MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČISTECKA

2

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ
SRPEN

CENA 6,- Kč

2014

AKTUÁLNĚ

10. MODEL AIR SHOW
se koná o víkendu 16.8.– 17. 8.
2014 na letišti v Rakovníku.
Sobota 10:00 – 17:00
Neděle 10:00 – 16:00
Losování vstupenek o 2 letenky
do Říma nebo Paříže.
Pro děti do 15 let je možné
vyzvednout volnou vstupenku
na obecním úřadě v Čisté.
KOMINÍK
Objednávky na službu kominíka
přijímáme do 10. září 2014.
Tuto službu budeme objednávat
již jenom na podzim.

Prázdninová stopovačka pro
děti

Kdy : v týdnu od 11. do 15. 8.
sledujte obvyklé plakátovací plochy
V kolik : 16:30 hodin
Začátek: na fotbalovém hřišti
Konec: ohniště u Cihelny

OBEC INFORMUJE
POPLATEK ZA ODPADY
Splatnost poplatku za odpady
na druhé pololetí 2014 skončila
30. června. Kdo nemá poplatek
uhrazen a neuhradí jej do 30.
srpna 2014, bude mu dlužná
částka jedenkrát navýšena a
pokud
nebude
ani
poté
uhrazena,
bude
vymáhána
exekučně.

Prázdniny nám rychle letí,
proto zveme všechny děti,
na srpnovou detektivní stopovačku
kde budeme hledat šipku, značku.

Svačinku doporučujeme v podobě buřtíků.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 28. srpna 2014 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

Naše stopování zakončíme u ohniště v Cihelně,
kde proběhne i vyhodnocení.
Odchod či odvoz vlastní☺
Těší se Katka a Věnka

Čistecký zpravodaj – měsíčník občanů Čistecka – srpen 2014

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ZÁJEZD NA FARMÁŘSKÉ TRHY DO HLAVENCE

JUBILANTI
60 let
Vocetka Jiří, Čistá
Coufal Zbyněk, Čistá
Pornerová Helena, Čistá
65 let
Kolbasnjuková Marie, Nová Ves
Fehér Štefan, Čistá
Sklenářová Ivana, Čistá
Motyčka Vladimír, Křekovice
70 let
Koky Dezider, Čistá
80 let
Kočková, Marie, Čistá
84 let
Jäger Vladimír, Čistá
87 let
Scheinerová Marie, Lhota
89 let
Šnajdaufová Božena, Čistá

Obec Čistá pořádá

v sobotu 30. srpna zájezd do Hlavence
„ Vesnice Stř. kraje roku 2011 „
kde se každoročně konají na farmě p. Smotlachy
vyhlášené farmářské trhy.
Kromě farmářských výrobků bude k vidění stříhání ovcí,
kování koní a k tomu všemu bude hrát cikánská kapela.
Poté můžeme navštívit zemědělské muzeum a rozhlednu
obce Kadlín.
Další program možný po domluvě účastníků zájezdu.
Cena je 150,- až 200,- Kč, podle počtu účastníků. Platba
při nástupu do autobusu.
Přihlásit se můžete do pátku 22. 8. na obecním úřadě.
Udělejte si v sobotu 30. srpna čas a pojeďte s námi.

OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY V OBCI ČISTÁ
V rámci Anenské pouti byla v neděli 27. 7. 2014 slavnostně otevřena Naučná stezka o
historii obce Čistá. Stezka obsahuje zatím 3 naučné panely. Začíná v muzeu a pokračuje
k prvnímu panelu u radnice, dále ke mlýnu a ke hřbitovu. Poslední panel bude instalován u
kostela sv. Václava. Slavnostního aktu, spolu s položením věnců k pomníku padlým a na
hřbitově, se zúčastnili také členové Klubu vojenské historie Rakovník a členové Spolku
vojenských vysloužilců arcivévody Rainera, neboť akce byla spojena i se vzpomínkou na
oběti I. světové války, od jejíhož vypuknutí uplynulo 100 let.
Celá procházka „po historii obce“ byla ukončena mší v kapli sv. Anny.
Poděkováním všem, kdo se na vybudování naučné stezky podíleli, může být účast mnoha
občanů, kteří se jejího otevření zúčastnili.
U S N E S E N Í k zápisu č. 44
ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 24. července 2014.

