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B Ř E Z E N

AKTUÁLNĚ
PODĚKOVÁNÍ ZA MASOPUST

Za letošní průběh Masopustu se
opět sluší poděkovat. Dík patří
nejen dobrovolníkům, kteří se
rok co rok už léta převlékají do
vtipných masek a absolvují
dopolední
„zvací
jízdu“
po
vesnicích i odpolední průvod.
Případně ti otrlejší i večerní
zábavu. Dík patří i členům DS
Tyl za výbornou teplou polévku
značky „vždy přijde vhod“.
Samozřejmě je nutné poděkovat
i všem organizátorům, kteří
nejsou sice vidět, ale bez
kterých
by
to
nešlo.
A
v neposlední řadě patří dík za
zapůjčení autobusu p. Peškovi,
řidičům traktoru a kočáru a
všem muzikantům.

OBEC INFORMUJE
KOMINÍK
Kominíka lze objednat do 15.
března 2013 na obecním úřadě.
O termínu budete informováni
pomocí SMS.

CENA 6,- Kč

2013
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TERMÍN
VYDÁVÁNÍ
MĚSÍČNÍKU
ZPRAVODAJ
SE
Z TECHNICKÝCH
POSOUVÁ NA 5. DEN V MĚSÍCI

ČISTECKÝ
DŮVODŮ

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

REKAPITULACE ROKU 2012
Počet obyvatel v obci Čistá podle Českého statistického úřadu (ze
dne 11. 6. 2012) je ke dni 31. 12. 2011 …… 899 :
z toho 462 mužů a 437 žen
V roce 2012 se …
8 dětí

z toho

6 mužů

a

2 ženy

nově se přihlásilo

19 osob

z toho

9 mužů

a

10 žen

zemřelo

12 osob

z toho

6 mužů

a

6 žen

odhlásilo se

23 osob

z toho

9 mužů

a

14 žen

narodilo

Matriční úřad v Čisté během loňského roku vyřídil 1 žádost o státní
občanství a zpracoval 25 matričních případů, provedl 351 ověření
podpisu nebo listiny.
Přes CZECH – POINT bylo podáno a vyřízeno 51 žádostí.
Poblahopřáli jsme …
Během loňského roku jsme blahopřáli k významným životním
jubileím 89 našim spoluobčanům.

PALIVOVÉ DŘEVO

V obřadní síni Obecního úřadu v Čisté byla uspořádána kamenná
svatba, tj. po 65 letech společného života.

Občané mají možnost od obce
odkoupit palivové dřevo přímo
z odvozního místa. Kdo máte
zájem volejte, p. Řenče, lesního
hospodáře 723 015 346.

Sňatek …

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Za loňský rok bylo v našem matričním obvodě uzavřeno celkem 7
manželství.

Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 21. března 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

Vítání občánků …
se uskutečnilo v loňském roce dvakrát o celkovém počtu 16 dětí.
Irena Kolská, matrikářka

Letos první vítání občánků
se koná v sobotu 9. 3. od 14:00 hodin
v obřadní síni Obecního úřadu.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vynášení Mořeny 2013

JUBILANTI

Smrtná neděle letos připadá na 17. březen.

60 let
Tintěrová Jaromíra, Čistá
65 let
Blacký Josef, Čistá
Seifert Josef, Kůzová
Lauber Antonín, Čistá
Sklenářová Bohuslava, Čistá
Pešek Václav Čistá
70 let
Švarc Josef, Čistá
81 let
Konášková Anna, Čistá
84 let
Vopat Václav, Čistá
Müller Miroslav, Čistá

Zveme Vás v tento den v 15 hodin ke škole na zpěvný průvod obcí
se slaměnou Mořenou. K jejímu obřadnému spálení a do vody
hození dojde tradičně na silnici za mlýnem. Zváni jsou všichni, kdo
jsou připraveni naší obci tuto službu vynesení Zimy a přivítání Jara
prokázat.
Zveme též všechny muzikanty a muzikantky, písní opěvujících
příchod nového jara je dost.
Přineste s sebou barevnou pentličku, bude
se na vás z Lítečka od školy celé jaro a léto
třepotat.
Lucie Richtrová, Čistecké jablko o. s.

