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AKTUÁLNĚ
WEBOVÉ STRÁNKY OBCE

Na webových stránkách obce
cista-obec.cz jsou nainstalovány
nové moduly. Jedná se o
„zjednodušenou verzi nejen
pro seniory“, která zajistí
jednodušší a názorné hledání v
jednotlivých záložkách. Další je
„přečíst nahlas“ – modul Vám
zvolený článek sám přečte. Třetí
modul je „překlad“ – jeho
pomocí přeložíte obsah stránek
do požadovaného jazyka a
poslední „novinka e.mailem“ –
občan zadá svůj e.mail na
stránkách obce a odešle jej. Na
svůj e.mail dostane zprávu,
kterou následně potvrdí. Zprávy
zveřejňované
na
webových
stránkách bude poté dostávat
na svůj e.mail. Podobná služba
je zasílání SMS zpráv.

OBEC INFORMUJE
KOMINÍK
Objednaný kominík bude v obci
ve středu 3. dubna od 8:00
hodin.
PALIVOVÉ DŘEVO
Občané mají možnost od obce
odkoupit palivové dřevo přímo
z odvozního místa. Kdo máte
zájem volejte, p. Řenče, lesního
hospodáře 723 015 346.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 25. dubna 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

Základní škola a Mateřská škola Čistá
Tyršova 127, 270 34 Čistá

Zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2013/2014
se koná ve čtvrtek 11.dubna 2013 od 10.00 do 11.30 hod a
od 14.30.do 16.00 hod. v přízemí budovy v mateřské škole.
Týká se dětí narozených do 31.8.2010 a starších. K zápisu
je třeba přinést rodný list dítěte.
Kontakt: 313 549 428, 736 752 155
-------------------------------------------

Začíná jaro a přímo se nabízí pěší výlet:

Krajem Oty Pavla
Vážení čtenáři, kromě Skryjských jezírek je na Křivoklátsku mnoho
dalších zajímavých míst, ale ne všechny jsou všeobecně známé.
Veliký zalesněný prostor mezi obcemi Skryje, Broumy, Karlova Ves,
Branov a řekou Berounkou je centrem Biosferické rezervace
UNESCO. Značnou část této oblasti zaujímají přírodní rezervace a
jedna národní přírodní rezervace, kde je pohyb osob zákonem
značně omezen a v některých místech i zakázán. Pro turisty to
znamená, že v celé této oblasti, až na jednu krátkou výjimku,
neexistuje turistické značení a je nutno se spolehnout pouze na
vlastní orientaci podle mapy. Největší uzavřenou oblastí je údolí
potoka ÚPOŘ od obce BROUMY v okrese Beroun až k ústí tohoto
potoka do Berounky pod zříceninou hradu Týřova, kde navazuje na
oblast Týřovských skal, které jsou na pravém břehu řeky naproti
obci Týřovice. Na pravém břehu řeky jsou přístupné tyto lokality.
Zřícenina hradu Týřov na kopci nad soutokem potoka Úpoř s řekou
Berounkou. Zřícenina je dostupná dvěma způsoby. Jednak po „opičí
stezce“po skalách vysoko nad břehem řeky, která má žluté značení
KČT a vede v délce přibližně dva kilometry od mostu pod obcí
Skryje. Není to však nic pohodlného a určitě bych ho nedoporučoval
lidem, kteří trpí závratí z výšek. Také je nutné zvážit zda na tuto
cestu vzít malé děti, a to vždy v doprovodu zkušeného dospělého.
Před necelými dvěma lety zde došlo k smrtelnému pádu dospělé
turistky při sklouznutí. Druhý způsob jak se dostat na Týřov je sice
bezpečnější, ale není možno jej uskutečnit pokud není v řece nižší
stav vody. Je nutno bezpečně znát místo brodění a i tak je nutno
počítat s hloubkou kolem čtyřiceti centimetrů. Při cestě zpět je
nutno použít také jednu z těchto cest. Dalším zajímavým a snadno
přístupným místem je osada Bránovský Luh s přívozem k
Nezabudicům.
Přívoz je v červenci a v srpnu v provozu každý den, v květnu,
červnu, září a říjnu je v provozu o víkendech, ale informace o
provozu přívozu je možno získat i telefonicky na obecním úřadě v
Bránově.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
60 let
Marečková Alena, Lhota
70 let
Löffelman Václav, Kůzová
Vyčítal Jaroslav, Čistá
85 let
Tučková Věroslava, Čistá

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 9. března jsme mezi
občany naší obce slavnostně
přivítali
Daniela Appelta, Jakuba Vopata
a Oldřicha Pavlíka

KAM ZA KULTUROU
Zveme všechny milovníky staré
hudby na koncert smíšeného
literátského sboru Choroš, který
se koná v kostele sv. Václava
v Čisté v neděli 21. dubna 2013
od 15 hodin.