ZO

souhlasí:

894/14 - s navrženým programem jednání.
895/14 - s výběrem firmy Hilbert Interiéty s.r.o. Praha na akci „Obklad tělocvičny a renovace parket
v ZŠ Čistá“ za částku 271.525,- Kč bez DPH.
896/14 - s uzavřením smlouvy o dílo na rekonstrukci vodáren s Mgr. Rozsypalem na částku
209.629,- Kč bez DPH.
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PLACENÁ INZERCE :
Prodej

slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových
plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant–černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří : 1520 týdnů. Cena 149 -180,- Kč/ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky
pouze našeho chovu !
Prodej se uskuteční:
V pondělí 18. srpna a 15. září 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

Čistečtí volejbalisté hráli v Německu.
V pátek 13.června opět po roce odejeli čistečtí volejbalisté na pozvání do
německého Löbnitz-Sausedlitz na tradiční volejbalové klání s německými přáteli.
Dvacetičlenná výprava po skupinách dorazila na místo v pozdních odpoledních hodinách.
Přivítáni jsme byli v areálu nově zrekonstruované fary. Po ubytování , naplnění žaludků a
uvítacích oficialitách jsme předali našim kamarádům skupinový dar, který vzbudil značný
obdiv, neboť na hrnečcích, které byly součástí dárku byli vyobrazeni naši přátelé v
různých akcích z minulých let.
V sobotu jsme se probouzeli do slunečného i když chladnějšího rána. Měli jsme
před sebou relaxační výlet třemi kočáry, které byly tažený koňským čtyřspřežím. Zhruba
hodinová projížďka vedla městečkem Löbnitz a jeho okolím. Zpět jsme se vrátili k
jezdecké škole. Tam byl připraven chutný oběd. Po obědě jsme se přesunuli na faru do
Sauselitz, a rychle se převlékli do sportovního, neboť od 13.00 hodin začínal volejbalový
turnaj. Na něm se kromě našeho družstva mužů a žen prezentovalo dalších 11 družstev
(celkově 3 družstva žen a 10 družstev mužů). Družstvo žen, které hrálo ve složení Dita
Valigurčinová, Jitka Janoušková, Katka Homolová, Pavla Grundová, Vlastimila Švolbová
a Irena Knotková se utkalo ve skupině s dalšímy dvěma družstvy dvoukolově. Při
konečném hodnocení děvčata obsadila 2.místo. Oproti umístění v minulých létech byla
děvčata s výsledkem spokojena. Družstvo mužů nastoupilo do zápasů ve skupině ve
složení Karel Štětina ml., Stanislav Grund, Jiří Šůna, Stanislav Havel, Víťa Lopour a Jitka
Rosenbergová. Kromě jednoho všechna utkání družstvo mužů vyhrálo, jednou
remizovalo (hrálo se systémem každý s každým) a v konečném součtu získalo nejvíce
bodů a cenné 1.místo. Po slavnostním vyhodnocení následovala večeře. Po ní byla
připravena odlehčující soutěž a následovala vekoformátová projekce, neboť se na
mistrovství světa v kopané v Brazílii hrálo utkání Německo – Ghana a to jsme sledovali
společně. Po skončení fotbalu jsme v družné zábavě setrvali, někteří až do časných
ranních hodin.
Nedělní ráno nás vítalo polojasným počasím. Náš program pokračoval podle
plánu. Byla naplánována návštěva města Delitzsch, kde jsme absolvovali procházku
starým městem, zakončenou výstupem na jednu z hradebních věží. Oběd byl připraven
ve stylové řecké restauraci (majitel je sponzorem družstva děvčat z Löbnitz). Po obědě a
společném fotografování jsme si předali osobní dárky, rozloučili se a odjeli jsme domů.
K.Štětina
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POZVÁNKA
na

22. ročník turnaje v odbíjené
s mezinárodní účastí

„O Čisteckou buchtu“,
který se koná dne 23. srpna 2014 od 11.00
ve sportovním areálu TJ Čistá

hodin

Upřesnění hracího systému bude 30 minut před zahájením turnaje.
Startovné: 600,-- Kč, zaplaceno do 15.8.2014

