MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČISTECKA

POUŤOVÝ

ZPRAVODAJ

26. – 28. července 2019

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
vítám Vás na Anenské pouti a s ní spojené oslavy 980. výročí založení naší obce. Na přípravě
pouti a oslav jsme pracovali s kulturním výborem a s místními spolky již od začátku roku, neboť
jsme chtěli připravit bohatý kulturní a sportovní program pro všechny.
Tak jako každý rok i letos zahájíme pouť v pátek v 18. hodin na náměstí Václavském. K tanci i
poslechu budou hrát dvě kapely, Děvčice a Basketles.
Sobotní program na náměstí Václavském jsme posunuli až od 9.00 hodin, ale bude tentokrát až
do pozdních odpoledních hodin. Dopolední program bude začínat jarmarkem, zahraje místní
kapela Šlapeton, vystoupí podruhé kapela Děvčice a naši nejmenší se mohou těšit na další
pohádku divadélka Nána p. Mileny Jelínkové. Po úspěšné premiéře v loňském roce se můžete ve
13.00 hodin těšit na vystoupení žáků naší školy, a to na Čisteckou superstar 2019. Poté ve 14.00
hodin začne oficiální setkání rodáků obce, proběhne přivítání hostů a přátel naší obce, vystoupí
pěvecký soubor Václav a bude uděleno čestné občanství in memoriam p. Elišce Junkové.
Někdo si může říci, proč zrovna Elišce Junkové? Elišce Junkové
proto, že je to osobnost celosvětově známá, byla průkopnicí
ženského automobilového sportu, nositelka ocenění Zasloužilá
mistryně sportu. A hlavně měla krásný vztah k naší obci i
místním lidem. Milovala zdejší přírodu, byla jedna ze
zákládajících členů Mysliveckého sdružení Javorna v roce 1948.
Více jak 10 let zde pobývala, vlastnila mlýn ve Strachovicích a v
našem kostele se vdávala za svého druhého manžela. Na její
počest nám byl přislíben příjezd historického vozu Bugatti, totožný s tím, kterým p. Eliška
Junková jezdívala.
Poté bude slavnostně otevřena 1. etapa nové expozice Muzea Čistecka. Dále si na své přijdou
milovníci dechovky, kdy od 15.30 na podiu vystoupí kapela Úhlavanka. Na hřišti TJ bude po
obědě probíhat turnaj starých gard a večer taneční zábava. Na parkovišti před Jednotou se celý
den budou prezentovat místní spolky a sdružení a v obřadní místnosti OÚ bude výstava fotografií
Čistá dříve a dnes.
V neděli nás čeká tradiční mše v kapli sv. Anny, po obědě Koncert pěveckého souboru Václav a
slavnostní zakončení oslav v kostele sv. Václava. Poté se příznivci sportu určitě přesunou na
hřiště, kde si naši čistečtí fotbalisté zahrají s bývalými českými reprezentanty a k tomu jim
zahraje country kapela Brzdaři. A komu fotbal nic neříká, tak se může vydat na vlastivědnou
vycházku s panem Romanem Hartlem s názvem Expedice na Everest aneb Veselé i vážné historky
z Čisté. Vstup na všechny akce je zdarma a je hrazen z rozpočtu obce Čistá za finanční podpory
Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek.
Doufám, že jsme pro Vás připravili pestrý program, a že si každý z Vás i z návštěvníků naší pouti
vybere, to co má rád. Přeji Vám jménem svým a jménem všech organizátorů příjemně strávený
čas.
Blanka Čebišová, starostka obce
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Československého červeného kříže. 6. 2. 1919 vyslovil
prezident republiky T. G. Masaryk souhlas se založením
národní společnosti Červeného kříže v nové republice a
do funkce předsedkyně jmenoval svou dceru Alici
Masarykovou. 1. prosince 1920 byl ČSČK uznán také
Mezinárodním výborem v Ženevě.
V současné době má Český červený kříž asi 20 tisíc
členů a dobrovolníků. Dělí se do 73 oblastních spolků,
které sídlí většinou v okresních městech, ty se pak dále
rozdělují do místních skupin.
Co všechno patří k hlavním činnostem ČČK?
1. První pomoc – jednak jako osvětová a školící činnost, jednak jako poskytování první pomoci při akcích.
2. Psychosociální pomoc
3. Dárcovství krve – koordinace oceňování bezpříspěvkových dárců krve
4. Humanitární jednotky – speciálně vycvičené a vybavené jednotky dobrovolníků pro poskytování
první pomoci v případě katastrof a mimořádných událostí
5. Sociální činnost
6. Humanitární právo – šíření znalostí o Ženevských konvencích
7. Pátrací služba – pátrání po pohřešovaných osobách ve válečných oblastech a při
mimořádných událostech
8. Ediční činnost – publikační a ediční činnost, převážně s tematikou první pomoci
9. Humanitární pomoc – pomoc při katastrofách a mimořádných událostech, stejně jako pomoc
v sociálních oblastech
10. Rekondiční pobyty pro zdravotně postižené děti a pro seniory
11. Chráněné obydlí

Naše místní skupina ČČK má 29 členů. Z toho 23 členů starších 65 let.