88 let
Blacký Miroslav, Čistá

Zveme Vás na přednášku PharmDr. Bohdany Švehlové: Homeopatie jako způsob léčby
v sobotu 9. března od 15:30 hodin v zasedací místnosti OÚ (1. patro).
V přednášce uslyšíte:
* Co je homeopatie a co může nabídnout maminkám a jejich dětem
* Velké léky homeopatie aneb co by nemělo chybět v domácí lékárničce
* Horečka a její význam, chřipka, angína – bolesti v krku, zánět průdušek - kašel, zánět dutin, záněty
středouší, zvětšená nosní mandle, růst zubů, nevolnost a zvracení, bolesti břicha, úrazy u dětí,
očkování, alergie, strachy u dětí, vyčerpání, hyperaktivita
* Homeopatie jako součást medicíny, diskuze

Čistecké jablko, o. s.

SBÍRKA NA OPRAVU VARHAN V KOSTELE sv. VÁCLAVA v Čisté
Oprava vzácných starých varhan není jednoduchá záležitost, proto se Římskokatolická farnost Jesenice
a Obec Čistá rozhodly uspořádat na opravu Veřejnou sbírku, prostřednictvím které mohou občané
vyjádřit svoji podporu a přispět. V kostele sv. Václava a rovněž na obecním úřadě budou zřízeny
pokladničky a zároveň je založen účet u ČS a.s. č. 3167471369/0800. Všem, kteří se chtějí na opravě
varhan tímto způsobem podílet, velice děkujeme.

MÁTE ZÁJEM O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ?
Obec už několik let zprostředkovává pro své seniory společně s Okresní pečovatelskou službou o.p.s
Nové Strašecí pečovatelskou službu, kterou v naší obci zodpovědně a ochotně vykonává paní Martina
Pešková.
Jedná se např. o donášku obědů, obstarání receptů i vyzvednutí léků a menších nákupů, zaplacení
složenek, pomoc v domácnosti – úklid, mytí oken …
Řeknete si, že jsou to drobnosti, ale někdy právě na tyto každodenní drobnosti člověk už sám nestačí.
Ani nemusíte být starý, stačí, že si cokoli zlomíte nebo se vrátíte z nemocnice po operaci, a příbuzní
zrovna nejsou k dispozici, aby pomohli s běžným provozem domácnosti. V tu chvíli zjistíte, že vůbec
není ostuda zaplatit si pečovatelskou službu, byť třeba jen na přechodnou dobu. Je to placená služba
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jako každá jiná, jenom si na ni musíme zvyknout a nestydět se, přiznat si, že na něco už nám síly
nestačí.
Máte-li zájem o bližší informace zavolejte pí. Peškové 728 959 099 nebo přímo OPS Nové Strašecí
313 574 085, 731 704 335 nebo napište na e.mail pecovatelskasluzba@novestraseci.cz

