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OBEC INFORMUJE
- Poplatky za odpad
- Dotační program obce Čistá
NAŠI ZASTUPITELÉ
OÚ Čistá
Úřední hodiny:
Pondělí 8 - 11:30
12 - 17
Úterý 8 - 11:30
12 - 16
Středa 8 - 11:30
12 - 17
Čtvrtek
není úřední den
Pátek 8 - 11:30
12 – 15
___________________________________
Sběrný dvůr obce Čistá
Provozní doba:
Středa 16 -18 (duben-říjen)
15 -17 (listopad-březen)
Sobota 8 - 11
___________________________________
Pošta Čistá
Kontakt: 954 227 034
Provozní doba:
Pondělí
8 - 11 14 - 17
Úterý
8 - 11 13 - 16
Středa
8 - 11 14 - 17
Čtvrtek
8 - 11 13 - 16
Pátek
8 - 11 13 - 16
___________________________________
Praktický lékař pro dospělé:
ZZ Sedmikráska s.r.o.
Mudr. Marie Jenšovská
Mudr. Jiří Jenšovský
kontakt: 737 526 622
Ordinační hodiny:
Úterý
7:30 – 13:00
Pátek
7:30 – 10:30
___________________________________
Praktický zubní lékař:
Mudr. Martina Svobodová
Kontakt:723 778 187
313 549 401
Ordinační hodiny:
Pondělí
8 – 12
Čtvrtek
12:30 – 15:30
Pátek
8 – 12

KČ 6,-

2 DOŠLO DO REDAKCE
Sponzoři plesu
Výsledky TS 2019
6 SPOLKOVÉ ZPRÁVY
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Z HISTORIE
SOCIÁLNÍ VÝBOR OBCE
KULTURNÍ VÝBOR OBCE
KULTURNÍ PŘEHLED

Vážení čtenáři zpravodaje,
nové číslo zpravodaje už nenajdete ve svých poštovních schránkách, ale na
obvyklých místech, kde si ho můžete za velmi symbolickou cenu zakoupit a také je
vždy k nalezení na webových stránkách obce. Pokud hledíme na obsah, je to často
takový kompilát toho, co se kde děje, co kdo pořádá a o čem kdo chce
informovat. Jsou měsíce pro zpravodaj tučné i chudé. Já měsíc únor budu počítat
spíše k těm chudým. Zvláště, když musím napsat v kulturním přehledu do akcí
v obci Čistá „nic“. To je v našich poměrech opravdu věc neobvyklá. Není to ovšem
tentokrát míněno jako stížnost, jen to chci konstatovat. Možná že je to nakonec i
dobře, totiž že v únoru nebude „nic“, protože není tajemstvím, že obec letos slaví
velké výročí jejího vzniku, a tak se jistě v tomto duchu dočkáme letos mnohého.
Máte-li někdo nějaký nápad sem s ním.
Kulturní výbor obce, Daniel Váhala
Po roce opět přijede cirkus „Sarasány“
Vážení spoluobčané,
rok utekl jako voda a máme tady opět čas masopustu. Náš tradiční čistecký
masopust se letos bude konat v sobotu 2. března 2019. Tak jako každý rok, tak i
letos k nám zavítá cirkus Sarasány se svým zvěřincem, klauny a hlavně přijede
principál se svojí madam.
Celý masopust je zajišťován naším sborem dobrovolných hasičů již hodně dlouhá
léta a za podpory obce. Ale určitě uvítáme, jako každý rok, když kdokoli z Vás
přijde s nápadem nové masky a vyrazí do průvodu. Nápadům a počtu masek se
meze nekladou, naopak všichni jste vítáni. A kdo neví za co jít, tak ať přijde na
hasičskou zbrojnici v sobotu po 12.00 hodině a určitě ho do nějaké masky rádi
oblékneme. Samozřejmě se těšíme i na děti, pro které se určitě také maska najde
Stejně tak se těšíme na večerní „masopustní rej“, že přijde hodně masek i
ostatních návštěvníků, abychom si ten „náš“ masopust zase pěkně užili a měli celý
rok na co vzpomínat.
Takže jste všichni zváni.
Blanka Čebišová, starostka obce

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Poplatky za odpad

Připomínáme úhradu poplatku za komunální odpad na rok 2019. Splatnost
poplatku byla dne 31. 1. 2019. Platbu je možné uhradit ve dvou splátkách.

