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Vážení spoluobčané,
máme za sebou naší tradiční třídenní Anenskou pouť a oslavy 980. výročí založení
obce Čistá.
Program poutě a oslav jsme s kulturním výborem a spolky připravovali již od ledna.
Náročnou práci měli i zaměstnanci obce, kteří již minimálně 14 dní předem
připravují obec na pouťové oslavy, seká se, uklízí, připravují se stánky a celé
zázemí, aby pak v pátek v 18.00 hodin mohl začít náš třídenní „maratón“ zábavy.
Je to opravdu hodně práce, která je náročná, ale určitě stojí za to. Že letošní
Anenská pouť a s ní spojené oslavy, včetně otevření Muzea Čistecka a hlavně
udělení Čestného občanství paní Elišce Junkové in memoriam, byly úspěšné,
svědčí jak velké množství návštěvníků po celé tři dny, tak i Vaše pozitivní reakce.
Veliké poděkování proto patří všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu celé
pouti a oslav. Jsou to zaměstnanci obce, členové kulturního výboru, zastupitelé
obce, členové SDH Čistá, TJ Čistá, DS TYL, MO ČRS, MS Javorna, ČSZP, ČČK MO, ŘKF
Jesenice, živnostníci a všichni dobrovolníci, kteří se zapojili a společně vše připravili
a zajistili. Dále poděkování patří Středočeskému kraji za finanční podporu.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné letní dny plné pohody a klidu a dětem
krásný zbytek prázdnin. A už teď pro Vás připravujeme další akce na měsíc září, a
to oslavy 120 let dráhy Rakovník-Mladotice a Svatováclavskou pouť.
Blanka Čebišová, starostka obce
A redakce zpravodaje děkuje starostce obce Blance Čebišové. Dobře víme, co to
dalo práce i starostí.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Poplatky za odpad
Upozornění na úhradu poplatku za odpady. Někteří trvale žijící občané ještě
nemají uhrazenu druhou polovinu poplatku za odpad, stejně tak ne všichni
chataři mají na tento rok za odpad zaplaceno.

Výstava Čistá dříve a dnes - prodloužení
Vzhledem k velkému zájmu občanů, se výstava v obřadní síni obecního úřadu s
názvem "Čistá dříve a dnes" prodlužuje do 15. srpna. Vstup bude umožněn na
požádání v pracovní době obecního úřadu.

Prosba
Obecní úřad v roce oslav výročí založení obce, prosí občany o zapůjčení archivních
materiálů, jako jsou fotografie, dokumenty, videozáznamy apod. pro účely
archivace, expozice muzea a další zveřejnění. Materiály digitalizujeme. Děkujeme
za již zapůjčené materiály a těšíme se na další. OÚ
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KULTURNÍ PŘEHLED
PLAKÁTY

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
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Vítání občánků
V sobotu dne 22. 6. 2019 se uskutečnilo v obřadní síni Obecního úřadu v Čisté od 14:00 hodin „Vítání občánků“, na kterém
byli mezi občany naší obce slavnostně uvítáni Petra Špidrová, Josef Blacký, Sebastien Felsö, Nicolas Rajdl a Tereza
Kovačová.

Aplikace v obraze
Chcete být informováni o dění v obci? Stahujte Android aplikaci „V obraze“,
nainstalujte a nastavte obec Čistou. Nyní již budete vždy v obraze.

DOŠLO
DO REDAKCE

Poděkování I.
Pan Pospíchal spolu s některými dalšími rodiči požádal o zveřejnění poděkování pí. Coufalové a pí. Razýmové za
uspořádání „přívesnického tábora“ pro místní děti, který měl velký úspěch. Rádi toto poděkování prostřednictvím
zpravodaje tlumočíme.