Školní lyžařský kurz 3. -9. 2. 2013

Na začátku února jsme pro 36 dětí uspořádali (p. ředitelka B. Vopatová, K. Lauberová, P. Mareček)
zimní lyžařský výcvik do Josefova Dolu – Jizerské hory. Musím říci, že celý týden byl nádherný a „stál za
to“.
Jelikož jezdí děti od 1. až do 9. ročníku, rozdělili jsme si je na tři družstva. V prvním družstvu lyžují
„staří pardálové“, kteří s námi jezdí již řadu let (někteří byli již podeváté). Ve druhém družstvu byli
lyžaři, kteří již s námi také 2 – 3krát pobyt v horách absolvovali, a ve třetím družstvu byli začátečníci,
které letos musím velmi pochválit. Poprvé na vleku vyjelo letos 8 dětí. Tajně jsem doufala, že bychom
již od středy mohli jezdit bez pomoci všichni celou sjezdovku, ale děti mě překvapily a samostatně
lyžovaly již od druhého dne. Klobouk dolů před jejich houževnatostí a snahou.
Velké ocenění si zaslouží i děti z druhého stupně, které poznaly nejen lyže sjezdové, ale i běžkové. Výlet
na běžkách do okolí je pro mě a jistě i pro děti dodnes nezapomenutelný. Cestou jsme padali, plašili
lesní zvěř, objímali stromy a slzy od smíchu nám tekly po tvářích.
Po celý týden vládla příjemná atmosféra, sranda, prima nálada, a tak týden uběhl jako voda. Stihli jsme
se mimo lyžování svézt vlakem, zaplavat si v bazénu, zahrát hry, zazpívat si při kytaře, bát se při noční
hře, zajít si na zmrzlinový pohár, poznat se jinak, než pouze ze školního prostředí.
Již teď se těším na příští lyžařský kurz. Fotografie z „lyžáku“ si můžete prohlédnout na stránkách naší
školy (www.zsmscista.rajce.net)
Kateřina Lauberová – ZŠ a MŠ Čistá
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Významný den pro 13 předškoláčků
Středa 13. února byla významným dnem pro 13 předškoláčků. Odpoledne
v doprovodu rodičů, sourozenců i dědečků, přišli do učebny 1. třídy ukázat a předvést
dovednosti a znalosti potřebné pro vstup do základní školy. Někteří přišli i
s vybavenou aktovkou na
zádech.
Děti pracovaly ve skupinkách s paní učitelkou Ivanou Jakšovou a Pavlou Slabou. Z povzdálí přihlížela
jejich paní učitelka mateřské školy Slavěna Čechová.
„Tak, jak to bylo v té pohádce O perníkové chaloupce. Honem dát hlavy dohromady, ať dáme
obrázky správně podle děje. Které předměty paní učitelka schovala pod šátek. Musím si
vzpomenout.“ Tak takové myšlenky se honily v hlavičkách dětí. Snažili se úplně všichni. Určovali první a
poslední hlásku ve slově. Vyprávěli pohádky, zpívali osmičky a přednášeli básničky. Dokonce Vládík
Wurm přednesl básničku o zápisu do školy a Rudík Paul převyprávěl celou pohádku O perníkové
chaloupce. Děti psaly podle předlohy, kreslily postavu, pojmenovaly geometrické tvary, opakovaly slova
tzv. „lamjazýčky“, zavazovaly kličky u bot a zapínaly zipy.
Práce ve skupinkách rychle ubíhala. Než jsme se nadály byl čas u konce. Všichni předškoláčci byli
zapsáni do 1. ročníku základního vzdělávání na školní rok 2013/2014. Za odvedenou práci si odnesli
upomínkové dárky a pamětní listy.
Těšíme se na Vás, za půl roku u nás ve škole nashledanou.
Božena Vopatová, ředitelka školy

Básnička, kterou říkal Vládík Wurm u zápisu a všechny nás velmi pobavil.
Paní učitelky prý žádnou podobnou básničku u zápisu ještě nikdy neslyšely.
Zítra půjdu do školy,

Zítra půjdu k zápisu,

nemusím mít úkoly,

tašku s sebou ponesu.

nejsem ještě řádným žákem,

Budu v ní mít rodný list,

ale už jsem předškolákem.

u zápisu budu číst.
Budu říkat básničku,
a zazpívám písničku.
Teď už jsem unavený moc tak jdu spinkat – dobrou noc.

PŘEMYSLOVCI – Filip Beneš – 5. ročník
Dne 18. ledna jsme v tělocvičně zhlédli představení s názvem Přemyslovci. Začalo v 11:00
hodin a skončilo ve 12:00 hodin. Všechno vyprávěli a hráli dva herci z Pardubic ze skupiny
historického šermu.
Ukázali nám, jak si vzal kníže Bořivoj za ženu Ludmilu a měli vnuka Václava. Předváděli
různé scény z doby Přemyslovců a také, jak se dříve bojovalo. Rytíři si na sebe oblékli
drátěnou košili, pod ní vestu, dále přilbu a pod ní čepici. Kroužkované brnění bylo tak drahé
jako celá vesnice. Drátěná košile vážila 15 kg. Vesta pod brněním nebyla jen tak ledajaká,
měla na sobě totiž kované destičky. Na konci představení jsme si mohli vše vyzkoušet a potěžkat.
Představení se mi líbilo. Páni herci prý přijedou zase s dalším představením, na které se už moc
těším.

