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ČISTECKÝ ZPRAVODAJ
ČERVENEC

AKTUÁLNĚ
OMEZENÝ PRODEJ DŘEVA
Vzhledem k tomu, že se neustále
ztrácí
dřevo
z obecních
lesů
připravené k odvezení bude jeho
samovýroba omezena.

CENA 6,- Kč

2014

POZVÁNKA
NA
ANENSKOU
POUŤ 2014

DOVOLENÁ
Zubní ordinace v Čisté má od
25. 7. do 3. 8. 2014 dovolenou.
Zástup - zdravotní středisko
Kralovice.

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 nejpozději do 15. srpna.
Přihlášky jsou závazné.

OPRAVA VARHAN
Neustále pokračuje veřejná sbírka na
opravu varhan v kostele sv. Václava.
Na obci a v kostele jsou k dispozici
kasičky a je zároveň otevřen účet u ČS
a.s. číslo 3167471369/0800.
Všem přispěvatelům děkujeme.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Další pravidelné veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Čistá bude včas
vyvěšeno na úřední desce obecního
úřadu Čistá a na webových stránkách
obce.

Kontakt
Obec Čistá
Čistá č.p. 1
270 34 Čistá u Rakovníka
tel. 313 549 454
cista.obecni-urad@seznam.cz

Pátek 25. července
Koncerty na náměstí Václavském
18:00 – country kapela MPS a spol
20:00 – Strašická Pohodovka
22:00 – ohňová show
Sobota 26. července
8:00 – 14:00 - pouťový jarmark na náměstí
Václavském (stánkový prodej, živá
muzika, pouťový program, divadlo a
soutěže pro děti a další …)
10:00 – fotbalový turnaj o pohár Obce Čistá na
hřišti TJ Čistá
20:00 – pouťová taneční zábava pod širým nebem
na hřišti TJ Čistá
Neděle 27. července
13:00 – poutní mše svatá v kapli Sv. Anny
13:00 – fotbalový turnaj starých gard na hřišti
TJ Čistá
14:00 – slavnostní otevření naučné stezky o
historii obce a opraveného hřbitova se
začátkem u památníku obětí válek
14:00 – taneční posezení na hřišti TJ Čistá hraje
a zpívá Martin Březina
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

VODNÍ HRÁTKY A ŠARVÁTKY
JUBILANTI
60 let
Šálová Dana, Lhota
65 let
Kypta Luděk, Čistá
70 let
Slabá Anna, Zde
slav
Kejlová Alena, Čistá

Milé děti, již 2x jsme o prázdninách zažili spousty legrace
s vodou. I na letošní prázdniny připravíme s Věnkou tuto oblíbenou
akci. Záleží jenom na počasí.
Takže v případě stálého teplého počasí po 14. červenci sledujte
plakátovací plochy, na kterých se objeví pozvánka na Vodní hrátky
a šarvátky. Budou se konat na fotbalovém hřišti a určitě si to
náramně užijeme.
Vodnice Katka

81 let
Teršl Josef, Čistá
83 let
Rafaelová Jaroslava, Smrk
Fialová Emilie, Čistá
89 let
Sklenářová Miluše, Čistá

Upozornění pro nájemce hrobových míst a návštěvníky pohřebiště :
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