Dotační program obce Čistá
Lhůta pro podávání žádostí - 1. únor až 15. únor 2019

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

Naši zastupitelé
Jako redakce Čisteckého zpravodaje jsme se rozhodli postupně představit nové zastupitelstvo, zvolené v podzimních
komunálních volbách. Pro únorové číslo Čisteckého zpravodaje jsme s několika otázkami oslovili místostarostku
obce, Mgr. Kateřinu Lauberovou (48 let, kandidovala za Sdružení nezávislých kandidátů „Čistecka“).

1. S čím přicházíte do zastupitelstva, co vidíte jako svoji prioritu?
Samozřejmě za prioritu považuji vybudování kanalizace, opravu kulturního domu,
přítomnost lékaře pro děti, mládež i dospělé, vybudování stavebních parcel a
vytvářet v obci příjemné podmínky pro život, které by do vesnice přivedly nové
spoluobčany.
2. Jak se vám daří skloubit náročné povolání učitelky a místostarostky?
Pracovně jsem velmi vytížená. V zaměstnání vykonávám práci učitelky na 2.
stupni (matematika, občanská výchova, tělesná výchova) a na část úvazku pracuji
ve školní družině. Práce s dětmi mě baví a naplňuje. Ve škole se s dětmi cítím
užitečná a šťastná. Do obecního zastupitelstva jsem kandidovala, protože jsem se chtěla podílet na práci v
obci, ve které žiji a pracuji. V mých letech už vím, že nezměním svět (ve studentských letech jsem si
myslela něco jiného :-)), ale kdybych trochou mohla přispět k tomu, aby se nám v naší a přilehlých obcích
hezky žilo, tak budu spokojená.
3. Jaké tři věci v Čisté vidíte jako nejproblematičtější, kterým byste se chtěla věnovat?
Myslím si, že by bylo třeba zapracovat na větší sounáležitosti obyvatel a současně rozvíjet podmínky pro
jejich denní praktický život i pro jejich volnočasové aktivity. Nesmíme zapomínat ani na seniory. Ráda
bych pro ně se sociálním výborem pořádala setkávací akce, kde by si mohli popovídat a pobavit se.
__________________________________________________________________________________________________
Únor bílý - pole sílí.
Únor - úmor: kdyby mohl, umořil by v
krávě tele a v kobyle hříbě.
Únorová voda - pro pole škoda.
Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho
již nepodrží