Zajišťujeme především první pomoc při kulturních, sportovních a
hasičských akcích obce. Tuto pomoc vykonává 5 členek s novými
vybavenými brašnami.
Při ZŠ a MŠ Čistá pracuje kroužek mladých zdravotníků, který vede
naše členka paní Mgr. Božena Vopatová. Žáci kroužku se zúčastňují týdenního školení v
Poustkách u Žihle. Náš spolek jim přispívá částkou 500,- Kč každému na tento pobyt.
Pomáháme na dětském karnevalu, Dnu dětí a na drakiádě. První pomoc zajišťujeme i na akcích
hasičů a o Čistecké pouti. Účastníme se i různých výročí, např. při 120. výročí železniční tratě při
průjezdu historického vlaku a 28. 10. k výročí 100 let založení naší republiky jsme šly v průvodu
v uniformách. Po celý rok sbíráme plastová víčka a odevzdáváme je organizaci SOS Anděl v
Rakovníku na pomoc nemocným dětem našeho okresu.
Mgr. Zdeňka Stárková
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ČSZP

www.invalide-cista.webnode.cz

Čistecké sdružení zdravotně postižených má v Čisté dlouholetou tradici.
Hlavní náplní sdružení je pomáhat nemocným spoluobčanům v obci tak,
aby mohli aktivně prožít svůj život a zapojit se do dění v obci.
Sdružení má početnou členskou základnu, která se schází na členských schůzích. Do roku 2011 se
pořádaly členské schůze 2x ročně, od roku 2012 1x ročně. Ve sdružení pracuje sedmičlenný
výbor, který se pravidelně schází a organizuje veškeré akce.
Mezi nejrozšířenější akce patří návštěva jubilantů, kteří dovršili 60, 70, 80 a více let věku. Při této
příležitosti jubilanti obdrží dárek v hodnotě 200,- Kč, převážně v podobě dárkového balíčku.
Další aktivity jsou zaměřeny na zlepšení zdravotního stavu. Zdravotně postiženým občanům je
umožněno zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, které sdružení vlastní. Sdružení
dále zprostředkovává pro nemocné občany lázeňskou péči, rehabilitační péči, má možnost
zprostředkovat masáže, pedikúru, manikúru podle přání občanů.
Sdružení nabízí členům i ostatním občanům účast na různých
kulturních akcích, jako je např. poslech dechové hudby
v Senomatech nebo v Kněževsi, návštěva koncertů v KC
v Rakovníku, návštěva divadelních
představení v LD
v Kralovicích apod. Sdružení se podílí i na kulturních akcích,
které pořádá obec. V minulých letech sdružení pořádalo i
jednodenní poznávací zájezdy do zajímavých míst, ale
v současné době již o ně není zájem. Organizuje pouze zájezd na
výstavu Zahrada Čech do Litoměřic.
Čistecké sdružení zdravotně postižených spolupracuje i s ostatními zájmovými spolky v obci. Ve
spolupráci s obcí proběhlo v minulých letech několik ročníků soutěže o nejkrásnější rozkvetlé
okno, předzahrádku a úpravu okolí domu. Další akcí o zlepšení životního prostředí v obci bylo
vysazování krokusů u obecního úřadu a obchodního domu.
Sdružení spolupracuje s ČSZP Rakovník, od kterého dostává nabídky kulturních akcí a lázeňských
pobytů, které organizuje a kterých se mohou zúčastnit i naši členové. Nabídky akcí jsou vyvěšeny
na nástěnce u pošty, takže má každý možnost se s nimi seznámit.
Členové výboru navštěvují 2x ročně domov Domino v Zavidově. Návštěvy se uskutečňují
v období Velikonoc a Vánoc. Klienti domova dostávají při té příležitosti drobné dárky.
Činnost sdružení se nezaměřuje pouze na pomoc
nemocným a postiženým členům, ale snaží se i o to, aby děti
poznaly, jak se žije lidem s handicapem. Proto byla na hřišti
uspořádána akce pro děti, při které děti zkoušely jízdu na
invalidním vozíku, zkoušely psát a kreslit se zavázanýma
očima apod. Další akcí pro děti jsou kurzy v korálkování,
které vede předsedkyně spolku pí. Vopatová. Tyto kurzy
jsou u dětí velmi oblíbené a zúčastňují se jich i dospělí.
Po dlouhé době se podařilo získat pro sdružení klubovnu
v prostorách zdravotního střediska po uvolněné organizaci po zvěrolékaři. Prostory byly
upraveny pro potřeby sdružení – nové lino, záclony a byl tam přestěhován veškerý majetek,
který sdružení vlastní.