Poděkování II.
Nedá mi to a musím poděkovat divadelnímu souboru Tyl za úžasný a originální nápad - nechat v Čisté k výročí 980ti let
od jejího založení, alespoň jednou rozeznít vlastní čistecký orloj. Nejsem sama, kdo byl překvapen a komu se představení
líbilo. Jana Valigurčinová

Poděkování III.
Paní starostce a zastupitelstvu
Vážení,
velmi děkujeme za udělení in memoriam
ocenění paní Elišce a za výstižné uvedení
důvodů, proč jste se tak rozhodli. Určitě se jí ve
společnosti Jaroslava Vrchlického, p. Herlese
(kterého jsme ještě v jeho zahradě stačili
navštívit) a dalších líbí. Jistě ji ani ve snu
nenapadlo, že se opět do Čisté a v přítomnosti
bugattky vrátí. Anenskou pouť málokdy
vynechala - zvlášť řetízkový kolotoč a střelnici.
O své závodní pětiletce s pokorou říkala všechna sláva, polní tráva. Jsem rád, že jste jako
první vystihli z jejího dlouhého 93 letého života to lidské.
Děkujeme i za pohostinnost a všechny milé pozornosti, s nimiž jsme se seznámili teprve doma. O to větší byla radost.
Upřímně Vaši Vláďa a Táňa Junkovi.

POZVÁNKY
Běh do schodů aneb rozloučení s prázdninami
V neděli 1. září 2019 se opět koná po dvouleté odmlce Běh do schodů. Akce je vhodná pro celé rodiny, pro děti od čtyř let,
horní hranice není omezená. Start je u základní školy v Čisté v 15.00 hodin. Po závodě bude doprovodný program. Diplom
a odměna pro každého účastníka.
Srdečně zvou Katka a Zbyněk Coufalovi
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Třicáté výročí Čistecké buchty
Ve dnech 23. až 25. srpna nás navštíví naši přátelé z německého Löbnitz, aby s námi oslavili třicáté výročí trvání
mezinárodního volejbalového turnaje "O Čisteckou buchtu". Na páteční večer je krom jiného připraveno vystoupení
kouzelníka pana Vaidiše. V sobotu od 10.00 hodin by se mělo odehrát krátké utkání mezi zakladateli tohoto turnaje a poté
proběhne vlastní turnaj. Přihlášeno je šest mužstev, což je vzhledem k navazujícímu programu maximální počet. Zveme
na volejbalové kurty všechny příznivce volejbalu. Večer proběhne přivítání hostů a zhodnocení třicetileté historie turnaje.
Součástí bude i ohňostroj, který bude odpálen v 21.45 hodin od kulturního domu. Na nedělní dopoledne je připraveno pro
německou delegaci překvapení, o kterém se nemohu v tuto chvíli rozepisovat. Celá akce je zařazena do rámce oslav 980.
výročí založení naší obce a koná se za finanční podpory Středočeského kraje, Obce Čistá a všech členů a přátel čisteckého
volejbalu.
Za volejbalový oddíl TJ Čistá, Karel Štětina st.

Žejdlík piva pro demokracii
Občané, signatáři a příznivci Milionů chvilek pro demokracii Vás zvou 21. srpna od 18:00h na nádraží v Čisté k vypití
„Žejdlíku pro demokracii“. V plánu je debatní setkání s připomínkou okupace Československa spřátelenými vojsky v roce
1968.
Za všechny spolupořadatele Daniel Váhala, Jaroslava Kožíšková, Klára Rudolfová

Z HISTORIE

Velký požár roku 1921.

