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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Odečty vodoměrů, SMS
zprávy, sběrný dvůr

OÚ Čistá
Úřední hodiny: omezený režim
Pondělí 8:30 - 11:30 15 - 17
Úterý
Středa 8:30 - 11:30
15 - 17
Čtvrtek
Pátek
________________________
Sběrný dvůr obce Čistá
Provozní doba:
Středa 16 – 17
Sobota 9 – 11
(pouze v určené soboty)
__________________________
Pošta Čistá
Kontakt: 954 227 034
Provozní doba:
PO11:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00
ÚT 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
ST 11:00 - 12:00 a 13:00 -18:00
ČT 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
Pá 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
SOBOTA, NEDĚLE ZAVŘENO
__________________________
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

3
4
8

ZŠ A MŠ ČISTÁ
DOŠLO DO REDAKCE
TO JE DOBŘE, TO JE ŠPATNĚ
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12

VÝPIS Z USNESENÍ ZO
POZVÁNKY
FOTOSOUTĚŽ - výsledky

Vážení spoluobčané,

SLOVO STAROSTKY

měsíc červen nás přivítal
krásným
slunečným
počasím, na které tak dlouho čekáme. Po několika letech bylo jaro dostatečně
vydatné na srážky, ale zase nám chybělo teplo a sluníčko, na které jsme byli
z předchozích let tolik zvyklí. Jediné čemu se dařilo, byla tráva, kterou jsme
nestíhali sekat, tak jak by si někteří přáli. V současné době má obec již dostatek
pracovníků na údržbu zeleně a postupně se bude sekat podle každoročního
harmonogramu údržby zeleně. Ne vždy je dobré mít všude nízkou trávu. Dnešní
trend je nechávat místa se vzrostlejší trávou, lučními květy, pro hmyz, zejména
pro včely. Zároveň bych Vás chtěla požádat, abyste posekanou trávu ze svých
zahrad nenechávali na hromádkách na veřejných prostranstvích, tak jak se tomu
leckde děje. Od letošního jara ponecháváme před sběrným dvorem kontejner na
bioodpad, kam posekanou trávu ze svých zahrádek a dvorků můžete uložit.
Hromádky trávy, plevele a větví, se objevují na různých místech naší obce a jejich
částí a hyzdí tím naši obec. Je jednoduché posekat si dvůr, zahradu a vyvézt to na
náves, do odvodňovacího příkopu atd….. Ano on to někdo uklidí, uklidí to
zaměstnanci obce, ale stráví tím spoustu času, který by využili k jiné důležitější
práci. V Čisté i jejich částech mají všichni možnost ukládat bioodpad do
kontejnerů, které jsou pravidelně přistavovány. Žádám všechny, aby využívali
možnost uložení bioodpadu do určených kontejnerů a do kompostérů, které obec
občanům před několika lety poskytla.
Výstavba kanalizace a ČOV
Vážení spoluobčané měsíc opět utekl jako voda a my jsme se konečně dostali do
další fáze, kdy známe předpokládaný termín zahájení výstavby kanalizace. Termín
předání staveniště je naplánovaný na polovinu června 2021. Výkopové práce
budou započaty od mlýna na stoce B, B1, B2, B2-1 a to v délce 1026,87 m.
V letošním roce se budeme muset vyhnout hlavní silnici č. 229/II z důvodu
objízdné trasy. V místech, kde budou probíhat výkopové práce, budou umístěny
dopravní značky a omezen vjezd a průjezd. Majitelé nemovitostí, kterých se bude
omezení týkat, budou včas informováni a přístup i příjezd k jejich nemovitostem
jim bude umožněn. Po předání staveniště bude zveřejněn kontakt na hlavního
stavbyvedoucího, na kterého se budete moci obracet. Věřím, že stavba bude
probíhat podle harmonogramu bez větších problémů.