DĚTSKÝ KARNEVAL
Karneval pro dospěláky = Masopust = se opět všem líbil, a proto se ženy z Čisté rozhodly připravit i
letos karneval pro děti.
Bude se konat v sobotu 16. března 2013 od 14:00 hodin v kulturním domě v Čisté.
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Pro děti budou připraveny hry a soutěže, promenáda masek s vyhlášením těch nejlepších a tradičně
dobroty od maminek, babiček, tetiček a dalších zkušených pekařek a cukrářek.
(tímto samozřejmě prosím všechny jmenované o upečení nějaké té dobrůtky)
Děti se mohou těšit také na drobné ceny v naší bohaté tombole.
Za Spolek žen v Čisté K. Coufalová

Vzduchem létají nabídky na svezení
Cestík linka Kralovice - Rakovník
Od poloviny února je sdílená doprava Cestík k dispozici po celé trase Kralovice – Rakovník. Mohou ji
tedy využít i obyvatelé dalších sídel na trase – obcí Kožlany, Břežany, Všesulov, Zavidov, Petrovice a
Příčina. I tyto úseky mají svá telefonní čísla, a pokud jedete stejným směrem, Cestík vás s nimi spojí.
Pro čistecké řidiče to znamená, že mohou v Rakovníku naložit i cestovatele například do Zavidova nebo
Petrovic, Čistecké pasažéry zas mohou domů přivézt i řidiči z Kožlan či Kralovic.
Jak jste prozváněli
Gratulujeme všem, kteří zvládli před jízdou prozvonit svou trasu a přidat tak ke stávajícím spojům jeden
další.
V měsíci únoru letělo vzduchem celkem 75 prozvonění, z toho 26 do Kralovic a 49 do Rakovníka.
Medailisté jsou tito: 776 56X XXX (výherce únorové stokorunové poukázky)
728 17X XXX
776 01X XXX.
Soutěž na březen
Nyní, kdy služba Cestík je v začátcích a nabídky s poptávkami se ještě nepotkávají, je prozvánění před
každou cestou více zábavou než přímým ziskem. Zároveň je pravidelné prozvánění pro rozjezd služby,
ze které budou mít užitek všichni, velmi důležité. Proto chceme nejlepšího prozváněče opět odměnit.
Pro měsíc březen proběhne uzávěrka již 20. 3., první cenou je poukázka v hodnotě 100,- Kč do Hostince
U Šimků. Vítězem se samozřejmě může stát i cestující (tedy ten, kdo cestu poptává). Může klidně
dvakrát denně prozvonit nejen při čekání na zastávce, ale třeba ještě doma v teple u čaje.

Březnové pranostiky
Březnové slunce má krátké ruce.
Svatý Josef s tváří milou končí zimu celou.
Svatý Josef, jak ho známe, širočinou ledy láme.
Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu otevře a blázen sedlák, který neoře.
Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej!
Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem, máj – vyženeme kozy v háj.