Eva Vopatová
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www.dstyl-cista.webnode.cz
V obrozenecké době 19. století nezapomínali ani naši předkové na kulturní rozvoj, a proto v roce
1845 vznikl ochotnický soubor "TYL". Později v Čisté vznikl druhý divadelní soubor, tentokrát se
jménem "HAVLÍČEK". Před
druhou světovou válkou se
však oba soubory sloučily pod
staronovým jménem "TYL".
Velký rozvoj souboru pak
nastal po osvobození, v
letech 1945 až 1966. V té době
soubor sehrál 23 divadelních
her. Pro úbytek členů se pak
nadále věnoval hlavně méně
náročné estrádní činnosti.
Aktivita souboru opět ožila v
roce 1984. V následujících
letech bylo nastudováno
několik
divadelních
her
(Kolébka, Dalskabáty hříšná
ves, Nepožádáš o manželku
bližního svého...), ale po roce
1989 přestal soubor opět
pracovat.
K oživení činnosti souboru došlo opětovně až v roce 2000. Do souboru se nejen vrátili staří
členové, ale zároveň byl obohacen o spoustu nových mladých tváří, které se do práce vrhly přímo
po hlavě. V současné době má soubor 41 dospělých členů a 13 dětí. Z daleka ne všichni členové se
mohou naplno věnovat hraní, může za to především odstěhování, studium a u starších členů i
zdravotní stav. Naštěstí nám dorůstá nová generace, zejména našich dětí, které se do činnosti
spolku velmi slibně zapojují.
Naše činnost
Za posledních 10let, tedy od roku 2009, nastudovali současní členové DS Tyl celkem 4 divadelní
hry (Ženitba aneb Naprosto neuvěřitelná událost – 2010, Tak, kdo k čertu odejde? – 2012, Postel
pro anděla – 2013, Dr. Johann Faust, Praha II, Karlovo
náměstí 40– 2015). V současnosti připravujeme novou
celovečerní hru. K vánoční atmosféře přispíváme v liché
roky uvedením vánoční hry v kostele sv. Václava v Čisté.
V roce 2015 jsme po 12 odehraných představení ukončili
spolupráci na nočních prohlídkách s klášterem v Plasích.
V roce 2014 jsme navázali dosud trvající spolupráci
s muzeem v Mariánské Týnici. Před 10 lety jsme u
příležitosti oslav 970 let obce Čisté nacvičili na Anenskou
pouť první maňáskové pohádky, které jsme úspěšně
reprízovali či obměnili i v dalších letech na poutích v Čisté a blízkém okolí. Dalším naším počinem
byla kolosální jarmareční vystoupení, která nadále zdokonalujeme. Při výročí 100 let založení
Československé republiky jsme nacvičili hru Václava
Havla „Zítra to spustíme“, kterou jsme uvedli
symbolicky v předvečer 28. 10. 2018.
Divadelní soubor Tyl tak zachovává dlouholetou
tradici divadelnictví v Čisté, baví diváky a úspěšně
reprezentuje svoji obec na poli kultury.
Zlom vaz. Slavěna Razýmová st.
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Myslivecké sdružení Javorna Čistá bylo založeno 23. května 1948. Výměra
pronajaté honitby je 1785ha převážně polních pozemků 1443 ha, 278 ha
lesního porostu, 10 ha vodní plochy a 54 ha ostatní plochy. Honitba je
pronajata od Honebního společenstva Čistá.
Ve spolku je 12 členů většinou se jedná o střední generaci. Normovaná zvěř
pro honitbu je srnčí, zaječí a bažantí. Jako přebíhavá je vedena zvěř jelena
siky japonského, daňka skvrnitého, jelena lesního a zvěř černá. Činnost
spolku je zaměřena na řádný chov a ochranu zvěře. Spolek udržuje
v prostoru celé honitby 15 krmných zařízení. Povinností každého člena je
chránit zvěř před škodnou zvěří, zvířaty škodící myslivosti, neoprávněným zásahem
neukázněných osob, před vznikem a šíření onemocnění.
Každý rok věnujeme velkou pozornost zdravotnímu
stavu zvěře se spoluprácí KVS Rakovník.
Lov zvěře je prováděn na základě schváleného plánu
lovu Honebním společenstvem Čistá. Lov je prováděn
průběrný za účelem odstranění nemocných a
nežádoucích kusů pro další chov. Trofeje ulovené zvěře
jsou každý rok předkládány k posouzení správného
provedení průběrného odstřelu a poté na chovatelskou
přehlídku trofejí. Velkým problémem jsou vysoké ztráty
na zvěři srážkou s motorovými vozidly a úhyn na řepkových polích.
V roce 2014 dostalo MS dotaci od obce na zřízení pachového ohradníku u komunikace VšesulovČistá -Kožlany za účelem snížení ztrát na zvěři. Očekávaný úspěch nepřišel, jelikož byl ohradník
v průběhu roku zcela zničen.