Doprava v obci
Již nějaký čas probíhá přes naši obec objízdná trasa pro nákladní automobily z důvodu výkopových prací v Jesenici. Počet
nákladních automobilů, který v současné době přes naši obec jezdí, je několikanásobně vyšší než za normální situace.
Bohužel co nemůžeme ovlivnit je to, aby řidiči dodržovali stanovenou rychlost tj. 50 km/hod přes obec. Několik z Vás si
mě stěžovalo, že jste jeli přes obec povolenou rychlostí a „tlačil“ Vás kamion až na výjezd z obce a ještě na Vás blikal a
troubil. Mě se to stává také velice často, nejen v naší obci. Je třeba se nevystresovat a vydržet, protože pokud nikdo
nebude dodržovat pravidla, tak budeme za chvíli mít na silnicích džungli a každý si bude dělat, co chce. Vždyť přece
zákony platí pro všechny. Velice často jsem i v kontaktu s policií, která se snaží do naší obce jezdit častěji, ale nemůže tu
být pořád. V současné době řeším s firmou, která u nás dělala dopravní značení, umístění několika zrcadel při výjezdu na
hlavní silnici a na místních komunikacích. Ráda bych, aby se vše stihlo ještě do prázdnin. Zároveň bych na Vás chtěla
apelovat, abyste při přecházení nebo vyjíždění na hlavní silnici byli opatrní a obezřetní a nenechali se vystresovat
nezodpovědnými řidiči. Blíží se prázdniny, děti se více budou pohybovat venku a jezdit na kole, proto vysvětlete dětem,
aby také byly opatrné a dávaly na sebe pozor.
Blanka Čebišová, starostka obce
______________________________________________________________________________________________

Odečet vodoměrů 2021
Kdo do 30. května neodevzdal odečet vodoměru, bude mu
cena vodného a stočného za období 1. 5. 2020 – 30. 4. 2021
vypočtena odhadem, podle poslední zjištěné spotřeby.

OBECNÍ ÚŘAD
INFORMUJE

SMS zprávy od obecního úřadu
Tyto SMS zprávy jsou rozesílány z počítače a nemají zpětnou vazbu – nelze na ně odpovídat přes zobrazující se telefonní
číslo. Svá sdělení (odpovědi) proto posílejte přes email cista.obecni-urad@seznam.cz nebo volejte na tel. 313 549 454.
Děkujeme

Provozní doba sběrného dvora od května 2021
středa

16:00 - 17:00 (každý týden)

12. a 26. června
10. a 31. července
14. a 28. srpna

sobota

9:00 - 11:00

11. a 25. září
9. a 23. října
6. a 20. listopadu

(pouze v určené soboty)
4. a 18. prosince
8. a 22. ledna 2022

Děkujeme za spolupráci, Valigurčinová

Plán osazení obecního kontejneru na bio odpad 2021 v místních částech obce Čistá
ČERVEN: víkend
5./6.
Kůzová, Nová Ves
19./20.
Zdeslav, Lhota
26./27.
Kůzová, Nová Ves, Křekovice

ZÁŘÍ: víkend
11./12.
18./19.
25./26.

Zdeslav, Křekovice, Lhota
Nová Ves, Kůzová
Zdeslav, Lhota

ČERVENEC: víkend
10./11.
Zdeslav, Lhota
17./18.
Kůzová, Nová Ves, Křekovice

ŘÍJEN: víkend
2./3.
9./10.
16./17.
23./24.

Nová Ves, Kůzová, Křekovice
Zdeslav, Lhota
Nová Ves, Kůzová
Zdeslav, Křekovice, Lhota

SRPEN: víkend
31./1.
7./8.
21./22.
28./29.

Zdeslav, Lhota
Kůzová, Nová Ves
Zdeslav, Křekovice, Lhota
Nová Ves, Kůzová

LISTOPAD: víkend
6./7.
Nová Ves, Kůzová
13./14.
Zdeslav, Křekovice, Lhota

V OBCI ČISTÁ NEJSOU KONTEJNERY PLÁNOVANĚ OSAZOVÁNY. ULOŽENÍ BIO ODPADU ŘEŠÍ OBČANÉ PŘEVÁŽNĚ
ODVOZEM PŘÍMO DO SBĚRNÉHO DVORA. POKUD JE KONTEJNER NA BIO ODPAD POSTAVEN NA VEŘEJNÉM
PROSTRANSTVÍ, JE MOŽNÉ DROBNÝ BIO ODPAD (TRÁVA, LISTÍ) DO TOHOTO KONTEJNERU ULOŽIT.
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Přehled plánovaných akcí na měsíc Č E R V E N
1.6.
4.6.
7.6.
11.6.
11.6.
22.6.
22.6.
22.6.
23.6.
28.6.
28.6.
28.6.
28.6.
30.6.