Březen
Jaro už je za dveřmi, ještě se klepeme zimou, ale sněženky už na nás vystrkují svoje bílé hlavičky.
Zamrzlé rybníky pomalu ztrácejí ledový příkrov a bělostné sněhové závěje se proměňují v blátivou
břečku. Ze střech padají rampouchy a řeky se naplňují vodou stékající z hor. Vyprávělo se, že sníh kdysi
obcházel všechny květiny a prosil je, aby mu daly trochu své barvy. Žádná nechtěla. Celý smutný plakal
a pomalu roztával, když se ozvala skromná květinka a nabídla mu svoji bílou. Od té doby se jí říká
sněženka a sníh prý chrání všechny její sestřičky, aby jim neublížil mráz.
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Začátkem března vyjedou do polí oráči. Půda na polích se musí po zimě obrátit, vyorají se brázdy a se
je se jarní obilí. Říká se mu jař nebo jařina a musí se zasít včas, aby stačilo do léta dozrát. Některé obilí
ale potřebuje ke svému růstu delší dobu, seje se už na podzim a zima mu nijak neublíží. Takovému obilí
se říká ozim. V dobách minulých zapřahali sedláci do pluhů koníky nebo volky, zorali pole a do
vyoraných brázd se pak ručně rozhazovalo zrní. Každý sedlák, i ten nejchudší sedláček, se o svoje
políčko pečlivě staral. Vždyť to také bylo jeho živobytí. Od jara až do pozdního léta, kdy nastala sklizeň,
bylo na poli práce vždycky dost. Však také musely pomáhat i ženy a děti.
Také se rozhlédněte, jestli už se i u vás někde neobjevil na komíně čáp a nedělá v hnízdě jarní úklid.
Čápi se každé jaro vracejí z teplých krajů, většinou na stejné místo. Lidé věří, že čáp na komíně přináší
štěstí, a dělávají všechno pro to, aby se mohl do svého starého hnízda vrátit. Jestli uslyšíte v podvečer
od rybníka žabí kvákání, znamená to, že čáp sežene dostatek potravy a jeho družka může bez obav
začít snášet vajíčka, až o něco později dorazí z daleké Afriky za manželem.

Před Velikonocemi – Smrtná neděle
Před Velikonocemi se držel půst, nesmělo se jíst maso, jídávala se prostá a skromná jídla. v některou
neděli bývala pučálka – opražený a okořeněný napučený hrách. Jedné neděli se říká Kýchavá a říkalo
se, že kolikrát kdo tento den kýchne, tolik let bude živ, nebo kdo třikrát po sobě kýchne, celý rok
nezastůně. O Smrtné neděli bývalo zvykem uvítat jaro a vynést ze vsi Smrtku, která představovala
zimu. Někde jí říkali Morana, jinde Mořena, ale také Mařena. Menší děti ustrojily loutku ze slámy,
přivázaly ji na tyčku, obcházely s ní vesnici a zpívaly a koledovaly. Nakonec ji hodily do nejbližší řeky
nebo potoka. Někde zase upravovaly tělo ze silnějšího dřeva, ruce z tyček, na hlavu z hadrů namalovaly
obličej a na krk zavěsily korále z vyfouknutých vajec. Těm se říkalo vejdumky. Jinde děti nejdříve
utopily Smrtku a pak obcházely stavení s lítem. malý stromeček, smrček nebo borovičku ovázaly
pestrobarevnými stužkami, ověsily mašlemi a odstřižky a ozdobily barevnými papírky, obrázky nebo
vejdumky. S lítem potom chodily koledovat a dostávaly drobné dárečky nebo pamlsky, třeba jablka,
ořechy a koláče. V každém kraji, ba i v každičké vesničce byly zvyklosti trochu jiné. Ty se ale každý rok
opakovaly a po dlouhá léta dodržovaly.