Účet číslo 510094043/0800
Kategorie: družstva mužů, družstva žen
Závazné přihlášky do 15.8.2014 na telefonním čísle:
724 595 531 (Štětina Karel)
602 130 998 (Štětinová Vlasta)
e-mail: stetinovi@seznam.cz
Běh do schodů 2014
Všichni přátelé přiměřeného pohybu se sejdou v neděli 31.8.2014 v 15 hodin u
Základní školy v Čisté, aby opět po roce změřili svou rychlost při Běhu do schodů.
Závod je určen pro všechny věkové kategorie od 3 let. Trasa se může proběhnout
nebo i projít svižným nebo mírným tempem.
Každý obdrží účastnický list, drobnou odměnu a vítězové diplom.
Startovné činí 10,- Kč. Na všechny se těším
K. Coufalová
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Mužstvo III. třída
1.

kolo TJ Čistá

- Sj. Chrášťany

24.VIII

15.00

hod

Ne

2.

kolo So. Branov

- TJ Čistá

31.VIII

17.00

hod

Ne

3.

kolo TJ Čistá

- So. Pustověty

7.IX

15.00

hod

Ne

4.

kolo So. Petrohrad

- TJ Čistá

14.IX

13.30

hod

Ne

5.

kolo TJ Čistá

- B. Lubná

21.IX

15.00

hod

Ne

6.

kolo SK Rakovník B

- TJ Čistá

28.IX

13.30

hod

Ne

7.

kolo TJ Čistá

- So. Kroučová

5.X

15.00

hod

Ne

8.

kolo TJ Čistá

- TJ Šanov

12.X

15.00

hod

Ne

9.

kolo TJ Roztoky

- TJ Čistá

19.X

15.30

hod

Ne

10.

kolo TJ Čistá

- SK Lány B

26.X

14.30

hod

Ne

11.

kolo B. Rynholec

- TJ Čistá

2.XI

14.00

hod

Ne UT3G

12.

kolo TJ Čistá

- Sp. Řevničov

9.XI

14.00

hod

Ne

13.

kolo Ol. Rakovník

- TJ Čistá

15.XI

10.00

hod

So

Mladší žáci
1. kolo

TJ Čistá

- SK Rakovník A

2. kolo

SK Pavlíkov

3. kolo
4. kolo

7.IX 10.00

hod Ne

- TJ Čistá

14.IX 10.00

hod Ne

TJ Čistá

- Tn. Rakovník B

21.IX 10.00

hod Ne

PO Olešná

- TJ Čistá

5. kolo

TJ Čistá

- SK Senomaty

5.X 10.00

hod Ne

6. kolo

TJ Čistá

- Sp. Lužná

12.X 10.00

hod Ne

7. kolo

T.J. Roztoky

- TJ Čistá

18.X 10.00

hod So

1. kolo

TJ Čistá

- SK Senomaty

26.X 10.00

hod Ne

2. kolo

SK Pavlíkov

- TJ Čistá

2.XI 10.00

hod Ne

3. kolo

TJ Čistá

- SK Rakovník A

9.XI 10.00

hod Ne

Dorost
volno

- TJ Čistá

1.

kolo

2.

kolo TJ Čistá

- Hc. Mutějovice

3.

kolo SK Pavlíkov

4.

kolo TJ Čistá

5.

kolo B. Rynholec

6.

13.IX

10.00 hod

So

- TJ Čistá

20.IX

10.00 hod

So

- Sp. Řevničov

27.IX

10.00 hod

So

- TJ Čistá

4.X

10.00 hod

So

kolo SK Senomaty

- TJ Čistá

11.X

09.00 hod

So

7.

kolo TJ Čistá

- FC Jesenice

18.X

10.00 hod

So

1.

kolo SK Senomaty

- TJ Čistá

25.X

10.00 hod

So

2.

kolo SK Pavlíkov

- TJ Čistá

1.XI

10.00 hod

So

3.

kolo TJ Čistá

- FC Jesenice

8.XI

10.00 hod

So
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Srpnové pranostiky
Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
V srpnu mlhy na výšinách – jistá voda, když v nížinách – to pohoda.
V srpnu-li máš hojně slunečnosti, budeš mít víno dosti.
Moc hub srpnových – moc vánic sněhových.

