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ČISTECKÝ ZPRAVODAJ
ČERVEN

CENA 6,- Kč

2014

AKTUÁLNĚ

VÝROČÍ 150 let Pěveckého souboru Václav
POPLATEK ZA ODPADY
Druhá
polovina
místního
poplatku za likvidaci odpadu pro
trvale hlášené osoby je splatná
do 30. června 2014. Stejně
tak končí splatnost tohoto
poplatku pro chalupáře. Jen
připomínáme, že výše poplatku
činí 550,-- Kč.

OBECNÍ KNIHOVNA
V obecní
knihovně
bude
v červnu dovolená od pondělí
16. 6. do pondělí 23. 6. včetně.

OBEC INFORMUJE
ZÁJEZD
30. srpna 2014 pořádá obec Čistá
zájezd na farmářské trhy do
Hlavence a do obce Kadlín. Obě
vesnice také soutěžily o vesnici
roku a stojí za navštívení.
Kdo by měl zájem, ať se přihlásí
na obci do 15. srpna. Přihlášky
jsou závazné. Bližší informaci
zveřejníme v příštím zpravodaji.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 5. června 2014 od 18 hodin
v zasedací místnosti obecního
úřadu v Čisté.

Pěvecký soubor Václav, jako chrámový mužský
sbor, byl založen roku 1864. V roce 1981 začal
zpívat také ženský sbor a z původně mužského sboru
se posléze stal soubor smíšený. Za ta léta zpíval
soubor Václav jak na domácích, tak na zahraničních
podiích a s menšími přestávkami koncertuje a
rozdává radost pod heslem „Zpěvem k srdci, srdcem
k vlasti“ dodnes.
V letošním roce tedy oslaví krásných 150 let trvání.

Slavnostní koncert k výročí se uskuteční
v sobotu 7. června 2014
od 14 hodin v kulturním domě v Čisté
Vystoupí :
VÁCLAV
smíšený pěvecký sbor z Čisté
ČERCHOVAN
smíšený pěvecký sbor z Domažlic
MAGISTRAE RACONENSES
učitelský pěvecký sbor z Rakovníka
SMETANA – SLOVANKA
mužský pěvecký sbor z Kladna

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

DĚTI ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
ČISTÁ

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

Srdečně zveme všechny občany.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI

Městský úřad Rakovník - Informace o otvíracích hodinách pro
veřejnost na odboru občanských průkazů a cestovních dokladů :

65 let
Procházka Petr, Zdeslav
Orosová Zdeňka, Čistá

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00
10:00
8:00
9:00
8:00

–
–
–
–
–

17:00
13:00
17:00
12:00
12:00

75 let
Hubáčková Květoslava, Kůzová

Informace jsou převzaté ze zpravodaje obce Roztoky.

Všechno jezdí co kola má
Letošní školní rok končí neobvykle již ve středu 25. 6. 2014, a proto se i naše akce
uskuteční v tento den.
Připravte si netradiční vozidla a přijeďte s námi strávit příjemné odpoledne.
Závod začne v 16:30 hodin u fotbalového hřiště v Čisté a je vhodný pro všechny věkové
kategorie i pro maminky s kočárky.
Bude připraven doprovodný program pro ty, kteří zrovna nebudou závodit.
Drobné odměny jsou připravené pro všechny účastníky.
Na setkání se těší
Katka Coufalová
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Jak se na naší škole učí ve školním roce 2013/2014...?
Během měsíce ledna a února se zapojila naše škola do testování znalostí žáků v předmětech
Český jazyk. Matematika. Anglický jazyk, Humanitní základ, Přírodovědný základ a Ekonomie.
Testy připravila společnost KALIBRO. Testováním prošli žáci 5. a 9. ročníku. Vyhodnocené testy
nám umožňují porovnání se školami venkovského a městského typu.
Soubor testovaných čítá v průměru od 3000 žáků České republiky. Vyhodnocené testy byly zpět
zaslány škole. Učitelé s materiály v dalších hodinách pracují. Výsledky testů slouží k porovnání
úspěšnosti našich žáků i s dosaženými výsledky v uplynulých letech.