DOŠLO DO REDAKCE
Poděkování sponzorům

Letošní společenský ples Základní školy a mateřské školy v Čisté je
organizátory i účastníky hodnocen jako velmi zdařilý. Tradičně bohatá
tombola by nemohla být tak hodnotná, nebýt celé řady štědrých přispěvatelů. Všem jim patří upřímné poděkování.
Za SRPDŠ Zbyněk Coufal
Sponzoři plesu SRPDŠ 25. 1. 2019
Rodiče a přátelé žáků, Učitelé a zaměstnanci ZŠ, Občané Čisté, Obec Čistá, Mlýn s.r.o. Čistá, VATRA, autobusová
doprava MEKA ITALY Čistá, Uzenářství I. a A. Sklenářovi Čistá, Dynal Čistá, Restaurace U Šimků, Čistá, instalatér,
topenář p. O. Pavlík, Čistá, p. I. Bobisudová, Čistá, Ing. J. Kondelík, Čistá, p. V. Štětinová, Čistá, p. D. Jopová, Čistá,
Ravos Rakovník, LARA B+S, p. I. Muchnová, Kralovice, p. J. Tajbl, Čistá, MS Javorna, Čistá, Obec Všesulov, Obec
Břežany, Obec Šípy, PM Centrum Král Kralovice, Marius Pedersen, Kralovice, p. Špačková, cukr. výrob. Kralovice, OSH
Rakovník, Elektro Šindler, Rakovník, COPY Centrum Rakovník, Charvát Hykom, Rakovník, Lextrans Bus Čistá,
p.Titlbach, Šanov, p. M. Svatoš, Čistá, Ovoce, zelenina, Macák, Hadačka, Ovoce, zelenina, Šteňuk, Tuřany, Elektroviola
Rakovník, Catherine, svatební salon, Rakovník, AUTOSTOP, s. r. o. Rakovník, Czecom s.r.o. Rakovník, CS Trans
Rakovník, Europapier - Bohemia, Plzeň, Lasselsberger, Rakovník, Dřevovýroba Pinie CZ Lubná, Královský pivovar
Krušovice, p. L. Vrábík, Rakovník, Pekařství Špáňa Šanov, AGROFARM spol. s r.o. Šípy, Ing. P. Škrle Hedecko, Koberce
J+V Prusíkovi, Kozojedy, Česká pojišťovna, Rakovník, Středočeský kraj, SŠ Kralovice, Procter a Gambler, Rakovník,
Krejčovství Eliot-p. I.Tintěrová, GOLF Park Podbořánky, s. r. o., DaLuNet Jesenice, RaFo Radek Folda Rakovník, Topení,
voda,plyn, Richter, Kněževes, Poprokan Louny, Petr Babuška Kožlany, ČRS,z.s. MO Čistá, p. R. Paul, Bělbožice, Zahrad.
květ. centrum, Senomaty, TS FOOD, Budišov nad Budišovkou, Barvy - laky H. Votroubková, Kralovice, Hügli Food s.r.o.
Kolín, Varnea, Plzeň, Stavební práce Knot, Buček, Pivovar Rakovník Bakalář, Triton Rakovník, Kadeřnictví Majdanová
Rakovník, Kadeřnictví Černohorská Rakovník, Proagro Nymburk a.s.
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POZVÁNKA

Poznamenejte si v kalendáři
Blíží se čas dětského karnevalu, a proto vám chceme s předstihem oznámit termín
konání. Tentokrát se bude konat v sobotu 9. března 2019 v KD v Čisté.

Těšíme se na vás. Spolek žen v Čisté

_______________________________________________________________________________________________________
Výsledky Tříkrálové sbírky Charity ČR 2019, Afterparty 2019

ZŠ A MŠ ČISTÁ
Přehled plánovaných akcí na měsíc únor ZŠ a MŠ Čistá
7. 2.
9. 2.
11.2 – 15. 2.
21. 2.
25. 2. – 3. 3.

LEDOVÁ PLOCHA RAKOVNÍK, pro 1. – 5. ročník
ČISTECKÝ UZEL, SDH Čistá,
místo konání: budova školy - tělocvična, od 9:00 hod.
Projekt „HRDÁ ŠKOLA“ – BAREVNÝ TÝDEN
Žáci se oblékají každý den do jiné barvy.
LEDOVÁ PLOCHA RAKOVNÍK, pro 6. - 9. ročník
JARNÍ PRÁZDNINY, 1. – 9. Ročník

Podrobné informace najdete na: www.zsmscista.cz, Facebook: ZŠ a MŠ Čistá
Marie Kruntová
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Leží-li kočka v únoru na slunci,
jistě v březnu poleze za kamna.
V únoru sníh a led - v létě
nanesou včely med.
Když skřivánek v únoru zpívá,
velká zima potom bývá.
Jestli únor honí mraky, staví
březen sněhuláky.
Když únor vodu spustí, ledem ji
březen zahustí.
Když tě v únoru zašimrá komár
za ušima, poběhneš jistě v
březnu ke kamnům s ušima.