Rok 2015 byl rokem konání mezinárodní myslivecké výstavy trofejí v Lysé nad Labem. Na tuto
výstavu bylo z našeho MS předloženo 6 trofejí, které byly oceněny 3 stříbrnými a 3 bronzovými
medailemi.
Na základě Nového občanského zákoníku byla provedena změna názvu organizace
z mysliveckého sdružení na Myslivecký spolek Javorna Čistá se sídlem Čistá čp. 1. Byly přijaty
nové stanovy a zvolen nový výbor organizace.
Myslivecký spolek pořádá nebo spolupracuje na akcích
pro děti s přírodní tématikou např. vycházka s myslivci
do honitby, den s rybáři a myslivci. V roce 2016 spolek
uspořádal okresní kolo soutěže O zlatou srnčí trofej.
Soutěže se zúčastnilo 63 dětí z celého okresu Rakovník.
Soutěž finančně podpořila obec Čistá, OMS Rakovník a
MS Javorna Čistá.
V tomto roce byl poprvé v naší honitbě uloven jelen
lesní. V průběhu roku2017 byla zhotovena krmná
zařízení na jadrná krmiva, opraveno zastřešení
krmelců, a byly provedeny 2 umělé nory.
Rok 2018 byl rokem 70. výročí trvání organizace. Oslava se konala 9. června na hřišti v Čisté
s celodenním programem pro děti i dospělé. Počátkem roku 2019 myslivecký spolek uspořádal
zájezd pro děti z mysliveckého kroužku na zámek a oboru Žleby.
Na závěr si přejme, aby se naše myslivost dále rozvíjela a pro další generace zůstala zachována
pestrost v zastoupení jednotlivých druhů zvěře a stavy se udrženy na ekologicky přijatelné
úrovni.
Myslivosti zdar. Vladimír Vopata
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Pěvecký soubor Václav
V roce 2009 nedošlo k žádné velké změně. Václav má 31 členů, předseda
souboru je Vladimír Jäger. Sbor diriguje Mgr. Helena Muzikářová a klavírní
doprovod Ing. Jaroslav Chudoba. V tomto roce bylo uskutečněno 17
koncertů. Většina vystoupení bývá v okolních obcích, v Rakovníku nebo v
Kralovicích. Rok 2010 byl oslavou hudby a skladeb Bedřicha Smetany a
Antonína Dvořáka. I naše koncerty se nesly v několika skladbách v tomto
duchu. V roce 2011 má sbor 32 členů. Z toho aktivních členů je 28. Jednu
třetinu sboru tvoří zpěváci z Čisté a okolí. Jedna třetina je z Kralovicka a další jsou zpěváci z
Rakovnicka. Tento rok je velmi bohatý na koncerty. Během roku jsme měli 17 koncertů. Rok
2012 se nese v podobném duchu. Pečlivá příprava na koncerty a vybírání nových skladeb, nové
spirituály nebo skladby od Jaroslava Ježka, Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Náš velký dík patří
Ing. Jaroslavu Chudobovi za úpravu některých skladeb pro jednotlivé hlasy. V roce 2013 došlo ke
změně ve vedení sboru, odstupuje dlouholetý člen pan Vladimír Jägr ze zdravotních důvodů.
Novým předsedou byl na výroční schůzi zvolen Ing. Jaroslav Kondelík. Během roku měl sbor
poměrně dosti koncertů. Také jsme byli součástí pořadu na TV Prima v soutěži Prostřeno, neboť
jeden z našich členů se zúčastnil jako soutěžící. Byl jím Ladislav Radvany a byla pro nás čest, že
jsme mu mohli být oporou v tomto pořadu. Velmi zdařilý koncert jsme absolvovali v Krupce u
Teplic, neboť kostel, ve kterém jsme vystupovali, je druhý největší v České republice. V roce 2014
jsme oslavili 150 let od založení našeho pěveckého sboru. Na začátku roku odstupuje ze svého
postu dirigentky Mgr. Helena Muzikářová. V tomto náročném období začíná sbor dirigovat jedna
z členek sboru paní Jitka Staňková. Koncert k tomuto výročí byl 7. června v kulturním domě v
Čisté. Na koncert přijali pozvání smíšený sbor Čechrovan z Domažlic, Magistrae Raconnenses –
ženský učitelský sbor z Rakovníka, mužský pěvecký sbor Smetana – Slovanka z Kladna a dětský
sbor ze Základní a mateřské školy v Čisté. Vystoupení všech sborů bylo důstojnou oslavou
sborového zpěvu a vyvrcholením naší dlouholeté činnosti. Rok 2015 byl rokem tvůrčím a
zdařilým. Sbor byl posílen o dva nové hlasy. Koncert v kostele sv. Bartoloměje v Rakovníku byl
pro nás zážitkem, neboť jsme měli možnost si zazpívat i s jinými soubory. Rok 2016 byl pro nás
velmi smutný. Na začátku roku nám paní dirigentka Jitka Staňková sdělila, že je vážně nemocná.
