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Obejděte si Čistou

POKLADNA OÚ

Začíná jaro a je potřeba zajít si do přírody. Obejít Čistou znamená
také projít se od hřiště ke hřbitovu a dále pokračovat kolem
benzinky k nádraží a kolem akvaglobusu se vrátit ke hřišti. I když
toto je také procházka, zvláště pro starší a netrénované lidi. Chci
proto poradit trasu, která je také okružní a můžete ji začít, přerušit
nebo ukončit na všech jejích místech, kde je na trase vlaková nebo
autobusová zastávka nebo kam Vás někdo dopraví autem, případně
tam dojdete z Čistá pěšky. Vcelku ji zvládnou najedou jenom
mladší nebo trénovaní chodci. Orientace na trase je velmi snadná,
protože až na dva úseky se jde po značení KČT. Celá trasa je
dlouhá něco málo přes dvacet kilometrů.
A nyní již k popisu trasy, kterou můžete jít i v opačném směru.
Můžete začít ve Zdeslavi na křižovatce na zastávce autobusu a obec
Zdeslav projít až ke statku po silnici nebo jít cestou po severním
okraji obce k tábořišti a kolem splavu u rybníka „Bouberlák“ na
silnici a ke statku. Je také možno jít po jižním okraji obce a kolem
rybníka „Pila“ ke statku.Od statku pokračujte asi půl kilometru po
silnici až k můstku přes potok od osady Smrk a za ním odbočíme ze
silnice vlevo a po cestě mezi poli dojdete do obce Kůzová k
autobusové zastávce. Zde se také setkáme se značením KČT a sice
s modrou značkou ve směru od Svatého Huberta přes Kůzovou ve
směru Kožlany a Krašov. Dále zde odbočuje zelená značka z
Kůzové do Čisté. Půjdete po modré značce směrem Kožlany a
přijdete až k lesu a podél lesa a přes les dojdete do mělkého údolí
s rybníkem v lokalitě „U Šterclů“. Značená trasa vede dále lesem do
mírného kopečka, kde překřížíte cestu z Hradecka k železničnímu
mostu (k mostu přibližně 400 metrů) a po 400 metrech dojdete k
železniční zastávce Strachovice. Za železničním přejezdem
pokračujte dále po modrém značení a po 700 stech metrech
dojdete v lese ke křižovatce turistických tras a tady odbočte do leva
na červené značení, které vede od Plas kolem Mariánské Týnice a
pokračuje k rybníku „VOŽEHÁK“a dále k Machovu mlýnu a do údolí
Berounky pod Zvíkovcem. POZOR nenechte se oklamat údaji na
turistickém značení, ale i na turistických mapách, kde je rybník
nazýván „Ožehák“. K rybníku, který má název podle majitele mlýna
u silnice pod hrází (nyní u Straků) Vožeha z kožlanského rodu, z
něhož pochází i nynější starosta obce Velká Chmelištná, dojdete
pohodovou cestou lesem, kterou několikrát kříží cesty z Kožlan do
údolí Javornice a vzdálenost je asi 2,5 kilometru. U rybníka můžete
v lese navštívit valy v místech, kde stával lovecký hrádek
ANGERBACH a po většinu roku se zde můžete občerstvit a v
případě pěkného počasí vykoupat. Za splavem přijdete na silnici a
ve směru vlevo je po 600 metrech zastávka autobusů. Jděte však
vpravo po silnici po mostě přes Javornici, kolem bývalého mlýna „U
Straků“ až do velké zatáčky, kde červená značka odbočuje za
silnice do leva a prudce klesá do objektu bývalého mlýna, kde se
dnes říká „U Jardy“ nebo „U počeradskejch“. Dále projdete menší
chatovou osadu a pokračujete k bývalému mlýnu „U Čížů“ (na
mapách název „Cukrovic mlýn), který je na spojnici Hedecka a
Hedčan. Značení pokračuje dále okolo Javornice, kde se setkáme
ještě s jednou základnou dětské rekreace a po čtyřech kilometrech
od Vožeháku dojdeme k bývalému „Uhrovic mlýnu“u silnice ze
Slatiny do Miličova, kde můžete vidět velbloudy. Dále půjdete po
červeném značení po silnici do obce Miličov, kde je autobusová
zastávka a zde odbočíte ze silnice vpravo směrem k „Machovu

Od 1. – 8. 8. bude uzavřena
pokladna OÚ z důvodu dovolené.
KNIHOVNA
Od 10. – 20. 8. bude uzavřena
knihovna z důvodu dovolené.

