MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČISTECKA

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ
2

Ú N O R

CENA 6,- Kč

2013

AKTUÁLNĚ
GRANTY

Také v letošním roce měly
možnost organizace, spolky i
jednotlivci požádat obec do
konce ledna o grant na vypsané
okruhy činností. Sešlo se 31
žádostí.
O přidělení jednotlivých grantů
bude rozhodnuto na únorovém
zasedání ZO. Žadatelé budou o
výsledku vyrozuměni písemně.

OBEC INFORMUJE
KOMINÍK
Pokud budete mít zájem o
služby kominíka, objednejte si
tuto službu na obecním úřadě
do 15. března 2013. O termínu
budete informováni pomocí SMS.
ZÁPIS DĚTÍ
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro
školní rok 2013/2014 se koná
ve středu dne 13. února 2013
v základní škole od 13,30 do 16
hodin. K zápisu se dostaví děti
narozené do 31. 8. 2007.
DĚTSKÝ LÉKAŘ
Nové telefonní číslo na MUDr.
Klatovského 722 644 666.

Svátky veselí, zábavy a dobrého jídla začínaly hned po Třech
králích, vrcholily hodováním o masopustní neděli a pondělní taneční
zábavou. Říkalo se, že obilí vyroste příští rok tak vysoké, jak
vysoko bude selka při tanci vyskakovat. Tradičním jídlem byla
vepřová pečeně nebo klobásky se zelím a na másle smažené
koblihy a šišky. Tento den měl člověk co nejvíce jíst a pít, aby byl
celý rok při síle. V některých krajích uspořádali v hospodě dětský
tanec o vrkoč, aby i děti měly co mlsat. Do věnce ze sladkého těsta
se zapíchaly špejličky, na kterých byly navlečené sušené švestky,
ořechy, cukroví a jiné rozmanité dobroty. Celý vrkoč býval
ozdobený barevnými mašličkami a pozlátkem.
o masopustních dnech obcházeli od rána do noci především muži a
chlapci přestrojení za nejrůznější figury. Zábava pak vrcholila
velkolepým průvodem masopustních maškar. v průvodu se vždycky
objevil medvěd s medvědářem, kobyla s kozou i bába s nůší nebo
myslivec s flintou. Maškary všude vítali, však s nimi byla také velká
legrace. Za vyhrávání muziky procházel o masopustním úterý
vesnicí veselý průvod masopustních masek. Nesměly přitom chybět
ani rozpustilé masopustní písničky a průpovídky. Hospodyně pak
všechny pohostila a přidala výslužku. Přesně o půlnoci zatroubil
ponocný a všichni se rozešli domů. Říkávalo se, že kdyby tancovali
přes půlnoc, mohl by se mezi ně vloudit čert z pekla. Začínala
Popeleční středa a s ní dlouhý čtyřiceti denní půst.
Po masopustu se všichni dlouho připravovali na velké jarní svátky.
Každé neděli před velikonocemi se říká jinak, sváteční dny mívaly i
svoje zvyky. První neděli se někdy říká Liščí. Hospodyně v noci
napekla preclíky a rozvěsila je na stromy na zahradě. Ráno před
úsvitem vzbudila děti a říkávala jim: „Děti, běžela tudy liška, a jak
skákala, ztratila preclíky, které měla na ocase navlečené. Běžte a
posbírejte si je.“
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

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 21. února 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

MAS OPUST
tradiční masopustní průvod se vydá v sobotu
9. února ve 14:00 hod. od hasičské zbrojnice.
Maškarní zábava v kulturním domě začne ve 20:00 hod.
K tanci a poslechu hraje skupina Šlapeton.
Srdečně zve hasičský sbor.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
65 let
Kolbasnjuk Václav, Nová Ves
70 let
Lepková Miloslava, Čistá
80 let
Nesvadba Josef, Kůzová
81 let
Zápotocká Anežka, Zdeslav