Panna Maria (15. srpen)
Kult světice
Postava Marie je velmi dobře známa z Bible. Vždyť to byla právě ona, jež byla vybrána, aby se
stala matkou Božího syna Ježíše.
S oslavou kultu Panny Marie souvisí několik dní v roce, toto jsou nejvýznamnější:
den jejího narození
8. září
25. březen
den Zvěstování, že se stane matkou Božího syna
(9. měsíců před jeho narozením)
15. srpen
den Nanebevzetí Panny Marie, tedy den jejího úmrtí
Byla symbolem čistoty, protože podle křesťanského učení porodila a přitom zůstala pannou, dále
symbolem mateřství a lásky, radosti a smutku.
V církevní liturgii je jí přisuzováno několik rolí:
Matka
Madona, časté zobrazení s malým Ježíšem v náručí
Truchlící matka
Pieta, v náručí má svého umírajícího syna
Matka (Sedmi)Bolestná
Mater Dolorosa, sedm mečů proniká její hrudí a symbolizuje sedm
bolestí
Matka církve
nejčastěji zobrazována samotná bez Ježíše
Matka milosrdenství
pod rozevřeným dlouhým pláštěm ukrývá malé postavy lidí a chrání
je
Matka moudrosti
její postava (někdy také s malým Ježíšem) držící knihu
Příběhů a legend o této uctívané světici je opravdu mnoho. Jsou to zejména momenty, kdy se
zjevila, pomohla nemocným či raněným na bojišti. Tyto události dostaly název Mariánská zjevení.
Vojáci se k ní modlili, aby jim pomohla k vítězství, ženy ji prosily o pomoc v těžkých chvílích, ale
i tehdy, když nemohly mít dítě. Proto modlitba „Zdrávas, Maria…“ patří k nejrozšířenějším. Často
jako díkuvzdání za ukončení moru, či jinou významnou pomoc, se stavěly ke slávě Panny Marie
tzv. Mariánské sloupy.
V souvislosti s modlitbou se zmíním o jedné křesťanské pomůcce a tou je růženec. Původně však
vznikl v zemích s islámským náboženstvím a mezi křesťany se dostal s křižáckými výpravami.
S pomocí této pomůcky, která má podobu šňůrky s navlečenými korálky, se počítalo množství
odříkaných modliteb. Vývoj podoby růženců závisel na lidové tvořivosti, možnostech a vkusu.
Kromě korálků ze skla, keramiky, drahých kamenů se používaly různé bobule, dřevo a jiné
materiály.
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Panna Marie je předmětem obzvláštní úcty, v podstatě je chápána jako první mezi světci. Řada
míst, kde se zjevila nebo vykonala nějaký zázrak, je hojně navštěvována, jsou to tzv. poutní místa.
U nás je velmi známá bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýnu na Moravě a Svatá
Hora u Příbrami.
K postavě Panny Marie se neváže příliš mnoho lidových pranostik, obyčejů a zvyků. Jeden z mála
zvyků je např. svěcení bylinek, koření a semen v den Nanebevzetí, které tímto nabyly léčivou
schopnost.

Srpnový nápad pro děti

Tvoření z filcu - muchomůrka

Pomůcky: šablona obrázku, barevný filc, nit, jehla, lepidlo
Postup: Nejdříve si vystřihneme šablonu obrázku z papíru, v tomto případě šablonu muchomůrky
a travičky. Obkreslíme ji na filc (fixou, tužkou, křídou nebo si ji přišpendlíme k filcu a
obstřihneme bez obkreslování). Vystřihneme. Nalepíme na druhý čtverec filcu. Rozstřihneme na 4
stejné díly a poté obrázek ještě přišijeme. Nakonec přilepíme bílá kolečka na klobouček.
Skládačka je hotová :-)
TIP: pokud ještě před rozstříháním připevníte nějaký druhý motiv i z druhé strany, můžeme mít
oboustrannou skládačku. V tom případě ale spíše doporučujeme kvůli přišívání každý motiv
umístit na samostatný kus filcu a až ke konci je k sobě přiložit, rozstříhat a obšít ještě kolem
krajů...

Srpnový recept našich (pra) babiček

Houbové rizoto

Suroviny: 1 cibule, máslo, 250g hub, 250g rýže, 100g mrkve, 100g hrášku, sůl, pepř, zeleninový
vývar, tvrdý sýr
Postup: Na másle zpěníme cibuli, přidáme houby, dobře odkapanou a propláchnutou rýži,
kostičky mrkve a hrášek. Osolíme, opepříme a promícháme. Zalijeme vývarem a doměkka
dusíme. Podle potřeby přiléváme vývar. Hotové rizoto podáváme s nastrouhaným sýrem.

převzato z knihy Martina Bestajovského Velká kniha lidových obyčejů a nápadů pro šikovné ruce
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