Výsledky testů Kalibro 2013/2014
9. ročník
Počet
respondentů
2 690
2 637
1 153

9.r. %
64,1
65,3
68,7

Vesnice
%
66,8
44,4
57,7

Malá
města%
67,0
47,5
58,1

Velká
města%
69,7
48,1
59,4

Výsledek%
(vesnice)
- 2,7
+20,9
+11,0

Český jazyk
Matematika
Humanitní
základ
Přírodovědný 1 191
základ
769
Ekonomie

59,6

61,0

57,1

62,2

-1,4

69,8

55,7

57,1

55,0

+14,1

2160

56,5

59,0

61,2

64,8

-2,5

Vesnice
%
63,3
54,4

Malá
města%
64,3
54,5

Velká
města%
64,8
53,9

Výsledek%
(vesnice)
+12,9
+5,7

77,2

63,7

63,6

62,7

+13,5

66,4

53

53,3

55,7

+13,4

Anglický
jazyk

5. ročník

Český jazyk
Matematika

Počet
5.r. %
respondentů
4 517
76,2
4 459
60,1

Přírodovědný 2044
základ
3 612
Anglický
jazyk
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Okresní kolo INDIÁNSKÉ STEZKY
V úterý 29. dubna 2014 se v Rakovníku konalo okresní kolo Indiánské stezky pro chlapecké a dívčí
dvojčlenné hlídky ve věku od 7 do 18 let.
Naši školu reprezentovalo 6 hlídek, tj. 12 dětí, které se na závod připravovaly ve školním kroužku
Indiánská stezka s p.uč. Pavlou Slabou.
Děti poměřily své síly se závodníky škol z celého okresu v lesích nad Penny marketem a jako
každoročně plnily vědomostní i dovednostní úkoly na trase 3,5 km. Například házely oštěpem, střílely
z luku a praku, plížily se, stavěly stan a ohniště, poznávaly živočichy, rostliny, topografické a turistické
značky, hrady a zámky, poznávaly světové strany a vázaly uzle.
Naši žáci se moc snažili a takto dopadli :
1. místo - Tomáš Tintěra (1.roč.) a Šimon Váhala (2.roč.)
2. místo - Aleš Fišer (3.roč.) a Jonáš Kožíšek (2.roč.)
v kategorii nejmladších chlapců,
3. místo - Markétka Schmalzová (4.roč.) a Maruška Krausová (5.roč.)
7. místo - Natálka Kukiová (5.roč.) a Ivetka Grohová (4.roč.)
v kategorii mladších dívek,
1. místo - Jakub Váhala (4.roč.) a Matěj Průcha (4.roč.)
2. místo - Patrik Schuh (5.roč.) a Adam Fišer (4.roč.)
v kategorii mladších chlapců.
Všem jmenovaným dětem moc blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Římskokatolická farnost oznamuje, že
27. červen „Den památky obětí komunistického režimu“ /1950 – poprava Milady Horákové/
si připomeneme 23. června od 18:00h promítáním filmu České děti na faře v Čisté, výstavou „Sliby
vs. realita“, která bude uspořádána v případě pěkného počasí v parku za kostelem, v případě špatného
počasí na faře nebo v kostele, a od 20 - 22h bude možné v kostele zapálit svíčku a pomodlit se za oběti
komunistického režimu.
Připojujeme se ke kampani Proti ztrátě paměti
Kampaň Proti ztrátě paměti pořádá již počtvrté společnost Člověk v tísni a její projekt
Příběhy bezpráví.
Hlavním smyslem kampaně je projevit úctu obětem komunistického režimu a
připomenout, že na zločiny komunismu se nesmí zapomínat.
Jsme přesvědčeni, že svoboda, kterou máme v naší zemi již 25 let, není samozřejmostí a
je třeba si jí vážit – i přes některé problémy, které trápí naši současnou společnost.
Ostatně mnohé z nich mají své kořeny právě v komunistické minulosti, a proto má letošní
kampaň podtitul Komunismus bolí dodnes.

Připojte se taky 23.6.
• 18:00h film České děti /fara Čistá/ - diskuze
• 20:00h – 22:00h svíčka a modlitba za oběti /kostel Sv. Václava/
• Výstava „Sliby vs. realita“ /dle počasí/
Více zde…http://www.protiztratepameti.cz/
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Koncert
flétnový kroužek
a hosté
Závěrečný koncert posluchačů flétnového kroužku
při ZŠ a MŠ ČistÁ a jejich hostů - čisteckých muzikantů