Jejím posledním vystoupením byl koncert v květnu v Čisté. V měsíci červnu podlehla těžké
nemoci. Všechny členy souboru to velice zasáhlo. S paní Jitkou jsme se rozloučili v obřadní
smuteční síni v Plasích s její oblíbenou skladbou Tam za tou duhou. Dirigentské žezlo přebírá
opět Mgr. Helena Muzikářová, která nás doprovázela na koncertech ve zbývající části roku.
Nádherné koncerty jsme absolvovali v Lukové, v Dýšině a Spáleném Počíří. Rok 2017 byl taktéž
rokem velmi úspěšným. Hostovali jsme v kostele ve
Všesulově, v Mariánské Týnici a zúčastnili jsme se
chrámového festiválku v Rakovníku. Koncem roku ukončila
své členství ze zdravotních důvodů paní Mgr. Helena
Muzikářová. Za práci a obětavost, kterou sboru věnovala, jí
patří velký dík. V roce 2018 náš sbor začíná dirigovat paní
učiteka Anna Ryvolová. Pod jejím vedením jsme odzpívali 9
koncertů. V průběhu roku však svoji činnost ukončila, ale i tak práce s touto dirigentkou byla
přínosem pro náš pěvecký sbor. Ke konci roku přichází nový člen pan Petr Novák, který se ujímá
postu dirigenta souboru. Soubor je posílen i o nové členy z Čisté a okolí. Společně jsme
absolvovali 5 adventních koncertů. Rok 2019 začíná velkými přípravami nových skladeb. Pro náš
sbor bude velkou ctí se podílet na oslavách založení obce před 980 lety.
Ing. Jaroslav Kondelík
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MO ČRS Čistá
Deset let uteče jak voda. Že uteče deset let jako voda, to ví rybář nejlépe,
vždyť voda a život v ní a kolem ní je jeho řemeslem. Stejně tak pohled na
život organizace v horizontu deseti let zpět, může být výčtem událostí a
toho co se povedlo nebo nepovedlo, ale také pohledem do vnitřního života
organizace, který reaguje na nové impulzy zvenčí a které můžou být
pozitivní i negativní. O obojí se pokusím v dalších řádcích.
Tak k tomu výčtu událostí, které v horizontu 10let zpět vidíme.
Chronologicky vzato můžeme mluvit třeba o bagrování bahna
na Karasce, o nových česlech na Závlahách, o opraveném
křížku u spodní Závlahy, také o nových požerácích na
spodních Závlahách, a stále třeba lze projít rybářskou naučnou
stezku. Můžeme připomenout několik proběhlých rybářských
závodů, dnů s organizací, svatováclavské výlovy, při kterých se
nepodávají jen rybí speciality, ale jsou také pasováni noví
rybáři, hraje muzika a bývá tam dobře. Rovněž listopadové
dolovné jsou akce příjemné na to být u nich a dostat třeba diplom za pád do rybníka. Ke všem
těmto věcem lze najít zápis v Kronice organizace, a mnohé najdete na webových stránkách. Co
nelze ovšem zcela přesně statisticky podchytit, je množství zkrmeného materiálu, administrace,
konzultací, nápadů a dobrovolné práce navíc. Ani počet nachlazení, klíšťat, strachu ze sucha,
nebo bojů s kormorány. Počty vypytlačených ryb a poházených odpadků také nejdou jen tak
zvážit, patří však také do
našeho zmíněného horizontu. A
co také nelze měřit, jsou
pocity z dobrého díla a stejně tak
pocity zmaru, když věci nebo
vztahy nejdou dobrým směrem.
A všechno toto se stalo a bylo.
Mnoho dalších věcí tak také bylo,
ale jsou v pamětech těch,
kteří u nich byli. Především
šťastné úlovky, krásné chvíle
odpočinku u vody.
A jsme již vlastně u toho
vnitřního života. Organizace má
svůj rámec existence, který je
daný tím, že jsme pobočným
spolkem v Českém rybářském
svazu, a chceme plnit povinnosti
k němu i čerpat dobra od něj nabízená. Jsme řádný spolkem s kompletním vztahem ke všem
státním institucím, daňovým subjektem, pachtýřem i zodpovědným vlastníkem vodních ploch i
okolí a toho co žije v nich. Jsme tedy také povinni dodržovat zákon o rybářství, přírodě a z toho
vyplývající povinnosti.
Dalším rámcem života je členská základna, ve které jsou všichni - mladí i staří, místní i vzdálení,
aktivní i pasivní. Hospodaříme také v katastru obce a to je další rámec, který můžeme vystopovat.