OBEC INFORMUJE
PODĚKOVÁNÍ
Pořadatelům a všem, kteří se
jakkoliv podíleli na zdárném
průběhu letošních pouťových
oslav a
oslav 135. výročí
založení SDH Čistá patří
poděkování.
Starostka obce
Na XV. Všesokolském sletu obec
reprezentovala pí. Amlerová.

KAM ZA KULTUROU
Obecní
úřad
uspořádá
na
podzim (září-říjen) opět zájezd
do některého pražského divadla.
Podrobnosti
budou
včas
oznámeny. Přihlášky opět u pí.
Valigurčinová.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 23. srpna 2012 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
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
60 let
Porcalová Naděžda, Čistá
70 let
Hotěk Vlastimil, Čistá
75 let
Seifert Václav, Čistá
82 let
Jäger Vladimír, Čistá
83 let
Velebilová Helena, Čistá
85 let
Scheinerová Marie, Lhota
87 let
Šnajdaufová Božena, Čistá

mlýnu“ (také starší označení „Kablo Kladno“). Zde je možnost
dostat občerstvení. .Ještě před rekreačním střediskem se červené
značení rozdvojuje a musíte jít po značce vlevo směr Krakovec.
Údolím Šipského potoka dojdete ke zřícenině hradu Krakovec a
kolem ní do stejnojmenné obce. Je zde konečná zastávka autobusů
z
Rakovníka.
Zde změníte barvu turistického značení a
odbočíte na žlutou značku směr Jesenice. Půjdete do vršku po
silnici směr Krakov a u autobusové zastávky „U lipky“ odbočí trasa
vlevo do údolí k „Šipskému mlýnu“ (nyní soukromý objekt) a dále
proti toku potoka do obce Všesulov, kde je také autobusové spojení
s Čistou. Projdete kolem hřbitova s kostelem a jen krátce za obcí
přijdete k železniční zastávce Všesulov. Za zastávkou vpravo od
cesty je chatová osada „STRHANÁ“. Značení pokračuje lesem do
obce Křekovice, kde na konci obce odbočte vlevo na silnici bez
turistického značení a po dvou kilometrech přijdete na místo
odkud jste vyšli, to je do Zdeslavi. Pokud si chcete v Křekovicích
trasu prodloužit, pokračujte po žluté značce dál kolem bývalé
hájovny Jedlina do Velké Chmelištné. Dále do Čisté se můžete
vydat několika způsoby. Můžete jet autobusem nebo pěšky přes
Zdeslav. Pěšky můžete také jít kolem Čočkovic rybníka do osady
Smrk a přes Novou Ves do Kůzové a dále do Čisté buď autobusem
nebo pěšky po zelené značce.
Mnoho pěkných zážitků z putování přeje
F.Vopat

Vážení spoluobčané,
krátce bych Vás chtěla informovat o probíhajících investičních akcích a dalších projektech v obci.
V současné době probíhá rekonstrukce sociálního zařízení 1. a 2.NP v budově ZŠ a MŠ Čistá,
která bude dokončena s koncem prázdnin. Celkové náklady na rekonstrukci činí 1 136 290,- Kč,
z toho dotace od KÚ SK z programu SFROM 1 079 000,- Kč, vlastní náklady ve výši 5 % činí 57 290,Kč. Děti v záři nastoupí již do moderního a hygienicky vyhovujícího prostředí.
Dále probíhá výstavba památníku obětí válek, která bude dokončena na začátku měsíce září.
Termín slavnostního odhalení bude zveřejněn v příštím čísle zpravodaje. Současně se dokončuje
5.etapa rekonstrukce budovy obecního úřadu a revitalizace veřejného prostranství před obecním
úřadem.
Ve zdravotním středisku probíhají stavební úpravy ke zřízení výdejního místa lékárny. Výdejna by
měla být otevřena v průběhu měsíce září.
V měsíci květnu jsme podali žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova, kterou vyhlásila Místní
akční skupiny Rakovnicko o.p.s., na projekt Obnova hřbitova a naučná stezka o historii obce, 2. etapa
– Po stopách Jaroslava Vrchlického. Projekt zahrnuje kompletní opravu hřbitovní zdi včetně velkých
vstupních vrat a boční branky, opravu centrálního kříže, opravu náhrobku otce básníka Jaroslava
Vrchlického a obnovu náhrobků pochovaných legionářů. Dále projekt zahrnuje vybudování chodníčku
na hřbitov směrem od mlýna (v dnešní uličce), revitalizaci a výsadbu nové zeleně a zřízení
odpočinkových zón (u hřbitova a u mlýna). Žádost byla po veřejné obhajobě doporučena hodnotící
komisí MAS ke schválení. V současné době jsme obdrželi protokol o provedené administrativní
kontrole, doplnili jsme nedostatky a čekáme na rozhodnutí. O dalším průběhu těchto projektů a akcích
Vás budu informovat v příštím zpravodaji.
Blanka Čebišová
Starostka obce