se uskuteční

17. 6. 2014 od 18:00h
v kostele
sv. Václava v Čisté
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podporují nás:
Obec Čistá, ZŠ a MŠ Čistá
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Mladí hasiči děkují
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem těm, kteří podpořili celorepublikovou sbírku,
ve středu 14. 5. zakoupením kvítku měsíčku lékařského.
Letos naše i Vaše snažení přispělo do společného účtu Ligy proti rakovině částkou 5.965,- Kč.
Celkem jsme prodali všech 250 kytiček.
Letos byl opravdu velký zájem o tuto akci ze strany Vás, občanů.
Došlo bohužel k tomu, že jsme prodali všechny květy dřív, než jsme stihli navštívit všechny.
Chceme se Tímto omluvit všem těm, kteří na nás čekali marně!
Všem DĚKUJEME, Vaši mladí hasiči!

10. května se konalo základní kolo v požárním sportu v areálu TJ Čistá.
Naše Vaše děti se zde prezentovaly s ukázkou požárního útoku. Zájemci o požární sport, diváci a
ostatní soutěžící měli možnost celé družstvo starších premiérově spatřit v úplně nových dresech,
které se podařilo zajistit díky grantu obce a sponzorů. Pro malé hasiče to bylo veliké překvapení,
líbily se a s nadšením se v nich před domácím publikem předvedli.

Hasičská přípravka
17. května se soutěžní družstvo našich nejmenších hasičů (děti do 6ti let) ve složení Lucka
Pavlisová, Nela Petržílková a Maruška Wurmová zúčastnilo závěrečného okresního kola Plamínku
pro tuto kategorii. Tuto soutěž ve spolupráci s obcí a ZŠ připravilo SDH Kolešovice na jejich
školním hřišti.
Soutěži předcházely deštivé dny, takže pořadatelé měli obavy o stav škvárového oválu, svatý Petr
se však umoudřil a od pátečního večera hnal mraky jinam a dráha byla připravena jak se patří.
Děti se na tento den velmi těšily a jejich nadšení podpořily nové hasičské kombinézy, které byly
pořízeny za přispění grantového programu obce Čistá a sponzorů.
Díky organizátorům disciplíny uprašovaly, děti závodily s nadšením, rozhodčí hodnotili
spravedlivě a všichni byli spokojení.
Naše družstvo Přípravky všechna úskalí požárního sportu pro nejmenší zvládlo bez větších obtíží.
Po podzimním závodu požárnické všestrannosti, štafety trojic a jarních štafet CTIF, 3 x 60m a
požárním útoku se džberovou stříkačkou, obsadili celkově krásné 6. místo v ročníku 2013/14
soutěže Plamínek okresu Rakovník.
Družstvo starších
30. – 31. května proběhlo závěrečné okresní kolo hry Plamen v Senomatech.
V pátek jsme nešli do školy, protože jsme jeli na hasičské závody v Senomatech.
Přijeli jsme a připravili jsme si stany, ve kterých jsme přespali. Počasí nám přálo celé dva dny.
Soutěžilo se ve 4 disciplínách: štafeta CTIF a 4x60, útok CTIF a požární útok.
Večer byla diskotéka, kterou pro nás připravili sportovci SK Senomaty.
Po sečtení všech výsledků a vyhodnocení celoroční činnosti jsme se umístili na 5. místě.
Filip Schuh – člen soutěžního družstva

Všem soutěžícím GRATULUJEME a děkujeme za representaci SDH a obce Čistá!
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Výsledek sběru starého papíru
Dne 23. 5. 2014 proběhl sběr starého papíru v naší obci Čistá. Probíhá však i průběžně po
celý školní rok 2013/2014 a bude i v dalším školním roce realizován. Všem patří poděkování za
to, že na nás myslíte, odpad třídíte a zároveň šetříte a chráníte naše životní prostředí. Cílem našeho
školního projektu je rovněž vést děti k této smysluplné aktivitě.
Podařilo se sebrat a odevzdat 6 800 kg starých časopisů, reklamních letáků a kartonů, což
pro školu přineslo odměnu 12 901,-Kč.
Naše škola dále sbírá plastová víčka, PET lahve, použitý jedlý olej, úsporné zářivky,
trubicové zářivky, použité baterie. Všechny sběrné nádoby jsou v přízemí budovy školy.
Děkujeme za spolupráci.
B. Vopatová, ředitelka školy