Pašijový týden
Pašijovému týdnu předchází Květná neděle, kdy Ježíš přijel na oslátku do Jeruzaléma a lidé ho vítali
palmovými ratolestmi. Na Modré pondělí a Žluté úterý připadlo velké gruntování. Škaredá středa je den,
kdy Jidáš zradil Krista. Prý se přitom na něho „škaredil“, mračil, a kdo se v tento den mračí, bude se
mračit celý rok. Následuje Zelený čtvrtek, kdy by se měla jíst jen zelená strava. V mnoha rodinách se
dosud pečou jidáše, velikonoční pečivo, které má svým tvarem připomínat provaz, na němž se nehodný
Jidáš oběsil, a jí se většinou namazané medem. v tento den prý také kostelní zvony odlétaly do Říma a
na vesnicích malí chlapci místo vyzvánění řehtali dřevěnými hrkačkami. Na Velký pátek celá země
truchlí nad ukřižováním Ježíše Krista, a proto má ustat veškerá práce. Je to tajuplný, čaromocný den.
Věřilo se, že na Velký pátek se „otvírají poklady“, lidé vstávali časně ráno a omývali se chladnou vodou
z potoka, aby byli po celý rok zdraví.
Posledním dnem půstu je Bílá sobota. v tento den bývají křtěni lidé, kteří chtějí být přijati do církve, a
jméno dne připomíná bílá roucha, která na znamení nového, čistého života, který pro ně začíná,
oblékají. Na některých místech se v kostele koná noční bohoslužba, vigilie. V kostele se zapaluje velká
svíce, paškál, lidé si od ní připalují vlastní svíčky, odnášejí si je domů a zapalují jimi lampičku s věčným
světlem, která kdysi bývala ve většině domácností.
Velikonoční neděle připomíná den, kdy Kristus vstal z mrtvých. Dříve bývalo zvykem, že lidé v tento den
nosili do kostela talíř s různými potravinami a nechali si je světit. Doma pak každý dostal kousek.
Bývala tam vajíčka, med, chléb s jiné pochoutky, například mazanec. Původní mazanec nebyl takový,
jak ho známe dnes, ale připravoval se z tvarohu a vajec. Velikonoční beránek se pekl v chudších
rodinách, které si nemohly dovolit koupit skutečné jehně. Beránek představuje Ježíše, který byl
ukřižován, přestože se ničeho nedopustil.
Svátky jara končí Velikonočním pondělím, kdy panuje na rozdíl od předchozích dnů mnohem veselejší
nálada, Kluci vyrážejí na koledu, šlehají děvčata pomlázkou spletenou z vrbových proutků nebo je
polévají vodou, aby byla celý rok zdravá, a holky jim za to dávají krásně malované kraslice nebo
čokoládová vajíčka.

Březnový nápad pro děti

„Uvijte si“ velikonoční věneček

Pomůcky: vyfouklá vejce, drátek a barevné stužky
Postup: Vyfouklá vajíčka nabarvíme, nazdobíme a protáhneme drátkem, který spojíme. Mezi vajíčka
pak navážeme stužky. Můžeme dozdobit zlatým deštěm nebo kočičkami. Velikonoční věneček nám
ozdobí sváteční stůl. Při práci musíme pracovat velmi pozorně, aby se nám kraslice nerozbily.
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Březnový recept našich (pra) babiček
Suroviny:

Pučálka

250g hrachu, voda, 100g másla nebo sádla anebo škvarků, sůl, pepř nebo skořice (dle
chuti)

Celý suchý hrách hojně zalijeme vlažnou vodou, aby nabobtnal. Dáme ho do hrnce s vodou, který
postavíme na teplo (na topení, do trouby). Když hrách nabobtnal a začíná klíčit, scedíme vodu a hrách
necháme oschnout. Než na něm začnou růst malé klíčky, potrvá to 1-3 dny. Na velké pánvi rozpálíme
máslo, sádlo nebo škvarky, přidáme naklíčený hrách a mírně opečeme. Jemně osolíme a opepříme.
Místně se pučálka podávala sladká na másle s trochou skořice.
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. 27
ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 21. února 2013.

ZO

souhlasí:

584/13
585/13
586/13
587/13
588/13
589/13

-

590/13 591/13 592/13 593/13 594/13 595/13 -

ZO

s navrženým programem jednání.
s rozpočtovým opatřením č. 2/13.
s příspěvkem na údržbu sportovního areálu ve výši 50.000,- Kč.
s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Agentura Ekostar.
s výsledkem hospodaření společnosti Javornice v.o.s. za rok 2012.
s nájmem ve výši 10,- Kč/ha a rok za pronájem honebních pozemků Honebnímu
společenstvu Drahouš.
s Dodatkem č. 6 ke smlouvě o poskytnutí dotace na pečovatelskou službu OPS Nové
Strašecí v r. 2013 a se vzájemným započtením pohledávek a závazků.
s převodem nájemní smlouvy bytu v čp. 166 na žadatelku v souladu s platnými
právními předpisy.
s vyčleněním částky 60.000,- Kč na Anenskou pouť, z čehož minimálně 30.000,- Kč
bude podíl na kulturní program.
s rozetapováním prací na opravu sochy sv. Prokopa ve Zdeslavi a s podáním žádosti o
dotaci u MÚ Rakovník.
s objednáním materiálu na opravu oplocení sběrného dvora.
se zakoupením tří nových modulů webových stránek obce za částku 12.500,- Kč bez
DPH.

bere

na

vědomí:

596/13 - podpis smlouvy o dílo na opravu sochy sv. Prokopa ve Zdeslavi.
597/13 - informaci o dotazu u SMOR na možnost poskytnutí půjčky na opravu kaple sv. Anny.
598/13 - informaci sociálního výboru o projednání žádostí o byt v čp. 114/3.