V neděli 2.října po jedné hodině odpolední vypukl ve stodole pana
Proskovského požár, který zničil úrodu a vedle stojící kůlnu s uloženou pící.
Hořící stodola sousedila s továrnou pana Kauderse, kde zápalné látky by mohly ohrozit další budovy v sousedství a proto
se hasiči zaměřili na ochranu továrny. Díky poplašné siréně v mlýně p.Arnsteina se za čtvrt hodiny dostavily hasičské
sbory z Břežan a Všesulova a za jejich pomoci společně s čisteckým sborem byl požár lokalizován. O něco později se také
do hašení dostavily hasičské sbory šípský, zdeslavský a později pak ještě hasičské sbory z Kožlan, Hradecka, Kůzové, a
Václav, které pomáhaly jen svým mužstvem strojů nepoužívaje.
Bakalovi zpěváci.
18.července 1921 zavítali do Čisté Bakalovi zpěváci. Vzhledem k tomu, že byl všední den a počasí deštivé bylo možno
uspořádat pouze jeden koncert. Rozsáhlý sál v hostinci pana Vrzáně byl naplněn do posledního místa. Zpěváci rázem
uchvátili veškeré posluchače. Byli to malí mrzáčkové, kteří si zpěvem po celé vlasti i za hranicemi, získávali příjmy na
udržení ústavu v Praze. Hrubý příjem v částce 1075 K byl jim odevzdán s přáním, aby se brzo dočkali vlastní budovy.
Oběti holocaustu v městečku Čistá.
Dle Databáze holocaustu Židovského muzea v Praze je zřejmé, že na transport do Plzně a odtud do koncentračního
tábora Terezín a dále do dalších koncentračních táborů, odešlo 22.ledna 1942 celkem 31 židovských čisteckých občanů.
Zapotřebí je ovšem se také zmínit o dalších občanech, kteří sice s ostatními neodešli na transport do Plzně, ale byli již
dříve zatčeni gestapem.
Jsou to: Bedřich Arnstein, Alfréd Frank a Augustin Nachtigal, kteří skončili v koncentračním táboře a zde také zemřeli. Je
zapotřebí se také zmínit o obvodním čisteckém lékaři Jaroslavu Součkovi, který jako syn matky Židovky, spáchal
sebevraždu stříknutím morfiových injekcí do žíly.
Z celkového počtu 35 osob se z koncentračních táborů vrátili do Čisté pouze 4 občané. Jako první se vrátil 29.května
1945 Josef Kauders, syn Emila a Idy Kaudersových. Později se navrátil Arnošt Arnstein a jeho 82 letá matka Hedvika
Arnsteinová. Jako poslední se vrátila Helena Popperová, dcera Rudolfa a Reginy Poperových.
Celkem tedy zvůle fašizmu zmařila život 31 čisteckých občanů. Na tak malé městečko jako je Čistá, je to vskutku velký
počet obětí.
Na pamětní desce u obecního úřadu je ovšem uvedeno pouze 18 jmen.
[3]
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Chybí zde jména:
Rodina Kohnova: Kohn Eduard *1881
Kohn Oskar *1891
Kohn Valtr *1909
Kohnová Irma *1885
Kohnová Terezie *1894
Rodina Löwyova: Löwy Rudolf *1879
Löwyová Ida *1885
Rodina Schwarzova: Schwarz Herman
*1852
Schwarzová Karolina *1868
Dále: Masarková Helena *1881
Polesieová Helena *1895
Schleissnerová Erna *1905
Schleisnerová Therese *1866
Je to celkem 13 židovských jmen čisteckých
občanů, které nejsou uvedeny na pamětní desce
obětem fašizmu, přesto, že v Čisté žili a oběťmi se
stali.
Stávka dělníků v Čisté.

Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.
Z počátku toho měsíce říká se, že opět studený vítr ze strnišť fouká.
V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.
Hřímá-li v srpnu, lze čekat osmého dne opět bouřku.
Hřímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku hojná úroda a
množství deště jest k doufání.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší.
V srpnu mlhy na výšinách - jistá voda, když v nížinách - to pohoda.
Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.
Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a
nejlepší víno.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Když pálí srpen, bude pálit i víno.
Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje.
Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný.
Jak Vavřinec zavaří, Bartoloměj zasmaží, tak se podzimek daří.

V roce 1931 prováděl ing. Karel Dovolil z Prahy
drenážní práce v Čisté. Pracovní doba byla 13 hodin
denně a průměrný plat byl 100 až 150 Kč týdně, to
je na hodinu 1.10 až 1.60 Kč. Práce byly prováděny
úkolově. Poněvadž domácí dělníci nechtěli za takových podmínek pracovat, byli najímáni dělníci z celých Čech, kteří
neznajíc poměrů, dali se vyhláškami zlákat a na práci přijeli dokonce až ze Slovenska. Tito dělníci nemohli žít z této
hubené mzdy, nemohli ani odejít domů, protože nevydělali ani na zpáteční cestu. Proto 114 dělníků zastavilo 6.května
1931 práci a vyzvali další případné zájemce, aby se na drenážní práci nepřijímali. Jak tato stávka skončila a s jakým
výsledkem se mi však nepodařilo zjistit.
Jaroslav Sklenář, kronikář
/bez redakčního zásahu/