Zprávičky z MŠ
Konec školního roku byl v mateřské škole nabitý akcemi, na které jsme se všichni velmi těšili.
Už v úterý 17. června jsme společně s 1. ročníkem ZŠ vyrazili do plzeňské ZOO. Po příjezdu jsme se
nasvačili a netrpělivě vyhlíželi paní průvodkyni, která dětem z 1. ročníku a předškolákům vyprávěla za
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přítomnosti p. uč. Jakšové a Fišerové o zvířatech žijících v Africe. Druhá polovina dětiček se společně
s p. uč Čechovou a paní školnicí Plincnerovou vydali opačným směrem. Za 3 hodiny jsme měli možnost
spatřit spoustu cizokrajných zvířat. Dětem se nejvíce líbili malí lemuři, klokánci, tučňáci a žirafy.
V 13h jsme se s plzeňskou ZOO rozloučili. Cestou zpět do Čisté nás čekala ještě 2 další zastavení. První
z nich bylo letiště Plasy, kde nám ukázali všechna letadla a poutavě nám o nich vyprávěli. Děti měly
možnost se zeptat, na co chtěly. A otázky padaly vskutku zajímavé. Nakonec jsme si mohli jedno
sportovní letadlo prohlédnout pěkně z blízka. I když na některých dětech byla znát únava, poslední
zastávka je všechny pěkně probudila. Šli jsme totiž do cukrárny na zmrzlinu. A to byla sladká tečka za
naším školním výletem.
Ve středu 18. června jsme přijali pozvání od malých čisteckých hudebníků na jejich výchovný koncert.
Poslechli jsme si lidové písničky, moderní i ty klasické. Také jsme se v rámci koncertu seznámili s
různými hudebními nástroji jako je piano, zobcová flétna, kytara, akordeon, trubka, borlice či housle.
Všem hudebníkům moc děkujeme za pozvání a už se těšíme na další vystoupení.
S blížícím se koncem školního roku jsme v MŠ připravovali slavnostní rozloučení s předškoláčky, a to
právě připadlo na páteční odpoledne. Úderem 16h to všechno začalo. S prvními tóny děti slavnostně
předstoupily před své rodiče, prarodiče, sourozence, paní starostku Blanku Čebišovou, p. řed. Mgr.
Boženu Vopatovou a učitelky MŠ Čistá. Po přivítání všech následovalo představování jednotlivých dětí a
následné pasování na školáčka, kterého se ujala paní starostka. A kdože bude tím školáčkem? Kubík
Fides, Káťa Jopová, Bobeš Kalán, Péťa Kašpar, Šíma Lutišan, Tomáš Maxilon, Lída Richtrová, Anetka
Votroubková a Káťa Zemanová. Společně jsme si připili na jejich úspěchy a pak už se děti rozloučily se
svými rodiči, protože je čekala výsada předškoláčků a to přespání v mateřské škole. Než se děti dostaly
do postýlek, musely ještě předtím splnit úkoly skřítka Lesníčka. Ten si v okolí Čisté chtěl vyzkoušet, co
si za ten poslední školní rok děti zapamatovaly. Následovala večeře v MŠ, diskotančení, pohádka na
dobrou noc a ve 23h už všechny děti spokojeně spinkaly ve svých postýlkách až do rána, kdy si je
vyzvedli jejich rodiče. Těm bychom chtěly poděkovat za připravené občerstvení.
V pondělí 23. 6. nás čekala poslední lekce plaveckého výcviku. Na tu se ti zběhlejší plaváčkové náležitě
připravili. Mohli si totiž přivést své vlastní hračky na hraní. V bazénu se to hemžilo nejrůznějšími
vodními děly, nafukovacími míči, ale i potápěčskými brýlemi a dokonce i ploutvemi. Na závěr děti
dostaly tzv. mokré vysvědčení a už se těší na příští plavecký výcvik.
Na poslední akci v tomto školním roce jsme vyrazili s 10 dětmi do Rakovníka v úterý 24. 6. DDM
Rakovník tam pořádal atletickou olympiádu pro MŠ. Děti po příjezdu dostaly opravdová startovní čísla,
která si připevnily na svá trička. Po nástupu a přivítání všech závodníků se začalo závodit. Děti svedly
„boje“ o první místa v hodu míčkem, skoku z místa a běhu na 50m. Naše atletická výprava byla úspěšná
hned 3krát. 1. místo si přivezl Šimon Šimek v běhu na 50m, 2. místo Liduška Mohylová za hod míčkem
a taktéž 2. místo si vyběhala Anetka Votroubková. Gratulujeme a děkujeme a reprezentaci naší MŠ.