Toto místo i okolí je velmi známé z filmů „Smrt krásných srnců“ a
“Zlatí úhoři“. Z Luhu je možno se pěšky vydat do oblasti
PROPADLÉHO ZÁMKU (místo je také známé jako „Zpropadený
zámek“), který je vzdálený něco málo přes kilometr, ale do
pořádného kopce. Cesta do kopce se ale odmění krásným výhledem
do chatové oblasti „U rozvědčíka „ a další partie na protějším břehu
Berounky. Přímo u přívozu je muzeum Oty Pavla.
Pokud se
nechcete hned vrátit zpět do Bránova, můžete pokračovat po lesní
cestě ve směru k EMILOVNĚ, ale nemůžete jít podél řeky, protože
tam je přírodní rezervace Týřovské skály. Třetím místem, kudy
je vhodné vstoupit do této oblasti, je horní okraj obce Karlova Ves.
Poblíž tohoto místa je nepřístupný zámeček LEONTÝN, který slouží
jako „Ústav sociálních služeb města Prahy“. Je možné, že na svých
výpravách se setkáte s obyvateli tohoto ústavu. Od okraje Karlovi
Vsi se vydejte po asfaltované cestě k EMILOVNĚ. Jedná se o několik
staveb v majetku Lesů ČR. Je možné si zde zajistit i pobytovou
rekreaci a chodit do okolních lesů na houby. V případě, že se zde
ubytujete budete mít možnost zajíždět autem až k chatě. Od
Emilovny můžete na procházky až ke „Kouřimecké hájovně“ a
„Kouřimecké rybárně“, ale zpátky musíte po stejných cestách, ale
do vršku. U Emilovny je místo zvané „U třech koulí“, kde jsou tři
velké kamenné koule, prý z doby války se Švédy. Na první pohled
jsou ale moc velké, a tak asi byly zhotoveny a vytesány k jiným
účelům. S celou touto oblastí se můžete seznámit při akci „Pochod
krajem Oty Pavla“, který se koná v Bránově každoročně v měsíci
červnu. Pokud se budete tímto krajem pohybovat samostatně
nevstupujte do míst, která jsou ohraničena zelenými tabulemi
„přírodní rezervace“. Příště se podíváme na protější břeh Berounky
v okolí Týřovic, Nezabudic a Čertovy skály.
Vopat František

Řkf Jesenice a Čistecké jablko

Jaká byla letošní Mořena?
Ledově foukavá, vztekavá a hojně navštívená
Docházku si nedělám, ale opravdu bych řekla, že letos se přišlo s Mořenou rozloučit rekordní množství lidí.
A to přesto, že počasí bylo opravdu jen pro otrlé. Když jsme se začali scházet u školy, považovali jsme
ledový vichr za špatný žert. Ruce na klávesách i strunách nemilosrdně mrzly, zpěv odnášel vítr.
Přesto jsme si naši každoroční hudebně-folklórní procházku pěkně užili. Smrtka díky silnému větru hořela
jak fakule a v tu chvíli jsme byli moc rádi za sníh všude kolem.
Pěkně jsme jí zazpívali, tak snad už nás nechá na pokoji a domluví i májovým „ledákům“, aby moc
neškodili.
Lítečko je krásně barevné, také poctivě „ozpívané“, tak příchodu teplých slunných dnů už nic nebrání.
Díky všem, kdo tomu přišli napomoci.
Lucie Richtrová