Červnové pranostiky
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení.
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začnem kositi.
Červen studený – sedlák krčí rameny.
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.
Červen mokrý a studený – bývají žně vždy zkaženy.
Co červen nedá do klasu, červenec nažene v času.
Když je červen deštivý, polehává obilí.
Svatodušní svátky – letnice
Letnice jsou svátky pohyblivé. Slaví se 50 dní po Velikonocích, tedy deset dnů po tzv.
Nanebevzetí Páně - vždy dva dny, v neděli a v pondělí a jsou vyvrcholením Velikonoc.
Latinský název Letnic je Pentecostec, což právě znamená padesátý den velikonoční slavnosti. V
křesťanství se slaví jako den seslání Ducha svatého, ve starém zákoně se padesátý den po
Velikonocích vzpomínal jako den, kdy Mojžíš na hoře Sinaj obdržel Desatero. Brzy se objevila
snaha připodobnit tento svátek velikonocím, proto dostala již ve 4. století vigílii s oktávou a
připojil se další den – svatodušní pondělí. Po Velikonocích se v západní církvi staly Letnice
druhým svátkem, v němž dříve bylo možno světit křestní vodu a udělovat svátost křtu. Liturgická
barva je červená - na památku ohnivých jazyků, v jejichž podobě sestoupil Duch svatý na
apoštoly.
Letnice i Velikonoce mají mnoho společného:
- oslavují přírodu - Velikonoce jsou svátky jara, Letnice začátkem sklizně
- měly pro Židy spojitost s událostmi z dějin spásy
- pro křesťany jsou Velikonoce svátkem vzkříšení Pána Ježíše a Letnice svátkem seslání Ducha.
Letnice také navazovaly na tradici předkřesťanských svátků. Český kronikář Kosmas psal roku
1092 o knížeti Břetislavovi II., že vyháněl ze země čarodějníky, věštce a hadače pohanské.
Boží hod svatodušní – Seslání ducha svatého
O svatodušní neděli byly všechny oltáře bohatě zdobeny květy, především růžemi (proto se v
lidovém prostředí letnicím říkalo také rozálie). Lidé zdobili své domy čerstvou zelení, dávali
březové a bukové větvičky do váz, aby se na nich mohl usadit duch svatý. Čerstvé ratolesti měly
domu přinést štěstí. Také se věřilo, že posvěcené větvičky ochrání dům a dobytek před pohromou.
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Pokud větvičky ve vodě uvadly či uschly do svátku Božího těla, měl v tomto roce někdo z rodiny
zemřít.
Letnice byly také svátkem pastýřů. Každý pastýř se o Letnicích snažil vyhnat dobytek na pastvu
co nejdříve. Když se některý opozdil, ostatní se mu vysmívali. Stejně tak se stal terčem posměchu
ten, kdo na Letnice dlouho spal. V některých oblastech byl dobytek před vyhnáním na pastvu
ověnčen a postříkán vodou.
Kromě církevních oslav doprovázely letnice od středověku bujaré oslavy, hostiny, tanec a zpěv,
proti kterým marně brojili mravokárci. Se svatodušními svátky se také spojovaly nejrůznější
pověry, především zápas proti nečistým silám – čarodějnicím. V podvečer vycházeli chasníci na
náves a práskali biči, aby hřmotem zahnali zlé čarodějnice.
Svatodušní pondělí
Zatímco neděle měla ráz především oslav církevních, v pondělí dominovaly rozmanité lidové
obyčeje. Rozšířeným obyčejem byl zvyk mládeže strojit se za krále, královnu a jejich družinu
(slavné „jízdy králů“ se dodnes uchovaly na Slovácku). Průvod s králem chodil po vsi, vtipkoval,
chválil nebo káral hospodáře a čeleď, předříkával rozmanité verše; za to dostávali od hospodářů
dárky. Obvykle to skončilo pronásledováním krále, vhozením některého člena průvodu do vody,
závody na koních a podobně. To bylo základní schéma, obměňované v různých variantách, s
rozličnými maskami a dalšími podrobnostmi.
Ve staročeských městech existoval zvláštní zvyk, zvaný „střílení ku ptáku“. Zábava přišla z
ciziny, ve 13. století jsou o ní zmínky v Německu, v Čechách se stala po husitských válkách velmi
oblíbená. Na dlouhou dřevěnou tyč se upevnil původně živý, později dřevěný pták, na kterého se
střílelo z kuše, později z pušky. Kdo sestřelil ptáka jako první, stal se králem.
Mezi německým obyvatelstvem na Šumavě byl oblíbeným zvykem „zpěv vodního ptáka“,
přinesený nejspíše přistěhovalci z Bavorska v 17. století. Chlapci ze vsi se sešli a zvolili jednoho,
který byl označen za „vodního ptáka“. Potom chodili dům od domu a zpívali předem připravené
písně, obsahující žertovné posměšky na jednotlivé členy domácnosti; za to obdrželi výslužku.
Červnový nápad pro děti

