricková Milíčov
Jágerová Čistá
Kracík Praha
Nesvadba Kůzová
Petržílková Čistá
Přibylová Čistá
Teršl Čistá

6) Příští schůze výboru ČSZP se bude konat dne 9. ledna 2014.

Výbor Čisteckého sdružení zdravotně postižených přeje všem členům sdružení, jejich
rodinným příslušníkům, sponzorům a ostatním občanům Čisté a okolních obcí radostné
prožití svátků vánočních, bohatou nadílku a mnoho štěstí a pevné zdraví do roku 2014.

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