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

1916 letní čas.
Od 1.května do 30.září byl zaveden
letní čas.
V parním mlýně bylo povoleno
zřízení továrny na těstoviny, která
pak byla v provozu tři roky.
Podle soupisu z 28.března žije
v Čisté 1509 osob.
1918
továrna
na
dřevoprůmysl.
Emil Kauders začal stavět továrnu
nástrojů pro dřevoprůmysl a
v následujících letech ji stále
rozšiřoval.
V roce
1934
zaměstnávala továrna již 50 osob a
vyvážela své výrobky nejen po celé
republice, ale i do zahraničí.
V lednu 1942 je Emil Kauders se
svojí rodinou nuceně vystěhován
z Čisté. Kromě syna Josefa, zemřeli
ostatní
členové
rodiny
v koncentračním táboře Osvětim.
1919 ples Sokola.
19.ledna se konal v hostinci č.206
ples Sokola, první v Čisté při
elektrickém osvětlení, zavedeném
provizorně z nedalekého parního
mlýna.
DTJ.
Krátký čas po roce 1918 byla
v Čisté
ustavena
Dělnická
tělocvičná jednota – DTJ. Členové
byli většinou z okolních obcí.
Cvičilo se ve staré škole, v bývalé
stáji, kde před zřízením vlastní
tělocvičny cvičila též TJ Sokol. Po
počátečním nadšení se po čase
dostavila odůvodněná únava a
jednota byla zrušena.
Osvětový sbor.
Dne 24.července 1918 byl
ustanoven místní osvětový sbor,
který měl 10 členů. Pořádal

přednášky a národní slavnosti.
Později byl sbor přejmenován
na osvětovou komisi, která měla
pět členů.
V červenci a srpnu 1919
byl prováděn soupis a ocenění
nemovitostí za účelem uložení
dávky z majetku,podle vládního
nařízení ze dne 7.července 1919.
Jednomu zdejšímu obuvnickému
mistru bylo zabaven 20 párů bot,
vyrobených z kůže pod rukou
koupené proto, že je při soupisu
nenahlásil.
Dalším
dvěma
obuvníkům bylo také zabaveno 80
kg takové kůže.
1920 Nadace M. Budeciusové.
V roce 1920 byla v Čisté založena
nadace Magdaleny Budeciusové.
Každým rokem byl vypisován
konkurs na tuto nadaci v částce
600 Kč. Nárok na tuto nadaci měly
z Čisté pouze dívky z rodu Mořice
Budecia, obchodníka z č.23, nebo
jeho sestry, manželky Josefa
Pfeifra městského tajemníka a
účetního Občanské záložny v Čisté.
Dne 14.listopadu 1920 se
v Čisté konaly první českobratrské
bohoslužby,
první
v kraji
posledního pobytu Mistra Jana
Husa.
Podle prvního sčítání lidu
v republice z 15.února 1921 žilo
v Čisté 1406 osob, z toho 17 Židů,
v Křekovicích 78 a ve Všesulově
307.
V tomto roce se začalo
uvažovat o prodeji pivovaru. Byla
za něj požadována suma 1 milion
Kč, kupec se však žádný nenašel.
1922 Husův dům.

Co se psalo před 100lety?

Z HISTORIE
Čistečtí evangelíci byli prvními
v kraji, kteří v roce 1920 založili
sbor
Českobratrské
církve
evangelické. Bolestí sboru byla
bohoslužebná místnost. Služby
Boží se konaly na různých místech,
v sokolovně, v některém hostinci,
ve škole, ale i v soukromých
domech. Členové sboru se začali
obracet se žádostí o poskytnutí
peněžních darů na stavbu
českobratrského Husova domu
v Čisté a začali tak shromažďovat
darované peněžní částky.
Již v roce 1922 je pak
dokončen v Čisté českobratrský
chrám – Husův dům. Byl postaven
stavitelem Cyrilem Čechem z Čisté
a stál 189 000 Kč. Byla to vůbec
první
chrámová
budova
českobratrské církve evangelické
na českém západě. Teprve po
dvanácti letech byl vybudován
chrám a fara v Kralovicích.
Dne 8.října 1922 se konala
slavnost
českobratrského
evangelického sboru, otevření
budovy Husova domu. K této
významné události se dostavilo
velké množství lidí nejen z Čisté,
z Rakovníka, Kožlan, Plzně, ale
také
i
z okolních
vesnic.
Bohoslužby
se
pak
konaly
pravidelně každou neděli.
Jaroslav Sklenář, kronikář
/obsah a formát textu bez
redakčního zásahu/

hospodyně přemýšlí, kde je pravidelnost v každé práci,
každá věc na své místě a každá práce má svůj vykázaný
čas, jen tam panuje pokojný a harmonický život domácí,
neboť klid při všech hospodyňských povinnostech a
práce dle určitého a promyšleného plánu jsou základy
vzorné domácnosti. To jest fakt, jehož cenu mnoho