Poděkování
Předškoláčci a p. učitelky z MŠ Čistá by touto cestou chtěli zpětně poděkovat p. Romanu Votroubkovi
za občerstvení na fotbalovém hřišti a p. Janu Šimkovi za večeři v hostinci „U Šimků“. Ve čtvrtek 29.
června jsme se s našimi předškoláčky slavnostně rozloučily v MŠ a děti čekalo hravé odpoledne a
pohádková noc ve školce. I díky Vám jsme si s dětmi jejich předposlední den v MŠ moc užily a věříme,
že na něj budou dlouho vzpomínat.
Bc. Slavěna Čechová, vedoucí učitelka MŠ Čistá
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Prázdninová stopovačka pro děti
Prázdniny nám rychle letí,
proto zveme všechny děti,
Kdy : ve středu 8. 8. 2012

na srpnovou stopovačku
budeme hledat šipku, značku.

V kolik :

Úkoly pro chytré hlavy,

16 hodin

ty nás přece všechny baví.
Kde : na fotbalovém hřišti

Rozhýbeme i svá tělíčka,
tak nařiďte si budíčka
na středu 8. 8. 2012 na 16 hodinu,

Více informací na plakátech

nezapomeňte na pití a svačinu.
Těší se Katka a Věnka

Běh do schodů
10. ročník běhu do schodů se koná v neděli 2. září 2012 od 15:00 hodin.
Start je u základní školy.
Zveme všechny příznivce pohybu, ale spíše se jedná o příjemné strávené odpoledne při pohybu na
trati a při hrátkách doprovodného programu.
Těšíme se na Vaši účast.
Katka a Zbyněk Coufalovi

Srpnové pranostiky
Srpnový déšť – jako ženský pláč.
Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.
Když srpen z počátku hřeje, ledový vítr v zimě dlouho věje.
Srpen začíná, co červenec končil.
Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
Vesele bude řinčet kosa, je-li v srpnu hodně rosa.
Když nás srpen deštěm nepokropí, ten už potom škody nenatropí.
Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje.
Sv. Vavřinec (10. 8.)
Svatý Vavřinec pocházel ze Španělska. Jeho učitel byl Sixtus II., který se později stal papežem.
Sixtus II. byl za vlády císaře valeriána jako jeden z prvních pronásledovaných křesťanů zatčen. Při
svém zatčení nařídil sv. Vavřinci prodat všechen majetek a peníze rozdat chudým. Císařův prefekt
zanedlouho předvolal sv. Vavřince a rozkázal mu odevzdat všechny poklady. Nato sezval sv.
Vavřinec všechny chudé z okolí a před římským úředníkem je označil za poklad církve. Rozhněvaný
prefekt nechal sv. Vavřince zatknout a mučit. Podle většiny dnešních odborníků byl sv. Vavřinec
sťat, ale legenda, podle níž byl zaživa upečen na roštu, byla přijímána s takovou důvěrou, že od 4.
století bývá zobrazován s roštem či na roštu.
Svatý Vavřinec je patronem sládků, kuchařů, cukrářů, nožířů, zbrojířů, školáků, studentů, pradlen
a sklenářů. Stejně jako svatý Florián byl ochráncem před požáry.
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Perseidy
K létu už neodmyslitelně patří meteorický roj Perseidy. Slzy svatého Vavřince, jak se Perseidám
lidově říká, ozáří již tradičně okolo 12. srpna noční oblohu.
Při pozorování Perseid se zdá, že meteory vylétávají z jednoho bodu na obloze. Tomuto bodu se
říká radiant a v tomto případě se nachází v souhvězdí Persea, odtud tedy název meteorického roje.
Za původem Perseid je kometa Swift – Tuttle, která svou dráhu zaneřádila malými prachovými
částicemi. Mrakem těchto částeček prolétá Země každé léto. Perseidy vylétávají do atmosféry
rychlostí okolo 58 km/s. Jedná se o malé prachové částice, které se vždy ve výšce okolo 100 km
vypaří.
V maximu můžeme na obloze vidět až 100 meteorů za hodinu. V letošním roce ale spatříme při
ideálních podmínkách spíše okolo 40 meteorů za hodinu. Pokud se rozhodnete Perseidy pozorovat,
doporučujeme místo daleko od rušivých pouličních světel. K samotnému pozorování meteoru nic
nepotřebujete, s ohledem na krční páteř se doporučuje poloha ležmo. V přírodě byste si měli pod
sebe dát například karimatku. Nejednomu pozorovateli se už osvědčila plážové zahradní lehátka.
Houby
Sběr a konzumace hub provází člověka od nepaměti. Zatímco houby patřily na stolech vládnoucích
vrstev a církve k luxusu (tedy vybrané druhy hub jako lanýže), doklady o tom, co sbíral a
konzumoval prostý lid, neexistují. Zkušenosti se předávaly pouze ústně díky negramotnosti
naprosté většiny především venkovského obyvatelstva, a to v některých státech až do pol. 19. stol.
V průběhu tisíciletí byla strava prostých obyvatel narušována válkami, neúrodou a hladomorem,
kdy bylo nutné hledat náhradní obživu. Kromě některých historických období, během nichž se na
houby pohlíželo jako na produkt ďábla a zlých sil, se požívání hub tradovalo z generace na generaci,
bohužel ale bez jakýchkoliv zachovaných listinných materiálů.
Nejstarší písemná zmínka o pokrmech připravovaných z hub je v díle autora, žijícího za doby císaře
Tiberia v 1. stol. n. l., v kolekci kuchařských receptů pod názvem De re coquinaria – O předmětu
vaření, kde jsou 2 houbové recepty: ragú z hub a ragú z lanýžů. Teprve po více než tisíci letech,
ve 14. stol.,
vydal Gillaume Tirel Taillevant manuskript nazvaný Le viandier – Poskytovatel potravin, jako první
francouzskou kuchařku. V tomtéž století vzniklo i několik anglických kolekcí kuchařských receptů.