Za MŠ Čistá S. Čechová
www.zsmscista.cz

Čistecký zpravodaj – měsíčník občanů Čistecka – červenec 2014

Čistecký zpravodaj – měsíčník občanů Čistecka – červenec 2014

Červencové pranostiky
Červenec – úrody blíženec.
Co červenec neuvaří – srpen nedopeče.
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.
V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
Déšť na Prokopa – zmokne každá kopa.
Na Markétu když prší, ořechy ze stromu srší.
Na svatého Jakuba, brambor prvá úroda.
Kolik dní před svatým Jiřím se vrba rozzelení, tolik dní před svatou Annou začnou žně.

Poutě, posvícení, hody
Bystré cestovatele po Česku možná zaujalo, že v Čechách neznají hody a na Moravě už nezavadíte
o poutě. Oba tyto svátky či veselice souvisejí s posvícením.
Slovo posvícení nijak nesouvisí se světlem či svícením, je totiž odvozeno od posvěcení kostela.
Kostely byly v minulosti stavěny za velkého úsilí a finanční podpory občanů, tudíž jejich
vysvěcení bylo pro ves historickou událostí. Výpravný církevní obřad posvěcení některému
svatému si proto lidé připomínali obecními slavnostmi. A těmi se stalo posvícení, jemuž se na
Moravě říká hody a třeba ve Slezsku krmáš. V oficiálním kalendáři farnosti je pak tato výroční
slavnost označena názvem dedicatio (zasvěcení).
Jako svátek bylo posvícení vlastně po Vánocích a Velikonocích největší událostí v obci, bylo
velmi honosné, několikadenní a prolínaly se v něm prvky náboženské s těmi pohanskými. Součástí
posvícení tak byla bohoslužba a kněží se organizace i průběhu oslav aktivně účastnili. Výroční
slavnost posvícení kostela se v Čechách také označuje jako výroční pouť nebo prostě pouť.
Postupně se z této oslavy stal obecní svátek ovlivněný světskými radovánkami – stánkovým
prodejem, atrakcemi, kolotoči a konzumací krajových či posvícenských specialit. Poutě se tak
dodnes organizují na venkově v Čechách a s církevními oslavami souvisejí někde více, jinde
méně, podle toho, jak je obec sekularizovaná a jakou má tradici víry. Na Moravě se posvícení
neříká pouť, ale hody. Církevní poutě na svatá místa se ale organizovaly v minulosti i na Moravě.
Hody jsou několikadenním svátkem a splynuly většinou s církevním svátkem patrocinia – oslavou
svatého, jemuž byl kostel zasvěcen. Hody tudíž začínají o víkendu, který je nejblíže svátku tohoto
svatého. V každé obci mají kostel zasvěcený někomu jinému, proto i hody připadají na různá
období od května do listopadu. Typickým rysem moravských hodů je nejen to, že probíhají
v krojích, ale že začínají v neděli bohoslužbou. Kněz pak krojovaným párům žehná a hody
pokračují několik dní, ve větších obcích až do středy. Před hodovou nedělí se lidé baví na
nekrojované předhodové zábavě a v centru obce stárky a stárci stavějí vysokou zdobenou májku –
i když hody nepřipadají na květen. Stárky a stárci jsou krojovaní svobodní mládenci a dívky, kteří
se o hody starají.
O sjednocení hodů a posvícení v kalendáři se pokusil v Rakousku-Uhersku císař Josef II. A
stanovil, že se bude dedicatio slavit třetí neděli v říjnu. Dodnes v mnoha obcích na Moravě mají
„císařské hody“ a v Čechách zase havelské posvícení, neboť probíhá třetí neděli v říjnu po svátku
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svatého Havla. Ve srovnání s poutí v Čechách jsou hody slavnostnější, trvají déle a zapojuje se do
ní většina obce, rodiny uklízejí a zkrášlují své domovy, pečou koláče a zákusky a vystrojují
hostiny, sousedé se navštěvují a na hostinu jsou zváni příbuzní z okolí i přespolní sousedé.
Typickým rysem hodů jsou několik dní po sobě trvající odpolední a večerní krojované zábavy.
Posvícení, hody, poutě, to je především veselí, zábava a dobré jídlo. To je společné pro tyto
slavnosti jak v minulosti, tak v současnosti.