čerpáno z Kuchyňského kalendáře z roku 1919
Rozdělení práce
Aby hospodyně pojistila si pokojný a stejnoměrný
pořádek, který nesmí býti žádným překotným chvatem
rušen, musí si učiniti přesný rozvrh práce. Jen tam, kde
[4]
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hospodyní nezná a nechce znát. Ony pracují bez
methody, obyčejně překotně a proto jsou uhoněné,
takřka uštvané, nemají smysl pro požadavky dětí a muže
a pro samý chvat a spěch vypadají mnohé domácnosti
přese všechno uklízení a pořádání velmi neuklizeně.
Mnohá hospodyně myslí, že dokud se až k smrti
neunaví, dokud všechny kolem sebe nepřesvědčí, jak
hrozná práce jest vedení domácnosti, doku v pravém
smyslu slova únavou neklesne, že není v domě pořádek.
A zatím ji unaví často právě jen práce nepromyšlená,
nerozdělená a bez plánu prováděná.
„Myslit a rozdělit“ má býti heslem všech hospodyň, a
když si zvyknou každodenně dle určitého plánu práci
vykonat, všechno se klidně udělá, všude panuje pořádek
a ještě zbude čas na práci jinou, než domácí. Bez
rozvrhu práce se často nahromadí mnoho práce těžké,
jako: prádlo, leštění neb drhnutí podlah, mytí oken a
dveří atd. Neb do prádla se v záchvatu
pořádkumilovnosti dá mnoho těžkých kusů, povlaků,
ubrusů a jiných velkých kusů, které se pak ani na šňůry
k pověšení nevejdou, pradleny nemohou je unavenýma
rukama ani řádně vyždímat, ani vyprat, síly jejich nestačí
a to, co se chtělo tím uspořit, přichází na zmar, ano
povstává z toho škoda. I jídelní lístky mají se sestavovati
večer před tím a napsat, co se má přinést. Zapomene-li
se, co se má vařit a přinést, až když služka čeká
s nákupní brašnou v ruce, mnoho času se promrhá. Ví-li
hospodyně, co chce dělat, pomyslí-li, co k tomu bude
potřebovat, dá vše najednou přinésti. Nepřemýšlí-li,
musí se služka během vaření několikrát oblékat a běžet
něco koupit a to jest příčinou chvatu a nedostatku času
na práci jinou. I při chůzi do sklepa, do spíže atd. má se
vzpomínati a vzíti vše, co se potřebuje, najednou. Bez
závažných příčin nemá hospodyně žádnou práci na
určitý čas určenou odkládat, neb nepříjemné povinnosti
odstrkovat na dobu pozdější. Honba a chvat při práci
činí hospodyni netrpělivou a nervosní, podrážděnou a
ochromuje duševní pružnost. Kde pracujícím rukám
pomáhá hlava přemýšlením, tam jde vše jak na šňůrce,
neboť ani domácí práce není mechanickou prací těla,
nýbrž musí býti také promyšlená a dle plánu stále se
měnícího prováděná.