Do toho všeho se musí vejít naše starosti i radosti a z toho
všeho také starosti i radosti plynou. Je opravdu velmi
poctivé ze strany každého, když zváží svoje možnosti a
nasadí se pro společné dobro a to opravdu v jakémkoli
směru. Máme takové členy a jsou kyslíkem pro život
organizace. Nelze ani dost dobře napsat, jak těžká je cesta
kapra na talíř, protože je to mnoho věcí, které se musejí
udělat, aby tomu tak mohlo být a také se musí mnoho věcí
dělat, aby tomu mohlo být i budoucnosti. Je velmi
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důležité, aby neexistoval jen pohled zpět, nebo jen pohled do přítomnosti, ale především do
budoucnosti. Jsem členem sám pro sebe, nebo kvůli těm druhým, co jsou tady se mnou a co
budou, až já tady nebudu? Pro mne jsou to klíčové otázky a někdy mám dojem, že současnost nás
spíše vybízí k tomu myslet na výhody pro sebe a hned, než pro druhého, který třeba teprve bude.
A nejde vůbec o to, že druhý chytil většího kapra než já - to je jen rybářský folklór, mluvím spíše o
vypočítavosti, o přepočítávání investic a vlastního zisku, o čekání, že to či ono udělá někdo jiný.
Zvládáme tedy veřejné akce, máme kroužek dětí a slušný počet dětských rybářů, umíme se sejít a
pobavit se a radujeme se, když jsme pochváleni. Zároveň také procházíme konflikty a
neporozuměním. Tohle všechno byl a je život naší organizace. Chcete-li ujít kus cesty s námi,
přijďte na některou z našich akcí, třeba Vás rybařina zaujme a třeba budete psát historii i
budoucnost s námi.
www.mocrscista.webnode.cz
Petrův Zdar! Daniel Váhala
_______________________________________________________________________________________________________________

Sbor dobrovolných hasičů

Celoroční práce sboru je de facto rutinní záležitost. Jsou to věci, akce,
události, které se každoročně opakují. Valná hromada, Masopust,
pokládání věnců, spolupráce s obcí na pořádání poutě a ostatních akcích
aj. Přesto se vyskytnou události, které se nestávají denně

-

-

Mimořádné události v chodu SDH Čistá 2009 - 2019
2009 – Netradiční zimní soutěž pro mladé hasiče „Čistecký uzel“.
Začátkem ledna to vypadalo, že soutěž své pokračování už mít nebude.
V loňském roce tato akce proběhla v místním KD, letos to z technických důvodů možné nebylo.
Ale zaměstnanci obecního úřadu a ředitelství naší školy nás přesvědčili, že prostory školní
budovy jsou tu pro výchovu mládeže. Sport, třeba i ten požární, je součástí výchovy! Tak jsme
dneska tady, v tělocvičně, v teple, s pohodovým zázemím, čistými toaletami a bufetem za
hubičku.
Každý rok nám přijíždí soutěžit okolo 150 dětí od 3
do 15 let.
Soutěžnímu družstvu Mladých hasičů našeho sboru
se podařilo postoupit na krajské kolo hry Plamen,
které proběhlo v Čelákovicích??? Viz. dětská kronika
První návštěva družební obce Čistá u Horek, oslavy
výročí 130. Let založení SDH. V loňském roce jsme
se zapojili i do oslav v Čisté u Litomyšle. Tam vznikl
ten nápad oslovit všechny obce Čisté v ČR a založit
jakousi tradici. Od tohoto roku se naše tři obce
navštěvují při různých oslavách a důležitých událostech v obcích. Otevírání kulturního domu,
Masopust, pouťe, založení obcí a SDH apod.
2010 – rok volební, valná hromada SDH navolila výkonný výbor v tomto složení
Starosta – Vlastimil Hotěk, velitel – Tomáš Vopata, náměstci – Mgr. Pavel Tintěra, Vlastimil
Schuh, jednatelka – Jindřiška Lauberová, hospodářka – Věra Jarošová, referentka žen – Veronika
Čiháková, referentka mládeže – Dagmar Schuhová, vzdělavatel – Miloslav Svatoš, preventista –
Jan Rohr, kronikář – Pavel Pešek
21. – 22. května 2010 se naše SDH stalo pořadatelem okresního kola hry Plamen. Za vydatné
podpory obce a jejich zaměstnanců se podařilo zajistit vše kolem přípravy a samotného průběhu.
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Stanové městečko, stravování ve školní jídelně, občerstvení na samotném sportovišti… tato
soutěž se velmi vydařila a byla jak vedoucími kolektivů, tak samotnými soutěžícími oceněna jako
nejlepší za poslední roky.
2012 – oslavy 135. výročí založení sboru jsme si skromně připomněli v průběhu Anenské pouti.
Slavnostní schůze proběhla v KD Čistá. Kromě historie sboru se také zabrousilo do současnosti.
Mladí hasiči, kteří pracují pod vedením manželů Schuhových a nyní i
Jana Rohra dosahují velmi dobrých výsledků. V létech 2008 a 2009
zvítězili v okresních kolech a postoupili do krajských kol, která se
konala v Nymburce a Čelákovicích. Ve hře Plamen ročníku 2011 – 2012
obsadili mladší ve své kategorii 2. místo v rámci okresu. Krom nich se
do soutěže zapojila i obě družstva přípravky (děti do 6 let). V současné
době se členská základna SDH Čistá skládá z 60 mužů, 11 žen a 23 dětí.