PODĚKOVÁNÍ
Uděluji velkou pochvalu za povedený velikonoční jarmark a tvořivé odpoledne pro děti dne 27.3.2013, a
to všem organizátorům, vystavovatelům a pomocníkům. Je fajn, že ne všichni dělají jen to, co MUSÍ, ale i
něco navíc ze svého volného času prostě proto, že CHTĚJÍ ostatní potěšit.
Szviatovszká Lucie
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Počet prozvonění na naší trase roste
V měsíci březnu se počet nabídek na svezení zvýšil o 24 %
Pozvolný příchod jara je znát i v nabídkách na svezení. Jejich počet se oproti minulému měsíci zvýšil
téměř o čtvrtinu.
Zde jsou konkrétní čísla: od 20. února do 20. března letělo vzduchem celkem 124 nabídek svezení,
z toho 83 do Rakovníka a 41 do Kralovic.
Pěti nejlepšími prozváněči jsou tentokrát tato telefonní čísla:
1. 728 17X XXX (výherce březnové stokorunové poukázky do Hostince U Šimků),
2. 776 56X XXX,
4. 603 72X XXX
3. 721 63X XXX,
5. 603 78X XXX.
Instruktážní video
Pokud jste v sobotu 16. února měli cestu na čistecké náměstí, možná jste potkali „televizní štáb“. Byli tu
herci, kompars, kameraman, režisér, scénárista, klapka i catering.
Jednalo se o natáčení instruktážního videa, které po sestříhání a dalších úpravách bude k vidění nejen
na www.cestik.cz, ale možná i na některých místních akcích. Hlavními hrdiny příběhu totiž není nikdo
menší než čistečtí ochotníci!
Díky jim za jejich čas i skvělé výkony.

ČARODĚJNICE
Milé čarodějnice a čarodějové,
blíží se opět den našeho velkého sletu. Doufám, že se všichni těšíte tak jako já a že už přemýšlíte o své
sletové garderobě.
Vezměte sváteční hábit, udělejte si parádní rozcuch, nezapomeňte na pavouky, žáby a myši.
Všechny vás čekám na Holubím vrchu v úterý 30. dubna 2013 v 17:30 hod.
S sebou vezměte 10,- Kč na dítě.
Opečeme buřty, zařádíme si u ohně, proletíme se po lese, spálíme čarodějnici …… a vůbec užijeme si
čarodějný večer.
Srdečně zvu všechny příznivce pěkných chvilek s dětmi.
Poletucha Pepáková

LEXTRANS BUS s.r.o.
pořádá zájezd na výhodné nákupy do POLSKA – KUDOWA ZDROJ
dne 27. dubna 2013
Odjezd z Čisté autobusové zastávky v 03:00 hod.
z Rakovníka od sokolovny v 03:30 hod., z Kralovic autobusové zastávky ve 02.40 hod.
Jiné zastávky po trase jde domluvit.
Cena za osobu 320,- Kč (Čistá, Rakovník), 370,- Kč (Kralovice)
Přihlášky přijímá pí. Pešková – tel.: 728959099. Přihlášení je závazné, platí se předem.
Cestovní pojištění není v ceně, každý si sjedná sám.
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Přednáška pana Mgr. Pavla Tintěry o trestním právu
V hodinách občanské výchovy jsem s nejstaršími žáky naší základní školy probírala téma trestní právo.
Mimo jiné jsme si říkali, že trestní právo je odvětvím veřejného práva, které určuje, jaká společensky
škodlivá jednání patří mezi trestné činy, jaké jsou sankce za jejich spáchání a jakým způsobem stát
prostřednictvím svých příslušných orgánů spáchání trestných činů zjišťuje a jejich pachatele trestá.
Jelikož jsem chtěla dětem látku přiblížit a převést do praxe, poprosila jsem o přednášku pana Mgr. Pavla
Tintěru, který se v této oblasti pohybuje. Pan Tintěra mi ochotně vyšel vstříc a dětem na toto téma
hodinu přednášel. Děti tímto měly možnost na problematiku trestního práva nakouknout i z jiného úhlu
pohledu.
Věřím, že si z přednášky odnesly mnoho informací, které jim budou v životě ku prospěchu. Za ochotu a
čas, který nám pan Pavel Tintěra věnoval mu velice děkuji.
Mgr. Kateřina Lauberová
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Recitační soutěž
Dne 5. 3. 2013 se v naší škole konalo školní kolo recitační soutěže žáků 4. – 9. tříd. 12 žáků recitovalo
básně J. Kožíška, J. Seiferta, J.V. Sládka, K.V. Raise a dalších českých básníků. Porota složená z našich
učitelek vybrala 3 nejlepší recitátory z 4. – 5. ročníku (Káťu Lauberovou, Marušku Krausovou, Láďu
Kandru) a 3 nejlepší recitátorky z 6. – 9. ročníku (Nikolu Malcovou, Káťu Cyrmonovou a Káju
Brychtovou). Ti nejlepší si odnesli diplomy a všichni pak sladkosti.
Ve středu 13. března 2013 se od 14:00 hodin v Rakovníku v DDM konalo okresní kolo recitační soutěže,
kterého se zúčastnila šestice našich nejlepších recitátorů v doprovodu učitelek M. Kočové a P. Slabé.
Nejlépe se podle poroty vedlo Láďovi Kanárovi ze 4. ročníku, který obsadil 4. místo ve své kategorii.
Všichni soutěžící bojovali s trémou před porotou a publikem. Všem se přednes vydařil, i když přední
místa neobsadili.
Děkujeme za reprezentaci školy.