Mateřídouškový polštářek

Pomůcky: usušená mateřídouška, zbytky bavlněné látky, nůžky, nit, provázek
Postup: Kvetoucí mateřídoušku natrháme a pečlivě usušíme. Směsí naplníme připravené bavlněné
pytlíčky nebo polštářky. Vůně mateřídoušky nám může posloužit jako přírodní osvěžení šatní
skříně nebo i jako voňavá dekorace interiéru domova.
POZOR! Mateřídoušku trhejte opatrně a pouze její kvetoucí část, podzemní díl rostliny je
chráněný.
Červnový recept našich (pra)babiček

Dalamánky

Suroviny: 500g celozrnné mouky, hrnek ovesných vloček namočených ve vodě, hrnek
naklíčeného obilí, lžíce kmínu, 1 hrnek jáhel spařených horkou vodou, lžíce lněného semínka, 2
lžíce oleje, kvásek (6 lžic celozrnné žitné mouky a voda) a sůl
Postup: Jako první si připravíme kvásek smícháním 6 lžic žitné mouky s vodou. Vytvořené hladké
těsto zabalíme do mokrého plátna, uložíme do misky a necháme 3 dny odpočinout.
Třetího dne se pustíme do vlastního těsta. Ze surovin zaděláme hustší těsto a necháme alespoň dvě
hodiny vykynout. Mokrou rukou vytvoříme dalamánky a necháme na vymazaném plechu ještě asi
30 minut kynout. Před vložením do trouby potřeme osolenou vodou a posypeme podle chuti
kmínem, mákem nebo sezamovým semínkem.

Čistecký zpravodaj – měsíčník občanů Čistecka – červen 2014

převzato z http://userweb.pedf.cuni.cz/kov/download/rezac_svatodussv.pdf
a knihy Martina Bestajovského Velká kniha lidových obyčejů a nápadů pro šikovné ruce

Zápis ze schůze výboru ČSZP konané dne 29. 4. 2014

1)

Organizační záležitosti.
Předání balíčku jubilantce p. GEIGEROVÉ z Milíčova zajistila p. Bezstarostová.
Pan Vojtášek nabídl k odkoupení chodítko, které je v dobrém stavu. Výbor sdružení souhlasí s
odkoupením chodítka za 2.000,-- Kč. Po převzetí bude zapsáno do inventárního seznamu.
Sdružení obdrželo sponzorský dar od AGRA Čistá. Výbor sdružení za zaslání daru děkuje.

2)

Akce nabídnuté SZP Rakovník ke spoluúčasti :
Přednáška dne 14.5.2014 od 15 hodin na téma „Zásady zdravé výživy, zdravé vaření.“
Přednáška dne 21.5.2014 od 10 hodin na téma „Vliv výživy na naše zdraví“.
Přednáška dne 17.5.2014 od 13 hodin na téma „Síla léčivých kamenů“ spojená s prodejem.
Zájezd 10.6. Český les - Čerchov odjezd z Čisté 8,15 hod.

3) 1.6. Dechparáda - zájezd do Kněževse, pořad od 14 do 18 hodin, vstupné 130,--Kč, autobus z
Čisté
ve 13 hodin. Jízdné členové 70,--Kč, nečlenové 100,-- Kč.
Dále je možnost se přihlašovat na akce zveřejněné na nástěnce a to na cestu lodí po Vltavě a na
zájezd na Chodské slavnosti v Domažlicích.
4) Datum příští chůze bude včas oznámen.

PLACENÁ INZERCE :
Prodej

slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových
plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant–žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří : 15-20 týdnů. Cena 149 -185,- Kč/ ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé
slepičky pouze našeho chovu !
Prodej se uskuteční:
V sobotu 24. června 2014
Čistá - hostinec U Šimků - 14.45 hod.
Při prodeji slepiček- výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Případné bližší informace : Po-Pá 9.00-16.00hod
tel. 601576270,606550204,728605840
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