Co se psalo před 100lety?
Vitamíny
Vitamíny jsou látky nalézající se v ovoci, zelenině, obilí, bramborách a podporují dobrý stav zdraví, hlavně požívají-li – se
ve stavu syrovém. Proto mají zelené saláty, syrové ovoce a zelenina tolik osvěžující moci a síly, že kdo jich požívá
v dostatečném množství, jest pojištěn proti onemocnění a i když onemocní, nemoc snadněji překoná.
Nedostatek vitamínů při výživě přivodí slabost všech orgánů. Za války objevovaly se i kurděje a to jen následkem
nedostatku vitamínů. Nemoc jevila se nejprve bolestí v holeních a soudilo se, že jest to revmatismus. Teprv později objevil
se zánět dásní. Ovšem, vždycky se nemusí tato nemoc objeviti, ale stačí, když tělo nedostatkem vitamínů seslábne, proto
se musí každý starat, aby tyto cenné látky tělu dodal.
Léto se svým bohatstvím zeleniny a ovoce nechť najde hospodyně připravené toto bohatství využitkovat. Nesmí se
podceňovati nic, kdyby se to zdálo sebe nepatrnější, sebe nesmyslnější. Strava byla po několik let velmi jednostranná,
mnoho potravin jsme ani neviděli, proto se musí nyní dohánět a všechno využitkovat. Zelené saláty, syrové ovoce musí se
jísti, aby se občerstvila sesláblá krev. Nejvíce vitamínů obsahují neloupané brambory. Mnohde je dokonce i se slupkami
požívají. Vařené nejsou ovšem lákavé, za to pečené v troubě jsou velmi dobré a poskytují cenné vitamíny, an se slupka sní
s bramborem. Zrna obilí obsahují také velmi mnoho vitamínů, hlavně v jemném, na bílkoviny bohatém obalu mezi zrnem
a vrchní korou. Teplem a vařením se vitamíny suší neb aspoň oslabují, proto vegetariáni, kteří odmítají stravu masitou,
požívají mnoho ovoce, zeleniny a svého času i syrové brambory, aby jich vařením vitamínů nezbavili. Zdravy účinek syrové,
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zeleninové potravy na lidský organismus jest znám i Laponcům a Gronlanďanům. Ti po dlouhé polární zimě léčí se
požíváním zelených lišejníků.
Touha dětí po syrové řípě, vodnici, mrkvi, brukvi je důkazem, že potřebují látky v zelenině obsažené a má se jim to dáti.
Zahrada v srpnu
I v srpnu může se ještě na sklizených záhonech vysazovat nová zelenina. Kde byla brukev, mrkev, zelí, hrách, může se zase
něco vysázet neb zasíti. Kde je nutno, musí se hnojiti. Dobrý kompost koná dobré služby. Kdo má ještě sadbu, může
vysázeti zelí i brukev, která ještě roste pozdě do podzimku i tuřín, který se vlastně teprve nyní má vysazovat. Kdo ho nechá
zasetý růst na jednom místě, jen ho protrhá, má tuřín perný jako křen. Tuřín se musí přesadit, aby byl dobrý. I salát se
ještě daří. Zasíti se může podzimní špenát a kolníček, ano i mrkev do dobré půdy. Ranné druhy řípy a zelí, které mají
přezimovat, aby se příštího jara mohly brzo sázet, se sejí do pařenišť.
Sklízí setaké kuchyňské koření zeleninové, majoránka, tymián, šalvěj. Ořeže a pověsí neb rozloží, aby uschlo. Zároveň jest
doba, kdy se keřovitá zeleniny přesazuje. Rozdělí se, přistřihne a přesadí (pažitka), zalévá při dešti hnojůvkou a sprchou
čisté vody spláchne. Země se okopává, housenky sbírají, semena ošetřují, jinak by ze semeníků vypadala. Rajská jablíčka,
která se musí přivázati ke kolíkům, musí se zbavit korunek, aby nerostla více do výšky, nýbrž aby jablíčka uzrála a květy
ještě ovoce vydaly. Příliš listnaté sazenice se proberou a listí kolem jablek oláme, aby slunce mělo k nim přístup a ona
dříve dozrála. Zrající cibule se sklízí, nechá na záhonech oschnout a po úplném uschnutí uloží ve vzdušné, suché místnosti.
V zahradě ovocné se musí stromy zalévati a větve podpírati. Nic nesmí přijíti na zmar. Spadané ovoce se pilně sbírá, aby
hmyz nevylezl, nezakuklil se a nové roje hmyzu se nevyrojily. Kdo má sad, měl by si držeti kachny, ty každou padavku
seberou a dobře stráví. Jinak se musí nepotřebné spadané ovoce vařením zničit. Házení do hnojišť, kompostů neb
zakopáváním do země se nic nezachrání. Z toho hmyz vždy zase vyleze. Lepší ovoce spadané se po vykrájení červivých míst
spotřebuje v kuchyni na rosoly, záviny, marmelády nebo křížaly. Marmelády jsou dobré a trvanlivé, ale spotřebují mnoho
cukru. Zrající ovoce se protrhává, při čemž se vybírá to na nejkrajnějších místech, kde také nejdříve zraje. Toto první ovoce
se dobře prodává, není ještě přebytek, proto je vítané a při tom se ostatní ovoce na stromech zachová k úplné=mu vývinu.
Víno se přesazuje, přiřezává, také meruňky a jiné ovoce špalírové se přiřeže a přiváže, co přes léto vyrostlo. Mezi zrající
víno a meruňky se zavěsí pastě na vosy. Malé, nepotřebné zavařovací sklenice se naplní do poloviny sladkou tekutinou,
v níž se vosy utopí.
Recept na srpen
Houbové smaženky
Očistí a na drobné kousky se nakrájí asi šest pěkných hříbků a poté se dusí na oříšku másla a štipkou sole asi čtvrt hodiny.
Zatím se uvaří ve čtvrt litru vody pět deka pšeničné krupice na tuhou kaši. Do studené kaše se vmíchají dušené, drobně
usekané houby, jedno vejce, dle chuti se to osolí, přidá malinko zelené, drobně usekané petruželky, vše se promíchá,
utvoří se z toho malinké, na prst silné placičky, obalí se ve strouhané housce a opekou se na štipce rozpáleného másla.
čerpáno z Kuchyňského kalendáře z roku 1919
čerpáno z Kuchyňského kalendáře z roku 1919