Církve a stát: desatero mýtů a fakta
Pod tímto titulkem jsme se mohli v lednovém Čisteckém zpravodaji
seznámit s názorem České biskupské konference na majetkové
vyrovnání státu s církvemi.
Je sice nepsaným pravidlem, že se Čistecký zpravodaj vyhýbá
politickým tématům a věnuje se výhradně dění v obci. Ale! Výše
zmíněné desatero je silně politickým pamfletem. Nedá mi to a
musím na něj jako občan reagovat.
To co je označováno za mýty lze podepřít fakty. Dělají tak mnozí
renomovaní historici, právníci, představitelé různých politických
stran a občanských iniciativ. Kdo chce, ten se může s fakty
seznámit. Vládou protlačený Zákon o majetkovém vyrovnání
s církvemi odmítá 85% občanů a to i někteří duchovní a věřící.
Ještě není všem dnům konec. Proti zmíněnému zákonu byly podány

žaloby a další se připravují. Ať již soudy rozhodnou jakkoliv, jedno je jisté. Přijatý zákon je
přinejmenším nemravný a neodráží představu většiny občanů, jak by mělo k vyrovnání s církvemi dojít.
(Toto vyrovnání je nutné již proto, že zvyšující se vydání státu na činnost církví při stále klesajícím
počtu věřících je něco podivného).
Mistr Jan Hus pronesl „ Jako hejno krkavců snesli se na tuto zem, aby vyklovali každé zrnko
zlata a stříbra. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství.“ Nadčasová slova. Je nutné,
abychom je nezapomínali a dnešním mocným a jejich pomahačům je stále připomínali.
Zbyněk Coufal

Od února 2013 každou středu (6.2.)
opět začínáme
od 15:30 do 16:30hod v tělocvičně ZŠ a MŠ Čistá

sportovní kroužek Šikulka
pro školkové i neškolkové děti
ve věku od 1,5 do 6 let a jejich rodiče

S sebou: pevnou čistou obuv, pití a svačinku (kdo chce)
Těšíme se na Vás
Katka Coufalová a Věnka Čechová
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Tříkrálová sbírka 2013
Dovoluji si Vám všem, kteří jste nějakým způsobem přispěly do „Tříkrálové
sbírky“ poděkovat, zvláště pak všem malým i velkým koledníkům. Chci Vám oznámit, že jsme
veškerý výnos řádně spočítali a odeslali na konto Charity ČR. Všechny naše finanční
prostředky bude dle dispozic sbírky rozdělovat na své projekty doma i v zahraničí diecézní
charita Plzeň, tak jak to bylo ve všech uplynulých letech.
Za Charitu ČR Daniel Váhala

Debatní klub školy
Oznamujeme, že v pořadí druhý „debatní klub“ učitelů a rodičů, byl stanoven na 13. února
2013 od 18:00 hodin v budově školy.
Vzhledem k tomu, že ten den je tzv. Popeleční středa, podtitulem debaty může být Popelec učitelů a rodičů
(uznání vlastních chyb, hledání nových cest, změna smýšlení)
Program:
Debata o vlastních selháních a nedostatcích
Školní projekt
Podněty učitelů
Podněty rodičů
Zváni jsou všichni pedagogové a rodiče žáků naší školy.
Daniel Váhala

OBECNÍ KNIHOVNA
Do knihovny bylo v loňském roce zapsáno 141 nových knih. Některé knihy jsme obdržely darem např.
od pí. Sodomkové, Černé, Beránkové, Henzlové a od Rakovnicka o.p.s. Za což děkujeme.
Pěkné knihy máme vždy z výpůjčního fondu kladenské knihovny, se kterou je velice dobrá spolupráce.
V loňském roce přibylo i zapsaných čtenářů a co je důležité - děti začínají znovu číst.
A toto je drobná nabídka z naposledy zakoupených knih :
Kernovskaja
Hartl
Kolektiv autorů
Larková
Ulík
Brdečka
Urban
Formanová
Mára
Dufek
Stevenson
Körnerová
Gerlardinger
Pohlreich

Jaká je cena člověka
Rakovnickem za památkami
Špalíček výletů
trilogie V zemi bílého oblaku, Maorčina píseň, Volání ptáka kiwi
Lubomír Lipský
Tomáš Holý, kluk který nikdy nezestárl
Sedm dní hříchu (zfilmováno)
Nevěra po americku, Snědla dětem sladkosti
Tajuplná Afrika, To snad není možný
Vše o koních
Ostrov pokladů
Minuta na rozloučenou, Dům u tří borovic
Bordel jako byznys
Šéf na smetaně

a mnoho dalších románů, detektivek, cestopisů a dětských knížek.
Těším se na Vás čtenáře a věřím, že si v naší knihovně každý najdete právě ten svůj žánr, který
rádi čtete.
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Vzduchem létají nabídky na svezení
Počet spojů do naší obce dnes může kdykoli navýšit každý z nás.
V druhé polovině ledna nabídli řidiči celkem 77 rychlých a levných svezení.
Rakovník a 20 jízd na trase Čistá – Kralovice.