mrkev, cibule, petružel, pastiňák, špenát, cikorie, černý
kořen, kopr, kmín, šalvěj, chřest, ranný hrách. Ovšem
odborně to činí zahradníci-obchodníci, ale i každá
hospodyně může míti rannou zeleninu. Kdo seje
v únoru, může již v dubnu a květnu bráti zeleninu do
kuchyně. Kdo teprve reje a hnojí, nemůže dříve síti, až
v březnu a dubnu. Všechna zelenina klíčí pomalu, ale
klíče nejsou choulostivé, a kdo může záhony přikrýti
slámou nebo jehličím, aby mráz nepronikl hluboko,
nemusí se obávati, že zelenina zmrzne. Také ranné
brambory se vyberou z krechtu nebo ze sklepa,
přeberou a k sázení určená zásoba se dá do plochých
košů nebo beden na světlo, ale do chladna, aby
brambory trochu zavadly a vyrazily krátké, silné klíče.
Jsou-li v teple, vyrazí klíče příliš dlouhé, které později se
rády zlomní. Také pole pro ranné brambory se musí
v zimě připraviti, pohnojiti a sice hodně hnojem
z chléva, ku kterému se přidá dobré hnojivo draselnaté
a sice 4-6 centů na jedno jitro. Všechna zelenina ve
sklepě i krechtu musí se přehlédnouti, očistiti, zkažená
odstraniti.
Do malých zahrad se sazba zeleninová kupuje, ale na
místech od prodejen vzdálených nebo v zahradách
velkých mají majitelé svá pařeniště, ač si ho mohou pod
jedním, dvěma okny založit všude. Pařeniště nesmí býti
příliš teplé a se se v únoru celer, pór, zelí bílé i červené,
karfiol, salát, brukve, kapusta, ředkvička, také okurky,
které se mohou v dubnu a květnu přesadit do
prázdných pařenišť. Ku konci měsíce vysazuje se už
cibule, ale jen do záhonů nehnojených, na nichž
minulého roku rostl hrách nebo fazole. Zelenina ze
semena vysazuje se na místa chráněná. K tomu musí
býti půda již v zimě dobře pohnojená. Semena se musí
objednati záhy, protože je jich velký nedostatek. Půda
se ještě hnojí, není-li koňský hnůj, stačí vlhké listí ze
zahrady shrabané, které jako koňský hnůj zemi zahřívá.
V zahradě ovocné jest práce ukončena. Stromy a keře
ovocné prořezané. Broskve a meruňky se prořezávají, až
se odkryjí, tedy až v dubnu. Kde panovala nějaká nákaza
stromů, nesmí se přestati v opatrnosti a odstraňování
příčin, také housenky a jiní škůdci se pilně hubí. Nestaloli se to během zimy, musí se stromy obrýti a pohnojiti
hlavně močůvkou, která se nalévá po obvodu korun
stromů buď do vyryté rýhy neb do dolíčků v půdě
vyrytých a zase se zaházejí, neboť jen při dobré obsluze
stromů možno čekati dobrou žeň.

Zahrada v únoru
Pro zahradu zelinářskou jest v únoru práce dost, není-li
mnoho sněhu a silné mrazy. Seje se červená řepa,

Recept na únor
Zelné omeletty
Zelí se velmi jemně useká, osolí a nechá chvíli stát. Pak se dobře vymačká z vody a udusí na kousku másla. Měkké se
osladí, přidá trochu pepře.
Ze třech osminek litru mléka1 vejce, trochu soli a mouky udělá se řidší těstíčko a pekou se tenké omeletty. Polovic se
jich nakrájí na nudličky a přidají se k tomu zelí již vychladlému, ostatní se naplní tou zelnou smíšeninou, zabalí, dají do
vymaštěného rendlíku, zalejí osminkou litru mléka, 1 vejcem a trochu osolené a upekou v troubě do žluta.
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Pěvecký soubor „Václav“

SPOLKOVÉ ZPRÁVY

Pěvecký soubor „Václav“ hledá zpěváky – baryton, basbaryton a tenor.
Informace u sbormistra na tel. čísle 773 647 735.

Vánoční turnaj ve stolním tenise
Dne 29. 12. 2018 se uskutečnil vánoční turnaj
za účasti 18 hráčů, kteří byli rozděleni do tří
šestičlenných skupin, ze kterých postupovali
vždy 4 nejlepší do vyřazovacích bojů.
Konečné pořadí: 1. Martin Lepka ml. – KST
Rakovník, 2. Pavel Bedenk , 3. Václav
Bezstarosti, 4. Martin Franěk – Nouzov
5. Martin Lepka st., 6. Petr Beneš – Nouzov, 7.
Václav Vít – Olešná, 8. Jaroslav Zeman –
Nouzov, Turnaje se zúčastnili i nadějní žáci školy
Denis Bedenk a Míša Marek.