2014 – První návštěva dětského soutěžního družstva v Čisté u Horek, pálení čarodějnic a
prvomájová soutěž o pohár velitele SDH. Průvod obcí v maskách, za sokolovnou připravená
hranice, soutěže pro děti, později i pro dospělé, velký párty
stan, podium pro kapelu. Při soumraku zapálení ohně,
spálení čarodějnice, opékání vuřtů. Místní kapela Čipřido
svým vystoupením bavila veřejnost do brzkých ranních
hodin. Toho se děti ale neúčastnili, spali v budově školy.
Ráno po snídani a procházce po obci, nástup na hřiště a
porovnat šikovnost s místními a dalšími mladými hasiči
s přilehlého okolí. Tak se nám líbilo, že jsme jezdili další dva
roky!
2015 – Volební rok
2016 – ukončení činnosti kolektivu MH.
Viz. výroční zpráva MH za rok 2016 http://www.mhcista.estranky.cz/
2017 – 140. Let založení SDH
2019 – v současné době má náš sbor 71 členů z toho 12 žen a 6 dětí do 18 let.
_______________________________________________________________________________________________________________

Tělovýchovná jednota Čistá
Počátky sportu v naší obci se datují
rokem 1919, kdy se začíná hrát
kopaná. Hrávalo se na tak zvaném
„hliništi“, kde dříve byly odbývány
dobytčí trhy. Zde hrávaly dva sportovní kroužky. Ml. hráči
měli kroužek pod názvem „S. K. Hvězda Čistá“ a starší
sportovní kroužek pod názvem „Sportovní klub Čistá“.
V další době Hvězda zanikla a zbyl jen kroužek S. K. Čistá.
V roce 1921 byla pronajata louka u nádraží a tam byly
sehrány první soutěžní zápasy. Šatna bývala u Kočků nebo v Husově domě. Sportovní kroužek byl
po získání tohoto hřiště konečně oficiálně přihlášen k okresnímu úřadu pod názvem Sportovní
klub Čistá.
Historie čisteckého volejbalu začíná v roce 1969. To se několik nadšenců pod vedením pana
Josefa Šnajdaufa rozhodlo vybudovat „Za branou“ volejbalové hřiště. Dokončeno bylo v roce
1972. První turnaj „O putovní pohár“ se odehrál právě v tomto roce. Zvítězilo družstvo Kralovic,
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které turnaj vyhrálo i oba další roky a pohár získalo natrvalo. Oddíl hrál tehdy okresní přebor
rakovnického okresu a v mužstvu se postupně vystřídala řada hráčů. Okresní přebor se v Čisté
hrál až do konce sedmdesátých let. Generace postupně stárla, řada z tehdejších hráčů se
odstěhovala a činnost postupně ustávala. Začátkem osmdesátých let se zpustlého hřiště ujala
skupina utvořená převážně z manželských párů a činnost obnovila.
Pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Čistá fungují 3 samostatné oddíly. Oddíl kopané,
stolního tenisu a ČASPV v celkovém počtu zhruba 110 členů.
Oddíl kopané má mužstvo dospělých a 1 mužstva
mládeže – starší přípravky. Mužstvo dospělých v roce
2009 sestoupilo po osmi letech z nejvyšší okresní
soutěže. Od té doby hraje III. třídu se střídavými
úspěchy. Bohužel se potýká s problémem malého počtu
aktivních členů a hráčů, ostatně jako téměř většina
mužstev na celém okrese. V nedávné době fungovali x
let 2 mládežnická mužstva (dorost, žáci). Stabilně se
pohybovala ve svých soutěžích mezi nejlepšími mužstvy.
Bohužel i zde jsme doplatili na nízký počet dětí v naší obci. Mužstvo starší přípravky nyní 1.
rokem hrálo svoji soutěž a i přes veliké nadšení je zatím vše o sbírání herních zkušeností a praxe.
V roce 2006 bylo za podpory obce dobudováno a otevřeno nové fotbalové hřiště. Zázemí pro
hráče a klubovna zůstaly ve stávající budově kabin. Každoročně pořádaný pouťový turnaj a
taneční zábava pod otevřeným nebem má spousty příznivců a
pravidelných návštěvníků.
Oddíl stolního tenisu v minulosti reprezentoval obec ve třech
okresních soutěžích. Nyní má pouze jedno aktivní družstvo, které
hraje II. třídu okresních soutěží. Dále každoročně pořádá pro
veřejnost oblíbené vánoční turnaje pro děti i dospělé.
Pod hlavičkou ČASPV se v naší organizaci prezentují 2 sportovní činnosti.