57 jízd bylo na trase Čistá –

3 nejlepší „Cestíci“:
1. Mobil číslo 728 17* ***
(vítěz soutěže Lednová stokoruna)
2. Mobil číslo 723 09* ***
3. Mobil číslo 739 30* ***

Děkujeme nejen těm nejlepším, pomáhá totiž každé prozvonění. Těm, kteří ještě prozvonit nezkusili,
poradí náš papoušek Hamaro se psem Rudolfem.
Rudolf: „Chtěl bych z Rakovníka domů do Čisté, jenže vlak v 15.02 už odjel.
Nejbližší autobus jede až v 16.35. To musím čekat hodinu a půl? Nemusím.
Zdarma vytočím číslo 316 317 992 a počkám na vyzváněcí tón. Tím
Cestíkovi řeknu, že právě teď chci jet z Rakovníka do Čisté. “

Hamaro: „Každý den dojíždím autem z Čisté do Rakovníka a zpět. Pokaždé
vyrážím v trochu jiný čas podle toho, jak skončím v práci a jak stihnu
odpolední nákupy. Před startem prozvoním svou cestu a nabídnu tak
svezení. Pokud zrovna někdo chce jet, prostě mi zavolá a udělám dobrý
skutek. Cestou si popovídáme, navíc dostanu malý příspěvek na benzín.
Na zbohatnutí to není, ale za měsíc už to jsou zajímavé peníze navíc, za
které vezmu paní papouškovou Hamarovou o víkendu na oběd. Když
vyrážím z Rakovníka do Čisté, vytočím číslo 316 316 992.“

Rudolf dostane SMS s číslem mobilu na řidiče Hamara. Na toto číslo mu
hned zavolá: „Ahoj Hamaro, sedím tady na vlakovém nádraží, vyzvedneš
mě?“
„Jasně, za chvilku tam přibrzdím.“

Cestík je nejbezpečnější spolujízda. Používají ji slušní lidé, protože účastníci nejsou anonymní. Totožnost
může být dohledatelná jak podle telefonního čísla, tak podle čísla účtu (u ověřených uživatelů).

Spousta lidí dnes nejezdí veřejnou dopravou, protože jim nenavazuje některý spoj. Musí
nastartovat vlastní auto. Zvýšením počtu spojů vzroste i počet lidí, kteří nechají auto doma a
pojedou vlakem, autobusem nebo Cestíkem.

Přidejte se k nám, před jízdou zdarma vytočte telefonní číslo trasy.
Soutěž na únor : Telefon s největším počtem platných nabídek (prozvonění) vyhraje
stokorunovou poukázku na nákup v obchodě pana Tintěra.
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SRPDŠ při Základní škole a Mateřské škole v Čisté, žáci základní školy a děti mateřské školy
děkují všem, kteří jakýmkoli způsobem pomohli při organizaci, přípravě a realizaci
společenského plesu 18. 1. 2013. Velké poděkování patří rovněž sponzorům :