______________________________________________________________________________________________________
Služba spoluobčanům
Určení druhu, hmotnosti a ryzosti drahých kovů a kamenů, předběžné stanovení hodnoty.Služba bude pro občany Čisté
a okolí poskytována zdarma. Ing.Ladislav Volráb, Nádražní 278, Čistá, tel. 724359360, Volrabl@seznam.cz
__________________________________________________________________________________________________

INZERÁTY
Prodáváme domácí med. Naše dcera Zuzana chová včely a má nějaké přebytky, které by chtěla
prodat. Med pochází z Polabí z okolí Čelákovic. 1 kg stojí 140,- Kč.
Informace na tel. 606778389. Katka Coufalová
Nabízím k prodeji stánek občerstvení pro každoroční sezónní prodej od 15. června do 30. září na Veřejném
tábořišti Zdeslav včetně vybavení.
Bližší informace u majitele na tel. 777 555 837 nebo e-mail: trnka.jirina@seznam.cz.

______________________________________________________________________________________________________
Seznam zdravotnických pomůcek, které si
můžete v případě potřeby zapůjčit od ČSZP
OCIÁLNÍ VÝBOR OBCE
(paní Eva Vopatová).

S

Poplatek pro člena sdružení je 3,- Kč/den.
Poplatek pro nečlena sdružení je 5,- Kč/den.
Nabízíme:
 autotrakční lehátko (bolest zad)
 pomocníka při vstávání
 chodítko
 invalidní vozík
 toaletní židli
 hrazdičku za postel (pomoc při zvedání a polohování)
 masážní lehátko (možno i na rehabilitační cvičení)
 sedátko na vanu
 nástavec na toaletu
Zpoplatněnou pečovatelskou službu v naší obci zajišťuje
paní Martina Pešková, na kterou se můžete obrátit (725
926 144).
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Teplý únor - studené jaro, teplé léto
Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben
zazelená - květen mu to spálí.
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
Můžeš-li se v lednu vysléci do košile, připravuj
si na únor kožich.
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí
se na poli neurodí
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky
V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy
kácí.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již
nepodrží.
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký
srpen
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom
bývá.

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

Zdravíme Vás jménem kulturního výboru obce Čistá.
Touto cestou bychom Vás a Váš spolek nebo organizaci chtěli
pozvat ke spolupráci. Rádi bychom připravili kalendářní
přehled akcí na rok 2019, zejména z důvodu
eliminace dublování pořádaných akcí v jeden den, ale především proto, aby veřejnost dopředu znala termíny
akcí. Téměř každá organizace, každý spolek v Čisté pořádá své tradiční akce a již dopředu zná (přibližný)
termín, proto prosíme o jeho sdělení. Přehled akcí bude k vidění na webových stránkách obce. O spuštění této
aplikace budete informováni. Stačí nám jen dát vědět.
Stále platí, že Vám KV může nabídnout určitý druh pomoci při organizaci Vaší akce, zejména s koordinací,
propagací a technickou pomocí.
Jak víte, KV vytváří Čistecký zpravodaj, i zde budeme rádi za Vaši spolupráci. Každý měsíc Vás upozorníme, že
se blíží uzávěrka, kdy můžete posílat plakáty, pozvánky, články, z historie, z činnosti, a jiné. Zaslání podkladů
elektronicky samozřejmě preferujeme, nejlépe v textovém formátu Word na tuto adresu: cista.obecniurad@seznam.cz.
Těšíme se na spolupráci s Vámi, Kulturní výbor

KULTURNÍ VÝBOR OBCE

O čem je svátek hromnic?
Hromnice je lidový název pro svátek Uvedení Páně do chrámu (2.2.) Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a
Josef přinesli Ježíše čtyřicet dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. V chrámě ho pak
stařec a prorok Simeon nazval „světlem k osvícení národů“. Tento svátek je proto dnes doprovázen i žehnáním svící.
Lidový název „hromnice“ vznikl právě kvůli svěcení svíček, které se rozsvěcely při modlitbě v „temných chvílích života“,
např. i při bouřce...