Oddíl odbíjené, který se pravidelně každoročně v červnu zúčastňuje volejbalového turnaje
v německém Löbnitzu, dále pořádá Turnaj „O Čisteckou buchtu“ v letošním již jubilejní 30. ročník
populárního turnaje s mezinárodní účastí (tři první ročníky proběhly pod názvem „Letní turnaj“.)
Turnaj vznikl z turnaje pořádaného na konci prázdnin na rozloučenou se sezónou na popud
učitele Jana Kulhánka.
Čistecký volejbal dosahuje pěkných výsledků i na domácí scéně. Účastní se turnajů v Novém
Strašecí, Jesenici, Křivoklátě, Rakovníku, zajíždí na Lounsko
do Vroutku a do Černic. Pětkrát se podařilo postoupit na
republikové kolo do mekky volejbalu do Dřevěnic a také do
Olomouce. Nejúspěšnějším rokem našeho volejbalu byl
rok 2006. Oddíl se zúčastnil devíti turnajů, z nichž na osmi si
vybojoval 1. místo a jednou skončil třetí. K tomuto roku se
váže náš největší úspěch, tím je postup na republiku, zlatá
medaile a titul mistra České republiky neregistrovaných
smíšených družstev.
Dále se účastní AVL (amatérská volejbalová liga) ve Slaném. Z pravidelných výjezdů do Německa
jsme za poslední desetiletí přivezli dvě prvá místa v mužích i ženském družstvu a v posledních
dvou létech byli muži první a letos druzí, ženy byly loni třetí, letos celý turnaj vyhrály.
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Cvičení ženy. Druhou částí ČASPV jsou hlavně aktivity
pořádané Kateřinou Coufalovou, a to jak celoroční (např.
zdravotní cvičení pro ženy a cvičení rodičů s dětmi), tak
každoroční jednorázové (Všechno jezdí co kola má, slet
čarodějnic, oslava MDD, běh do schodů, drakiáda, poslední let
Broučků a nově i Pochod údolím Javornice) a ve spolupráci
s Věnkou Razýmovou (přívesnický letní tábor, vodní hrátky,
prázdninová stopovačka).
V příštích letech počítáme s dobudováním sportovního areálu. Dokončení rekonstrukce
volejbalových hřišť, vybudování tréninkového hřiště s přírodním, nebo umělým povrchem,
případně jiné sportovní vyžití pro naše děti a dospělé. Tento široký výčet činností naší
Tělovýchovné jednoty nám dává naději, že sportovní dění v Čisté do budoucna nezanikne.
Jiří Votroubek ml.
_______________________________________________________________________________________________________________
Možná také nevíte o tom, že paní Eliška
Junková, nejslavnější automobilová závodnice,
HISTORIE
první dáma československého automobilismu,
měla třetinový podíl na velkostatku ve
Strachovicích. Poněvadž však se nemohla dost dobře shodnout se Záhorskými, kteří společně s ní
velkostatek drželi, nabídla jim svoji část k prodeji. Zakoupila si za poměrně velkou cenu Albertův mlýn
na Kůzovském potoce. Tento kraj si zamilovala a jezdila sem na odpočinek.
A kdo to byla Eliška Junková? Přes svého partnera se dostala k automobilovému závodění. Jako jedna
z prvních žen v tehdejším Československu, získala v roce 1921 řidičský průkaz, tehdy nazývaný „vůdčí
list“. Přesto, že byla menšího vzrůstu, měřila něco málo přes 150 cm a musela si sedadlo zvyšovat
polštářem, úspěšně konkurovala ve vozech Bugatti mužským mistrům volantu. Odvážně se vydávala
na závodní trať v době, kdy žen řidiček bylo velmi málo. Závodila nejen doma, ale dostala se i na
zahraniční soutěže, kde získala neuvěřitelnou popularitu a stala se v automobilových soutěžích
vzorem řadě dalších žen. Rozjetou kariéru závodnice ukončila tragická nehoda jejího manžela, který
zahynul v roce 1928 při Velké ceně Německa. Po této události do závodního auta již nesedla. Přesto
byl její 93 let dlouhý život spjat s auty. Stála u zrodu Masarykova okruhu v Brně, spolupracovala
s Československým automobilovým klubem, byla ambasadorkou Bugatti a také pomáhala s vývojem
pneumatik.
Jaroslav Sklenář, kronikář
Jakub načeše, Anna napeče.
Svatá Anna - chladna z rána.
Svatá Anna sluncem požehnává.
NENSKÉ PRANOSTIKY
Svatá Anna s kosičkou, svatý Jakub s motyčkou.
Prší-li o svaté Anně, bude sladká řepa.
K Anně svatý hodina ze dne se tratí.
Svatá Markyta hodila srp do žita, svatá Anna ten srp vzala a sama žala.
Prší-li na svatou Annu, prší mlynářovi dvacítky.
Bude-li na svatou Annu bouřka, bude v zimě mnoho zámětí (= závějí).
Je-li svatá Anna prokřehlá, přijde zima studená.
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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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