Divadelní představení v tělocvičně pro 1. stupeň ZŠ a pro MŠ
ZVÍŘÁTKA ZE STATKU
(napsal Patrik Schuh – žák 4. ročníku)
Dne 5. března 2013 jsme v naší tělocvičně zhlédli 3 pohádky Zvířátek ze statku, které hráli dva milí
herci. Mně se nejvíce líbila pohádka první Jak pejsek Voříšek zapomněl štěkat.
Pes Voříšek chodil po statku hladový a nevěděl, jak si má o jídlo poprosit. Úplně zapomněl štěkat při hře
s malými kuřátky. Napadlo ho, jestli mu neporadí slepice Boženka. Šel do kurníku a Boženka mu
poradila, ať zakvočí. Voříšek zakvokal a statkář nesl zrní slepicím a dal i Voříškovi, když viděl, že také
kvoká. Pes zrní vyplivl, nechutnalo mu, a dál chodil po statku hladový. Potom mu poradila kráva
Václavka, ať zabučí. Voříšek mohutně bučel, až vyšel statkář a dal mu tedy do misky seno. To pejskovi
samozřejmě nechutnalo, tak chodil dál po statku hladový jako vlk. Viděl prasátko, jak se láduje šrotem,
Chtěl od něj ochutnat. Prasátko se rozdělilo, ale Voříšek jídlo vyplivl.
Nakonec mu poradil kocour Bonifác, ať zaštěká. Voříšek zaštěkal, dostal od statkáře maso a kost, na
které si náramně pochutnal.
Všechno dobře dopadlo, pejsek už neměl hlad a věděl, jak si má o jídlo říct. Pohádka se mi moc líbila,
protože byla hodně legrační.