__________________________________________________________________________________________

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá č. 3, ze dne 6. prosince 2018
Návrh usnesení č. 42/18:ZO schvaluje navržený program jednání.
Pro - 10, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 42/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 43/18: ZO schvaluje dodavatelem elektrické energie od 1. 1. 2019 společnost Amper Market a.s.,
Praha 4 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Pro - 10, Proti – 1 Mgr. Lauberová, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 43/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 44/18:ZO schvaluje dodatek č. 16 ke smlouvě o zajištění komplexního odpadového hospodářství s
firmou Marius Pedersen a.s. na rok 2019 a pověřuje starostku jeho podpisem.
Pro - 11, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 44/18 BYLO SCHVÁLENO.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Čistá č. 4, ze dne 20. prosince 2018
Návrh usnesení č. 45/18:ZO schvaluje navržený program jednání 4. zasedání ZO.
Pro - 11, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 45/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 46/18:ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Čistá na rok 2019 ve znění návrhu, dle závazných
ukazatelů:Příjmy celkem:21,999.627,10 Kč, Výdaje celkem:21,374.619,10 Kč, Financování: 625.008,- Kč (splátka úvěru)
Pro - 11, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 46/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 47/18:ZO schvaluje předložený plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Čistá na rok 2019.
Pro - 11, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 47/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 48/18:ZO schvaluje návrh střednědobého výhledu nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Čistá.
Pro - 11, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 48/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 49/18:ZO schvaluje poplatek za likvidaci komunálního odpadu na rok 2019 ve výši 650,- Kč na
trvale žijící osobu a rok, resp. na rekreační objekt a rok.
Pro - 11, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 49/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 50/18:ZO schvaluje dotační programy obce na rok 2019 a celkovou alokovanou částku ve výši
285.000,- Kč.
Pro - 10, Proti – 0, Zdržel se - 1 Mgr. Razýmová, USNESENÍ č. 50/18 BYLO SCHVÁLENO.
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Návrh usnesení č. 51/18:ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na nákup dopravního
automobilu a o dotaci na pořízení 4 ks vysílaček z dotačního titulu „Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky
požární ochrany – komunikační prostředky“.
Pro - 11, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 51/18 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 52/18:ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR z podprogramu Obnova obnovy a rozvoje
venkova pro dotační titul Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na místo pasivního
odpočinku v obci Zdeslav.
Pro - 11, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 52/18 BYLO SCHVÁLENO

KULTURNÍ PŘEHLED
ÚNOR
Čistá
nic

Okolí
20. 2. 2019, 19:00h - Štěpán Kos, klavírní recitál, Mariánská Týnice
https://www.facebook.com/tickralovice
http://www.kulturnicentrum.cz/

BŘEZEN
Čistá
2. 3. 2019, 14:00 a večer, Masopust
9. 3. 2019, Dětský karneval

Masopust (lidově ostatky, fašank,, morav. voračky, voráčí, končiny či obecně karneval je třídenní svátek, jakož i
slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů (6. ledna),
má pevné datum, tak jeho konec na Popeleční středu je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od poloviny
února do počátku března. Masopustní zvyky mají zřejmě původ v předkřesťanských slovanských oslavách konce zimy.
Podobně se slaví i v jiných slovanských zemích, třeba v Rusku se tento svátek nazývá maslenica a figurují v něm i
některé podobné postavy jako v českém masopustu, například kobyla nebo medvěd. Jiný výklad původu masopustu
vychází z římského náboženství, které s předjařím spojovalo vegetační a plodnostní božstva, jako je Bakchus.
V původním smyslu jde o „opuštění masa“ (slovo karneval pochází nejspíš z italského carne levare, „dát pryč maso“).
Masopust pak představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly taneční
zábavy, zabijačky a také svatby. Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se
zabijačkou a hostinou. Poslední tři dny, tedy o masopustní neděli, v pondělí a úterý, které jsou zvány ostatky, končiny,
fašank či přímo masopust, se konají různé rituální úkony, průvod masek, scénické výstupy a končí taneční zábavou.
V současném slova smyslu je však význam karnevalu obecný a nevázaný na určité období. Jde o taneční zábavy,
hýření, lidové zábavy v maskách, maškarní bály. Nejznámějším tanečním karnevalem ve světě je karneval v Rio de
Janeiru, dalším známým je v Santa Cruz de Tenerife.
Zdroj: Wikipedie
Čistecký zpravodaj vydává obec Čistá, evidováno Ministerstvem kultury české republiky, č.j. MK ČR E 10808
odpovědná redakce: Kulturní výbor zastupitelstva obce Čistá
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