Červencový nápad pro děti
Pomůcky: malé houbičky, režná nit, jehla

Houbový řetěz

Postup: Naše babičky a prababičky sušily menší houby
navlékáním na nit. K tomuto sušení se hodí většina jedlých hub
s výjimkou ryzců, václavek, holubinek nebo třeba babek. Mimo
toho, že je to jeden ze způsobů sušení, jde i o vkusnou dekoraci nejen na chalupě. Tvorba
takového řetězu není vůbec složitá. Malé houby jednoduše navlékneme na režnou nit a zavěsíme
do průvanu na teplé místo. Hezké je střídat různé druhy hub.

Červencový recept našich (pra)babiček

Posvícenské koláče

Suroviny: 1 kg mouky (2/3 polohrubá, 1/3 hladká), 240 g práškového cukru, lžičku soli, lžíci
citrónové kůry, tři nastrouhané mandle, vanilku nebo vanilkový cukr, kousek nastrouhaného
muškátového oříšku, 400 ml mléka, 40 g kvasnic, 3 žloutky, 1 vejce, 250 g tuku (půl másla, půl
sádla), vejce na potření, máslo na plech.
Náplň:
Povidlová: povidla, drcený hřebíček, citrónová kůra, cukr, trocha rumu.
Tvarohová: 500 g tvarohu, 2 žloutky, sníh ze 2 bílků, cukr, citrónovou kůru, špetku muškátového
květu.
Postup: V hrnečku ohřejeme trochu mléka s trochou cukru a rozdrobíme do něj kvasnice, které
necháme vzejít. V zadělávací míse smícháme mouku, cukr, sůl, kůru, mandle, vanilku a
muškátový oříšek. Ve zbytku mléka rozkvedláme žloutky a vejce. Rozpustíme si máslo a sádlo.
V sypké směsi uděláme důlek, vlijeme do něj mlék se žloutky, tuk a mléko s kvasnicemi.
Promícháme a zaděláme tužší těsto. Půl hodiny těsto hněteme rukou na vále a pod utěrkou aspoň
hodinu a půl v teple necháme kynout. Z těsta uděláme placičky, které přendáme na vymazaný
plech. Poté prostředek promáčkneme omytým vajíčkem nebo kulatou stranou naběračky a
uděláme si v něm důlek, do něhož klademe náplně. Povrch můžeme zdobit půlkami mandlí či
rozinkami. Okolek koláčku pomažeme vajíčkem a necháme 15 minut kynout. Pak pečeme zprudka
10 až 15 minut při 180 až 200 stupních.
Po vytažení z trouby můžeme horké mazat máslem.
převzato http://www.chytrazena.cz/posviceni-hody-poute-21088.html
a knihy Martina Bestajovského Velká kniha lidových obyčejů a nápadů
pro šikovné ruce
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USNESENÍ

k zápisu č. 43

ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 26. června 2014.