Rodiče a přátelé žáků

AUTOSTOP, s.r.o. Rakovník

Učitelé a zaměstnanci ZŠ

Lasselsberger, s.r.o. Rakovník

Občané Čisté

CS Trans Rakovník

Obec Čistá

Jednota Čistá

Mlýn s.r.o. Čistá

Nábytek J+J Rakovník

Pešková Jiřina Čistá

Dřevovýroba Pinie CZ Lubná

Pešek Pavel Čistá

Královský pivovar Krušovice

MEKA ITALY Čistá

Ing. Václav Knor Šanov

Uzenářství I. a A. Sklenářovi Čistá

Pekařství Špáňa Šanov

Dynal Čistá

p. Viktor Lopour Zavidov

Zahradnictví Blacký Čistá

QALT Zavidov

Restaurace U Šimků Čistá

AGROFARM spol. s r.o. Šípy

instalatér, topenář Pavlík Čistá

Ing. Pavel Škrle Hedecko

Dřevovýroba Beneš Čistá

ISŠT Jesenice

Ing. Jaroslav Kondelík Čistá

PAPE Karlovy Vary

Štětinová Vlastimila Čistá

Urban Kožlany

MO ČRS Čistá

Ing. Gabriel Vojenice Kožlany

Lextrans Bus – Michal Pešek Čistá

AG Food Group a.s. Brno

Jednota Čistá – kolektiv zaměstnanců

GOLF Park Podbořánky s.r.o.

Matějů Zdeněk Čistá

R. a R. Pavlasovi Senec

Tajbl Jan Čistá

Becker Bohemia Kralovice

Šajner Josef Čistá

Špačková, cukr. výrobna Kralovice

Sdílená doprava Cestík www.cestik.cz

ZKP Kladno – p. Otto Zach

Obec Břežany

J. K. GAZA s.r.o. Praha

Obec Šípy

Varna a.s. Plzeň

Kadeřnické a relaxační studio I. Kulhánková Kožlany

Drahomíra Václavová Stříbro

Výtěžek plesu bude využit na školní aktivity dětí (bruslení, výchovné a vzdělávací pořady, školní
výlety, vybavení odborných učeben…)
Ředitelství základní školy rovněž děkuje za poskytnutí sponzorského daru společnosti AGRO – Javorna
spol. s r.o.
Mgr. Božena Vopatová, ředitelka školy

U nás se bát o budoucnost nemusíte

PROVIDENT
-

 844 430 430

www.provident.cz

jednoduchá a férová smlouva
rychlé a pohodlné vyřízení žádosti telefonicky nebo online
možnost úpravy splátek bez navýšení
půjčku máte splacenou do 15 měsíců

Přímý kontakt na obchodního zástupce : Martina Nováková  606 927 802
(Placená inzerce)
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Výsledky
Obvod Kralovice
Trojany, Bukovina, Řemešín
Stražiště, Černá Hať, Chrašťovice
Mladotice
Potvorov
Hadačka, Výrov
, Kočín
Sedlec
Bílov
Kralovice

4097,6366,11450,2180,11207,1806,3145,9377,-

Celkem:

49628,-Kč

Obvod Lubenec
Lubenec

9352,-

Celkem:

9352,-Kč

Obvod Čistá
Čistá
Břežany
Šípy, Bělbožice

13566,3320,2247,-

Celkem:

19133,-Kč
78113,-Kč

2007 36229,-

Přehled od roku 2007
2008 48953,50 2009 56681,- 2010 60258,2012 62423,-

2011 77945,-

Na letošní sbírce se podílelo 16 vedoucích pokladniček, 35 dětí a pracovníci Městského
úřadu Kralovice a Obecního úřadu Čistá.
Všem těmto, a také přispěvatelům Charita ČR upřímně děkuje.
Sledujte též www.trikralovasbirka.cz
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Únorové pranostiky
Únor bílý – pole sílí.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Komáři-li v únoru si bzučí, v březnu pak mrazivý vítr skučí.
Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.
V únoru skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
Na Hromnice zimy polovice.
Hromnice jsou-li jasné a čisté, potrvá zima déle jistě.
Pakliže sněží nebo hřímá, jaro jistě v blízku dřímá.
Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho se povleče.
Konec masopustu jasný – len krásný.

Únor a jeho svatí
Na svatého Blažeje (patron větrů) slunce ještě nehřeje a svatá Dorota (patronka zahradníků a
květinářů) stromy sněhem ometá. Svatý Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí. A Prahu obohatí i o
první jarní pouť. Pokud bude trochu pršet (Matěj právě nalévá do závěje), jistě vás to neodradí od
vyzkoušení pouťových atrakcí a zakoupení perníkového srdce. Svatý Matěj byl jedním z učedníků Krista
a poté apoštolem. K jeho atributům patří sekera, byl jí sťat, a podle pranostiky jí láme ledy. Díky sekeře
se stal patronem tesařů a řezníků. Je jediným apoštolem, který je pohřbený ve střední Evropě (v
Trevíru). Proto je i u nás jeho jméno oblíbené.
Únor je poslední zimní měsíc. Jeho název souvisí se slovem „nořit“, jelikož se v tomto měsíci led noří,
puká a láme.