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá č. 10, ze dne 27. června 2019
Návrh usnesení č. 109/19 :
ZO schvaluje navržený a doplněný program jednání 10. zasedání ZO.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 109/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 110/19 :
ZO schvaluje zpracování zadávací dokumentace na zakoupení nákladního automobilu dle předložených
podmínek. Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 110/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 111/19 :
ZO schvaluje prodej pozemku parc.č. 745/8 v k.ú. Čistá u Rakovníka za částku 100,- Kč/m2 manž. V.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 111/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 112/19 :
ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 12.000,- Kč + DPH na nákup sociálního automobilu Dacia Dokker
pro Pečovatelskou službu Rakovník.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 112/19 BYLO SCHVÁLENO.
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Návrh usnesení č. 113/19 :
ZO schvaluje Pravidla pro udělování čestného občanství obce Čistá.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 113/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 114/19 :
ZO schvaluje udělení čestného občanství paní Elišce Junkové in memoriam.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 114/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 115/19 :
ZO nesouhlasí se zrušením spoje č. 17747 a 17746 na trati Rakovník - Kralovice.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 115/19 BYLO SCHVÁLENO.

SRPEN – ZÁŘÍ
Čistá

KULTURNÍ PŘEHLED

17. 8. Klub Čistá Radost, divadelní festival
21.8. 18:00 Nádraží Čistá, Žejdlík piva pro demokracii
23. 8. 19:30, Klub Čistá Radost, Terra Ignota
24.8. 19:30 Klub Čistá Radost, Falešný obvinění
23. 8. – 25.8., Čistecká buchta
1. 9. 15:00h, u ZŠ, Běh do schodů

PLAKÁTY
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