Velikonoční den v MŠ
Škaredá středa u nás v MŠ neměla šanci naplnit svoje tvrzení, že kdo se na škaredou středu škaredí,
bude se škaredit celý rok. Naopak my všichni z MŠ budeme velmi veselí a asi i tvořiví. Na škaredou
středu jsme totiž měli možnost seznámit se s velikonočními zvyky. Hned ráno jsme si do MŠ pozvali
jednoho šikovného dědu a to dědu Razýma, který dětem předvedl, jak se plete pomlázka. Při té
příležitosti jsme si pověděli, že se pomlázce říká i jinak. Dětem nejvíce utkvěl název tatar, mrskačka,
šlehačka a žíla. Po svačince jsme si obarvili vajíčko technikou mramorování v krepovém papíru a všichni
jsme s napětím očekávali, jak to naše vajíčko bude vlastně vypadat.
Ten, kdo v tento den ve školce spinkal, mohl v odpoledních hodinách s paní učitelkou navštívit i
Velikonoční jarmark na obecním úřadě. Na děti zde totiž čekaly tvořivé dílničky a to – zdobení perníčků,
malování kraslic, vyrábění beránka z papíru a ubrousků či vybarvení velikonočních omalovánek. Děti si
mohly také znovu připomenout, jak se plete pomlázka tentokrát v podání Tomáše Razýma. Nejen rodiče
dětí, ale i široká veřejnost si zde mohla prohlédnout popřípadě zakoupit nějakou maličkost z velkého
výběru nejrůznějších velikonočních dekorací. Všichni příchozí pak měli nelehký úkol, vybrat 6 nejhezčích
kraslic z 67 - 3 dětí z MŠ a 3 dětí ze ZŠ, které se zapojily do soutěže „O nejhezčí velikonoční kraslici“.
Celkem dalo svůj hlas 50 jedinců a soutěž dopadla takto:
MŠ
ZŠ
1. místo – Lilinka Švarcová
1. místo – Romanka Stárková
2. místo – Péťa Kašpar
2. místo – Pavlínka Pešková
3. místo – Mařenka Wurmová
3. místo – Šimon Váhala
Gratulujme. Slavěna Čechová, MŠ Čistá
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Dubnové pranostiky
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Prší-li na prvního dubna, bývá mokrý máj.
Když zahučí v dubnu hrom, obalí se listím strom.
Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
V březnu prach a v dubnu bláto – sedlákovi roste zlato.
Na svatého Jiří vlaštovky už víří.
Je-li duben bouřlivý, shnije kopa a mandel zplesniví.
V dubnu svrchu hřeje, od spodu mrazí.
Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen zasněžívá.
Jaro
Voňavé jaro je nádherný čas. Na čerstvě se zelenající trávě září žluté pampelišky a bílé sedmikrásky,
stromy a keře začínají kvést a lákají pilné včelky a motýly. Celá příroda se otvírá a obléká do
skvostného hávu. Rozběhněte se ven, jarní výlet Vás určitě nezklame, a možná i proto se v tuto dobu
(22. 4.) všude slaví Den Země.
Je jasné, že na obloze se na nás sluníčko nesměje pořád, dubnové pranostiky to jen potvrzují. Někdy to
studeně a ostře zafouká, pěkně zaprší, mnohdy padají kroupy, dokonce i ještě sníh, jsou strašidelné
jarní bouřky. Jakmile uslyšíte první zahřmění, zdvihněte něco těžkého, abyste po celý rok byli siláci
(Když se ozve v dubnu hrom, chyt si kámen nebo strom.) Zkrátka počasí je vrtkavé neboli aprílové.
Duben
Napadá Vás, proč se čtvrtý měsíc v roce jmenuje duben? Asi to bude mít něco společného s tím
stromem s žaludy, že? Ano, v tomto období kvetou duby a od nich duben získal jméno.
Svatý Vojtěch
Svatý Vojtěch, jehož svátek si v dubnu připomínáme, je spolupatronem české země. Pocházel
z mocného slavníkovského rodu, byl pražským biskupem, zakladatelem prvního mužského kláštera
v Čechách v Břevnově a později byl zavražděn na křesťanské misi k pohanům. S jeho svátkem souvisejí
lidové zvyky, které se týkají chovu holubů. Zobrazován je vždy jako biskup s mitrou, berlou a knihou,
jeho atributem je veslo, někdy kopí či svazek šípů.
Svatý Jiří
Na svatého Jiří rodí se jaro a právě v poslední třetině dubna už skutečně jaro vrcholí. (My budeme
doufat, že už konečně alespoň začne☺) S ním ze země vylézá všelijaká havěť. V tento den prý ještě
není jedovatá, ale ani později není třeba se jí bát. Vždyť taková ještěrka či slepýš jsou napohled docela
hezcí! Jen na zubaté zmije si dejte pozor! Protože už je teplejší počasí, s Jiřím se začíná vyhánět
dobytek na zelenou pastvu. Dříve v tento slavnostní den hospodář s pastýřem počítali kusy stáda,
pastýř někdy dostával i dárky. Podle prastarých pověr se dobytek zaříkával, aby byl po celý rok zdravý a
krávy měly hodně mléka, někde se dokonce zdobil věnci a červenými pentlemi (před uhranutím). Za
feudalismu to byl den, kdy poddaní odváděli vrchnosti jarní plat (v naturáliích i v penězích).
Svatý Jiří patří k nejznámějším světcům, známá je však spíše legenda než skutečnost. Pocházel
z Kapadocie v Malé Asii, vstoupil do římského vojska, a když císař Dioklecián začal s pronásledováním
křesťanů, předstoupil před něj a vyznal se ze své víry. Císař ho označil za zrádce, uvěznil ho, mučil, a
když se ani potom Jiří nezřekl své víry, nechal jej popravit. Jiří se stal mučedníkem, statečným
bojovníkem za víru. Legenda vypráví o chrabrém rytíři, který před drakem zachránil krásnou princeznu.
Jak už to tak bývá, když drak sežral většinu obyvatel, padl los i na královskou dceru. A tu se objevil
neohrožený Jiří, draka zabil a obrátil posléze na víru spoustu lidí. Svatý Jiří je zobrazován jako voják či
rytíř na koni, jenž kopím probodává saň. Ta někdy bývá také vysvětlována jako symbol pohanství či zla,
nad kterým vítězí křesťanský dobrý rytíř. Srdnatý drakobijce byl, jak jinak, ochráncem rytířů a vojáků,
ale i pevností a měst. Později se stal chránitelem zemědělců, sedlářů, kovářů, bednářů, horníků, avšak i
koní a dobytka. Dnes jej uctívají například artisté a skauti.
Filipojakubská noc
Poslední dubnová noc je čarodějná. Říká se jí různě. Podle abatyše Walburgy, která byla ochránkyní
před kouzly a čarodějnictvím, se nazývá Valpuržina. U nás je známější jako noc filipojakubská. Dříve se
právě 1. května slavil svátek Filipa a Jakuba. Byli to světci, učedníci Ježíše, a protože oba odmítli
prohlásit Krista za podvodníka, byli umučeni. O filipojakubské noci hoří ohně, pálí se čarodějnice. Od
středověku se totiž věřilo, že v tento den a noc mají zlé síly větší moc než obvykle. A z nich hlavně
čarodějnice, bosorky. Lidé se jim bránili, jak mohli. Prováděli různé magické úkony (drny či písek u
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vchodu, trní, svěcené větvičky a voda), kreslili magické kruhy a křížky na vrata, dělali hluk, poněvadž
věřili, že se čarodějnice rámusu bojí. Velkou ochrannou moc měl především oheň. „Hoř, ohníčku, hoř,
všechno zlé umoř!“ Stavěly se a dodnes stavějí vysoké hranice, které dlouho hoří. Někdy je nahoře
ustrojené koště, jindy se vyhazují do výšky zapálená košťata, aby byly bosorky lépe vidět, případně se
srazily k zemi. Pověry spojené s vyslankyněmi pekla později ustoupily do pozadí a pálení čarodějnic je
dnes spojené s veselou zábavou.
O této půlnoci se ovšem mohou nalézt i poklady. Pokud byste se však vypravili nějaký hledat,
bezpodmínečně mějte u sebe květ z kapradí nebo svěcenou křídu jako ochranu před zlými silami!