Křižácké výpravy do Svaté země v 11. – 13 stol. a cesty Marco Pola do Číny na přelomu 13. 14.
stol. umožnily rozšíření sortimentu potravin o cizokrajné koření, ovoce a v Evropě neznámé
potraviny. Kolumbovo znovuobjevení Ameriky koncem 15. století znamenalo zavedení zcela nových
a postupně zlidovělých potravin (brambory, kukuřice, rajčata…) do evropské stravy. Houby
nicméně zůstávaly v pozadí zájmu evropského kulinářství až do 19. století, kdy patřily mezi
doplňkovou potravinu, především na venkově. Plný rozvoj houbaření v širokém smyslu nastal
až ve 20. století, speciálně u mykofilních

národů, kde houby patří mezi neodmyslitelnou součást stravy.
Houby mají své odborné vědecké názvosloví, které je nezpochybnitelné. Jak české, tak i latinské.
Ne každý houbař je však zastáncem vědeckých postupů a metod, a tak za celé generace vášnivých
sběračů hub vzniklo specifické lidové houbové názvosloví. To utřídil a zpracoval český mykolog a
etnograf Svatopluk Šebek (1926 - 1996) a vydal knižně r. 1968 za podpory Oblastního muzea v
Poděbradech. Následuje malá houbová ochutnávka☺
Bedla vysoká – hadí houba (Hořicko), paraple (Mrákov)
Hřib dubový – doubravník (Domažlicko), tvrďák (Valašsko), tvrzík (Ústí n. Orlicí)
Hřib kovář – kořenáč (Chodsko), šumpelka, šunfelka (Chrudimsko)
Hřib satan – bliják (Královéhradecko), jenerál (Berounsko), safián (Praha – západ)
Hřib žlučník – psí luhovec (Valašsko), židák (Teplicko), havíř (Karlovarsko)
Hřib žlutomasý - babka (ČR), šafránka (Turnovsko), žid (Olomoucko), zajíček (Těšínsko)
Klouzek modřínový – břemuvka (Ostravsko), lerpánek (Teplicko), slimák (Kutnohorsko)
Kotrč kadeřavý – diviš (Táborsko), koterych (Olomoucko), vořešník (Chodsko)
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Křemenáč osikový – panička (Beskydy), rúthajle (Litoměřicko), vosík (Plzeňsko)
Liška obecná – kura (Valašsko, Uherskobrodsko), rezounka (Poděbradsko)
Muchomůrka (různé druhy) – vochomírka, vochomůrka (Chodsko)
Muchomůrka červená – bílá houba (Pelhřimovsko), pávice (Domažlicko), špunty (Pacov)
Pečárka polní – cikánka, uhelka, votavka (Chodsko), bělinka (Poděbradsko)
Smrž jedlý – kukalka, stromeček (Domažlicko), smrha (Lašsko, Slovácko)
Suchohřib hnědý (hřib hnědý) – doutník, pocestník (Berounsko), půlpravák (Opavsko)
Václavka obecná – kolopěnka (Vsetínsko), pernikůvka (Opavsko), podzimka (Strakonice)
převzato z knihy Dagmar Šottnerové Lidové tradice, www.astro.cz a www.houbar.cz