ZO

souhlasí:

878/14 - s navrženým programem jednání.
879/14 - s rozpočtovým opatřením č. 4/14.
880/14 - a po projednání schvaluje firmu TR Antoš s.r.o. Turnov zhotovitelem zakázky „Výměna a
instalace herních prvků v obci Čistá“ za částku 637.706,- Kč s DPH.
881/14 - a po projednání schvaluje MgA Štěrbovou zhotovitelem zakázky „Zrestaurování sochy sv.
Prokopa ve Zdeslavi“ za částku 220.225 Kč s DPH.
882/14 - s přijetím dotací od KÚ SK z Fondu rozvoje obcí a měst na projekt
„Obklad tělocvičny a renovace parket v ZŠ Čistá“ ve výši 245.000,- Kč, z Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS na projekt „Pořízení a výměna dveří a vrat u hasičské
zbrojnice v Čisté a výměna kamen“ ve výši 230.000,- Kč, z Fondu kultury a obnovy
památek na projekt „Zrestaurování sochy sv. Prokopa ve Zdeslavi, ve výši 209.000,- Kč a
v rámci Mikroregionu Čistá-Senomaty na projekt „Revitalizace břehu návesního rybníka
v obci Čistá“.
883/14 - s přijetím dotací od MMR na projekt „Výměna a instalace herních prvků v obci Čistá“ ve
výši 500.000,- Kč a na projekt „Výstavba a rekonstrukce chodníků v obci Čistá“.
884/14 - s prodejem pozemku parc.č. 11 v k.ú. Čistá u Rakovníka manž. T. za částku 100,- Kč/m2.
885/14 - a po projednání schvaluje partnerství s MAS Rakovnicko na další období 2015-2020.
886/14 - s uzavřením smluv na bezúplatný pronájem pozemků vedoucích pod naučnou stezkou
mezi Obcí Čistá a Řkf Jesenice, ing. K. a pí. starostkou, jako opatrovníkem rodiny T.
887/14 - s pojištěním odpovědnosti proškolených členů výjezdní jednotky JPO Obce Čistá u
Hasičské vzájemné pojišťovny.

ZO

bere

na

vědomí:

888/14 - splnění úkolu č. 877/14 z minulého zasedání ZO.
889/14 - žádost p. P. o odkoupení části pozemku parc.č. 45 a pozemku parc.č. 47 v k.ú. Lhota u
Rakovníka.
890/14 - informace k řešení kanalizace a ČOV v obci.
891/14 - žádost o vyřešení přípojky domu čp. 366 na kanalizaci.

ZO

ukládá:

892/14 - provést místní šetření ve Lhotě ohledně žádosti p. P o odkoupení pozemků.
Zodpovídá : výbor pro ŽP
termín : do konce srpna 2014

ZO

zamítá:

893/14 - nabídku TV ZAK na natočení spotu o obci Čistá.

Čistecký zpravodaj – měsíčník občanů Čistecka – červenec 2014

Zápis ze schůze ČSZP konané dne 4. 6. 2014

1)

Organizační záležitosti :
Jubilantka - Aichingerová, Rakovník - gratulaci zajistí pí. Vopatová Eva.
Noví členové - Pešková Dana, Zdeslav
Pavlisová Danuše, Kožlany
Pešková Marie, Čistá 361
Na účet sdružení došly peníze od OÚ Čistá v částce odsouhlasené zastupitelstvem obce.
Výbor sdružení děkuje tímto za zaslání grantu.

2)

Zájezd lodí z Prahy na Slapy je již téměř obsazen, zbývá několik volných míst. Zájezdu do Českého
lesa, který pořádal SZP Rakovník se zúčastnilo šest členů našeho sdružení. SZP Rakovník dále
nabízí místa v zájezdu do Biskoupek a dále ještě nabídne zájezd do divadla v Praze, ale tato akce je
zatím rozjednána. Sledujte naši nástěnku, kde budou zveřejňovány případné další nabídky.

3)

Výbor byl seznámen s výpisem z účtu v bance.
Příští schůze výboru ČSZP se bude konat v prvním týdnu měsíce srpna. V měsíci červenci se schůze
výboru konat nebude.
Výbor sdružení přeje všem občanům příjemné prožití letního období.

PLACENÁ INZERCE :

1) Mladá solidní rodina hledá pronájem zahrady v Čisté a okolí. Tel. 776 176 199.
2)

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