Dubnový nápad pro děti
Pomůcky: zbytky látek, koženky, vlny, vata,
staré knoflíky, koště, špendlíky, nůžky, jehla, nit

Čarodějnická dekorace

Postup: Z připravených zbytků látek si nastříháme jednotlivé díly budoucí čarodějnice – tělo, vestičku či
sukni, hlavu, ruce. Klobouk může být jak ze zbytků látky, tak z koženky, kterou použijeme i na detaily
obličeje. Vlnu můžeme vypárat ze starého již nenošeného svetru, bude krásně kudrnatá, nastříháme ji
na délku podle námi zvolené délky vlasů. Připravené díly čarodějnice si našpendlíme na koště, hlavu
naplníme vatou, svážeme do „balónku“ a kouskem vlněného provázku upevníme k rukojeti koštěte.
Když jsme s nahrubo připraveným oblečením čarodějnice spokojeni, vše připevníme přišitím a
dozdobíme knoflíky.

Dubnový recept našich (pra) babiček
Lepenice
Suroviny:
700g brambor, 500g kysaného zelí, 1 velká cibule, 60g másla, kmín, sůl
Oloupané brambory vložíme do vařící vody, osolíme, přidáme kmín a vaříme do měkka. Kysané zelí
pokrájíme, zalijeme vodou a povaříme zvlášť, Měkké zelí zcedíme, vodu po částech přilijeme
k bramborám a důkladně rozmícháme. Přidáme máslo a postupně vymícháme na kaši. Tu nakonec
smícháme s uvařeným zelím a na talířích přelijeme jemně nasekanou a na másle osmaženou cibulkou.
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. 28
ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 21. března 2013.

ZO

souhlasí:

602/13 - s navrženým programem jednání.
603/13 - a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/13.
604/13 - a uděluje pravomoc starostce obce k provádění rozpočtových opatření do výše 100.000,Kč a k přijímání účelových dotací.
605/13 - a schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích účetní závěrku obce za
rok 2012.
606/13 - a schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. q) a § 102 odst. 4 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích
účetní závěrku příspěvkové organizace obce ZŠ a MŠ Čistá za rok 2012.
607/13 - s přidělením grantů na rok 2013 dle návrhu č. 2 v celkové výši 249.700,- Kč (viz
příloha).
608/13 - a schvaluje pronájem bytu v čp. 114/3 sl. K. od 1. 4. 2013 za nájemné ve výši 3.500,Kč měsíčně.
609/13 - se složením komise pro hodnocení nabídek na projekt Snížení energetické náročnosti
budovy ZŠ a MŠ v obci Čistá.
610/13 - se složením komise pro hodnocení nabídek na projekt Obnova hřbitova a naučná stezka
o historii obce, 2. etapa – Po stopách J. Vrchlického.
611/13 - s uzavřením mandátní smlouvy s IP Izolace Polná s.r.o. na autorský dozor projektanta
na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ v obci Čistá“ ve výši
104.060,- Kč včetně DPH.
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612/13 - s přidělením zakázky na prořezávku stromů a dosadbu zeleně na hřbitově p. B. za
částku 187.250,- Kč.
613/13 - s uzavřením budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene v obci Kůzová parc.č. 90/1
v k.ú. Nová Ves u Rakovníka s firmou ČEZ Distribuce a.s.
614/13 - s podáním žádosti o dotaci na opravu sochy sv. Prokopa ve Zdeslavi do 6. výzvy MAS
Rakovnicko a.s.
615/13 - předběžně s pronájmem části pozemku parc.č. 72 v k.ú. Čistá u Rakovníka o výměře
cca 500 m2 za částku stanovenou cenovým věstníkem.
616/13 - s uzavřením smlouvy na 5 pracovníků VPP s ÚP Rakovník a 1 pracovníka s ÚP
Kralovice.
617/13 - s prodloužením termínu odkupu bytové jednotky v čp. 126/1 manž. M. do 30. 6. 2013.
618/13 - se členstvím obce ve Spolku pro obnovu venkova ČR za roční příspěvek 1.500,- Kč.
619/13 - s pořízením sekačky na údržbu sportovního areálu TJ Čistá za částku do 120.000,- Kč
včetně DPH a následně schvalují rozpočtovou změnu ve stejné výši.

ZO

bere

na

vědomí:

620/13 - informaci o předání obecních kronik do Okresního archivu v Rakovníku a jejich
digitalizaci.
621/13 - informaci o možnosti půjčky Řkf Jesenice na opravu kaple sv. Anny v Čisté.
622/13 - cenovou nabídku p. T. na úpravu stromů v obci.
623/13 - cenové nabídky na výrobu vrat a zednické práce související s opravou oplocení
sběrného místa.

ZO

ukládá :

624/13 - provést vyhodnocení potřebnosti prořezávky stromů v Komenského ul.
zodpovídá : výbor pro ŽP
termín : do příštího zasedání ZO

Zápis ze schůze výboru ČSZP ze dne 7. 3. 2013
1)

Organizační záležitosti :
Zpracováno a odesláno daňové přiznání.
Inventuru majetku provede do příští schůze výboru p. Henzlová a p. Králová.
Návštěva ÚSP DOMINO v Zavidově bude provedena dne 26. 3. 2013.
Na příští schůzi výboru bude sestavena kandidátka pro volby výboru a revizní komise sdružení.

2)

Nabídka účasti na akcí SZP Rakovník :
Zájezd do divadla v Plzni na divadelní hru NETOPÝR.
13. 3. 2013 - beseda se senátorem p. Chládkem v KC Rakovník.
16. 5. 2013 - zájezd na rekonstruovaný hrad HNĚVÍN v Mostě a zámek JEZEŘÍ na okraji těžební
oblasti na mostecku. Cena za zájezd včetně vstupného 440,-- Kč.
30. 5. 2013 - zájezd do berounského okresu, do těchto míst : TOČNÍK zámek, SVATÝ JAN POD
SKALOU - poutní místo a ruční výroba mýdel v Chrustenicích.

3)

Připravované vlastní akce:
23. 3. 2013 - zájezd do bazénu ve Slaném je připraven.
Byly upřesňovány některá podrobnosti k zájezdu na chebsko s tím, že některá místa může
navštívit jen část účastníků a vše může být upřesněno až podle počasí a skutečného zájmu
účastníků. Cena jízdného bude přibližně 250,-- Kč pro členy a 320,-- Kč pro nečleny.
V první polovině srpna navrhujeme zájezd do Plzně do ZOO a do muzea strašidýlek. Součástí ZOO
je botanická zahrada a vedle je dinopark.

4)

Příští schůze výboru se bude konat dne 4. 4. 2013.
Čstecký zpravodaj vydává Obec Čistá, evidováno Ministerstvem kultury České republiky, čj. MK ČR E 10808
odpovědná redakce : Kulturní výbor zastupitelstva obce Čistá