Drobné památky a zajímavá místa v Čisté
Deska J. J. Frídy
Fotografie

Poloha
Umístěna v průčelí budovy mlýna.
Nápis
V letech 1872 – 75 bydlela ve zdejším mlýně rodina J. J. Frídy, správce mlýna jenž tady
23. 11. 1874 ukončil svou životní pouť. V těch letech zde dlel a tvořil jeho syn Jaroslav
Vrchlický. (KORB Václav, Kříže, sochy, pomníky, pamětní desky a jiné památky v městě
Čisté a okolí. Strojopis a fotoalbum 1975.)
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Historie
V rámci oslav Jaroslava Vrchlického 16. - 18. října 1938 byla v neděli odpoledne
odhalena pamětní deska Jar. Vrchlickému a jeho otci na budově parního mlýna rodiny
Arsnteinů. Bronzová deska je prací akademického sochaře Otto Eckerta, rodáka z
Kralovic. (upr. podle SKLENÁŘ Jaroslav, Městečko Čistá a okolí. Okresní muzeum
Rakovník 1999, s. 195).

Náhrobní kámen
Fotografie

Poloha
Boční vchod do kostela Sv. Václava.
Popis
Náhrobní kámen před prahem hlavního vchodu far. kostela. Vyšlapaný ale okraj. ozdoby ještě
zřetelné. (KORB Václav, Kříže, sochy, pomníky, pamětní desky a jiné památky v městě Čisté a
okolí. Strojopis a fotoalbum 1975.)
Daniel Váhala
Webovou prezentaci najdete na této adrese:

http://drobnepamatkycista.webnode.cz/

Telefonicky lze připomínkovat na tel: 776562186

Použitá literatura a prameny:
Kříže, sochy, pomníky, pamětní desky a jiné památky v městě Čisté a okolí k 1. červenci 1975
sestavil Václav Korb z Čisté č. 28 – fotoalbum
Sklenář Jaroslav, Městečko Čistá a okolí
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„Přátelství bylo utuženo“ – tak mile zní název článku na web.stránkách obce Čistá u Horek,
jejíž zástupci hasičů spolu s panem starostou Jiřičkou navštívili v sobotu 28. 7. oslavy 135.
výročí založení našeho SDH a zároveň anenskou pouť. Nebyli jediní. Naše pozvání přijali i hasiči
z Čisté u Litomyšle.
Není to poprvé a není to zdaleka naposled, kdy se naše obce navštívily. Že se setkání povedlo
dokazuje množství fotek na „rajcenet“. A tady máte malou „ochutnávku“.

Tak nám hrál v pátek BrassBand

Hasiči slavnostně pochodují „na pouť“

Jedna soutěž stíhá druhou

Správná pouť se neobejde bez návštěvy atrakcí
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Hasiči ukazují naši Čistou hasičům z Čisté

Všechna družstva zaslouženě zvítězila

Činnost Čisteckého sdružení zdravotně postižených v měsíci červenci 2012.

Tento měsíc se nekonala schůze výboru. Konalo se posezení při společenských hrách v klubovně, kde se
nás sešlo více než deset. Kromě toho byly projednány nutné organizační záležitosti. Aktuální novinky jsou
zveřejňovány na nástěnkách.
Příští schůze výboru se bude konat dne 2. srpna 2012 od 19.-- hodin.

V Y H O D N O C E N Í
Čistecké sdružení zdravotně postižených bylo vyhodnoceno v rámci celorepublikové akce „Ď“v kategorii
„Mecenášů a dobrodinců dětských domovů a sociálních ústavů pro děti a mládež“. Celorepublikově bylo
nominováno 500 jednotlivců a kolektivů, rozdělených do 14 kategorií. V naší kategorii jich bylo
nominováno 90 a z těch vybrána pětice. Naše sdružení bylo v té první pětici a nakonec se umístilo na
čtvrtém

místě

Tohoto vyhodnocení, které se konalo v Národním divadle v Praze a zúčastnily se ho členky výboru našeho
sdružení pí. Vopatová Eva a Vopičková Ivana.
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