Únorový nápad pro děti

„Upečte“ si ledový svícen

Pomůcky: bábovková forma na pečení nebo jiná se středem (nejlépe silikonová či hliníková),
přírodniny (šišky, větvičky, lístečky, drobné sušené červené plody aj.), čajová svíčka, voda
Postup
Do formy dejte přírodniny a zalijte vodou asi do poloviny až 2/3 formy, protože voda po zmrznutí zvětší
svůj objem. Formu dejte ven zmrznout. Po dokonalém zmrznutí vyklopte ledovou "bábovku" (pro lepší
vyklopení polijte otočenou formu vodou). Dejte na okenní parapet, balkon nebo jen tak na zahradu,
dovnitř vložte svíčku a zapalte.

Únorový recept našich (pra) babiček
Suroviny:

Koblihy ze šlehaného těsta

500g hladké nebo polohrubé mouky, 50g cukru, 4 žloutky, sůl, 30g droždí, 1/4l mléka,
vanilka, citronová kůra, 1 lžička rumu, 80g másla, 150-200g zavařeniny, na smažení 1
až ½ kostky ztuženého pokrmového tuku

Z 1/8 litru mléka, droždí, jedné lžíce cukru a asi 150g mouky smícháme řidší kvásek a dáme jej vykynout.
Do kotlíku na sníh dáme žloutky, cukr, druhou osminku mléka a šleháme ve vodní lázni, až hmota
zhoustne. Touto hmotou a kváskem zaděláme mouku, přidáme sůl, vanilku, citrónovou kůru, rum a
vlahé máslo. Zpracujeme vláčné těsto a dáme je vykynout. Pak obvyklým způsobem vykrajujeme a
plníme koblihy a smažíme je.
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. 26
ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 24. ledna 2013.

ZO

souhlasí:

563/13
564/13
565/13
566/13
567/13
568/13
569/13
570/13
571/13
572/13

-

573/13 574/13 575/13 576/13 -

ZO

s navrženým programem jednání.
s rozpočtovým opatřením č. 12/12.
s rozpočtovým opatřením č. 1/13.
s navrženou grantovou komisí ve složení V. H., V. J., V. Č., J. A. a B. Č.
s navrženým náhradníkem pro grantovou komisi Mgr. V.
s vyčleněním částky 250.000,- Kč na granty.
s podpisem Smlouvy o dílo na pasportizaci rybníků s firmou Agentura Ekostar.
s provedením úpravy Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
s podáním žádosti o dotaci z MK na opravu sochy sv. Prokopa ve Zdeslavi.
s podáním žádosti o dotaci z MMR na zřízení dětského hřiště se spoluúčastí obce ve
výši 30%.
a po projednání schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o místních
poplatcích.
s navrženou částkou minimálního nájemného v bytě č. 3 v čp. 114 ve výši 3.000,- Kč.
se zřízením pojištění starostky a místostarosty.
s objednáním 100 ks malovaných map Rakovnicka.

bere

na

vědomí:

577/13 - předběžnou zprávu o hospodaření Javornice v.o.s., střediska Čistá, v loňském roce.
578/13 - žádost Římskokatolické farnosti Jesenice o finanční pomoc při žádosti o dotaci na
opravu kaple sv. Anny v Čisté.
579/13 - žádost p. J. na přehodnocení a snížení kupní ceny za prodávané obecní pozemky
parc.č. 1078 a 1081/38 v k.ú. Čistá u Rakovníka.
580/13 - předložení obecní kroniky za r. 2012.
581/13 - informace z OÚ.

ZO

ukládá :

582/13 - uzavřít Smlouvu o dílo na opravu sochy Sv. Prokopa ve Zdeslavi s MgA. Š.
ak.soch.rest. ve výši 193.200,- Kč včetně DPH.
zodpovídá : pí. Čebišová
termín : do příštího zasedání ZO

ZO

zamítá :

583/13 - žádost p. J. o snížení kupní ceny prodávaných obecních pozemků parc.č. 1078 a
1081/38 v k.ú. Čistá u Rakovníka.
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