ZO

ukládá :

599/13 - znovu vyvěsit záměr pronájmu bytu v čp. 114/3 v Čisté.
zodpovídá : pí. Valigurčinová
termín : 22. února 2013
600/13 - jednat s žadatelkou a současným nájemcem bytu v čp. 166 o převodu nájemní
smlouvy na žadatelku.
zodpovídá : sociální výbor
termín : 15. března 2013
601/13 - zjistit podmínky předání obecních kronik do archivu a současně možnost jejich
digitalizace.
zodpovídá : pí. Čebišová
termín: do příštího zasedání ZO
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Zápis ze schůze výboru ČSZP ze dne 7. 2. 2013
1)

Jubilanti v měsíci březnu 2013.
TINTĚROVÁ Jaromíra, Čistá - gratulaci zajistí Henzlová M. a Králová A.
PETRŽÍLKOVÁ, Čistá - gratulaci zajistí Vopatová E. a Vopičková I.
KONÁŠKOVÁ, Čistá - gratulaci zajistí Vyčítalová A. a Bezstarostová M.

2) Organizační záležitosti :
Požádáno o grant na činnost sdružení u OÚ Čistá.
Přijata nabídka na kurzy ručních prací v Rakovníku.
Příspěvkové známky na rok 2013 předány vedoucím členských skupin, kteří zajistí vybírání
členských příspěvků.
3)

Plán činnosti na první pololetí roku 2013 :
1. března - hudba Z. Černého v Senomatech od 14:00 hod. - doprava i na další akce v
Senomatech bude zajišťována podle počtu zájemců
23. března - zájezd do bazénu ve Slaném. Cena za dopravu : členové 60,-- Kč, nečlenové 120,-Kč děti do 15-ti let zdarma
konec března (bude upřesněno) návštěva ÚSP DOMINO v Zavidově
měsíc duben (bude teprve dojednáváno) beseda s MUDr. Pertlem na zeměpisné téma.
4. května v Senomatech od 14:00 hodin hudba DUO PLUS
7. června Hitparáda dechovek v Kněževsi
měsíc červen - celodenní zájezd - termín bude upřesněn.
Zpřesnění akcí bude publikováno na nástěnkách a ve zpravodaji.

4)

Členská schůze se bude konat v měsíci květnu a bude na ní provedena volba výboru a revizní
komise sdružení na další volební období.

5)

Projednání celodenního zájezdu. Byla vybrána oblast Chebu a Františkových Lázní.
Program bude upřesněn s ohledem na počasí a bude pro účastníky nenáročný.
Bude vybíráno z těchto míst:
Cheb – město a hrad
Františkovy Lázně - lázeňské parky a prameny (nedoporučuji je pít před další cestou)
rezervace SOOS (bažinatá krajina s plynovými vývěry – procházka po dřevěném chodníku
cca 2 km) a muzeum dějin země
Žírovice - Motýlí dům a subtropický skleník
Hrad Seeberg (Ostroh)
Loket – město a hrad - expozice vývoje porcelánu
Zámek Kynžvart
V návrhu byly ještě oblasti : Mladá Boleslav, Mělník nebo Konopiště

6)

Příští schůze výboru se bude konat 7. 3. 2013

PLACENÁ INZERCE - P r o d e j

slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra
hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu !!!
Stáří slepiček 16-18 týdnů cena 149 – 170 Kč / ks – v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodeje se uskuteční : v sobotu 23. března 2013
Čistá – u hostince U Šimků – v 15:45 hod
...........................................................................................................................................
Případné bližší informace tel :
728605840 728165166 415740719
..........................................................................................................................................
Při prodeji slepiček- nová služba- výkup králičích kožek – cena 22-35 Kč/ks
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