DEN DĚTÍ, projektový den pro MŠ a ZŠ
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ RAKOVNÍK, 3. – 5. ročník
ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY, od 16:30 hod.
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ RAKOVNÍK, 1. a 2. ročník
SBĚR PAPÍRU V OBCI ČISTÁ
ŠKOLNÍ VÝLET BŘEZNO U LOUN, I. stupeň
SPORTOVNÍ DEN, II. stupeň
ROČNÍKOVÉ PRÁCE, 9. ročník
Prezentace a obhajoba bude probíhat od 15:00 hod. do 17:00 hod.
SETKÁNÍ RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ, od 16:00 hod.
ŠKOLNÍ VÝLET PLZEŇ, 6. – 8. ročník
SPORTOVNÍ DEN, I. stupeň
ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY V MŠ
SCHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ SE ŽÁKY 9. ROČNÍKU

Podrobné informace najdete na: www.zsmscista.cz

Facebook: ZŠ a MŠ Čistá

ZŠ A MŠ
ČISTÁ

Marie Kruntová, ředitelka školy

Převzali jsme ceny
Rádi bychom se s vámi podělili o naši radost. Na podzim loňského roku jsme se zúčastnili výtvarné soutěže
s dopravní tématikou s názvem „Silnice, to není hřiště“. Z počtu 82 hodnocených výtvarných děl jsme získali
speciální cenu. Vytvořili jsme skupinový obraz, který nyní zdobí prostory Odboru dopravy Městského úřadu
v Rakovníku a prostory Autoškoly Tempo. Zástupci BESIPu a Autoškoly Tempo za námi přijeli do školy a osobně
nám předali krásné a praktické ceny. Moc se těšíme na příští soutěž.
Žáci 3.t. a třídní učitelka Ing. Bc. Helena Alexová
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Jsem pekař
V pátek 20. května 2021 se mateřská škola proměnila v pekařství.
Během týdne jsme se zabývali tématem: „Bez práce nejsou koláče.“
Povídali jsme si o různých povoláních a jedno z nich jsme se
rozhodli i prakticky vyzkoušet. Děti milují sladké, a tak volba byla
jasná, stali se z nás pekaři! Vyrobili si pekařské čepice, přinesli
zástěrky a hurá do toho. Společnými silami jsme zvládli udělat těsto
na perník, nalít ho na plech a po upečení i krásně ozdobit. Páteční
dopoledne jsme zakončili tím, že jsme děti pasovaly na pekaře a
obdarovali je vařečkou.
Kolektiv MŠ.

_________________________________________________________________________________________

DOŠLO DO REDAKCE

Opravdu se musí pejsci venčit na hřišti???

Chtěl bych tímto za všechny uživatele a návštěvníky sportovního areálu a dětského hřiště požádat majitele
psů, aby si pro jejich venčení vybrali jiná místa, kde je to více vhodné. Není to moc hezký pohled na ležící
výkaly u dětského hřiště a v celém prostoru okolo. Samozřejmě nikdo nebude bránit návštěvníkům s pejskem
na vodítku a hlavně těm, kteří po svých čtyřnohých miláčcích uklidí. Myslím, že tohle není tak složité pochopit.
Děkuji, Roman Votroubek
/ Z obecně závazné vyhlášky volně:
Ve veřejných prostorech obce musí být zvíře vždy na vodítku, majitel musí zajistit úklid psích exkrementů, není
možné vstupovat se zvířetem na školní hřiště, dětské hřiště a sportovní hřiště. … k volnému pobíhání psů jsou
vymezené prostory: Cesta do Álejí, cesta k Vojtovu mlýnu, cesta od čerpací stanice ke kolejím, od kulturního
domu na Vrábíkov, cesta na Březinku, cesta kolem Závlah, ze Zdeslavi na Kůzovou, cesta z Kůzové k Vojtovu
mlýnu. /

Letní přívesnický tábor
V případě zájmu dětí se i letos uskuteční prázdninový tábor. Bude určen pro školáky od 1. do 5. třídy a
proběhne od 12. do 16. července 2021.
Pro táborníky připravím hry, soutěže, tvoření, výlety s koupáním, poznávací výlety. Podle počasí budeme
na hřišti nebo v KD nebo ve stanu.
Cena tábora je 800,- Kč a zahrnuje pojištění, oběd, 1 svačinu, pitný režim, vstupy, dopravu, materiál na
tvoření.
Přihlášky u pí. Coufalové nebo do schránky na OÚ v Čisté do 20. 6. 2021.
Na děti se těší Katka Coufalová
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Javornice 2021
Letošní jarní pochod Údolím Javornice se opět vydařil. Počasí se nakonec náramně povedlo a trasa se všem 84
turistům líbila. Posezení v cíli pochodu na hřišti v Čisté dobrý dojem z celé akce jen znásobilo. Javornice 2021
je za námi, těšíme se na Javornici 2022.
Coufalovi

___________________________________________________________________________
Vážení spoluobčané, rybáři i nerybáři,

POZVÁNKY

přijměte pozvání na oslavu 70. výročí založení
našeho rybářského spolku, která se uskuteční v "Cihelně" 26. 6. od 17hodin. Živá
muzika ve stylou country a dotovaný rybářský guláš jsou již domluveny, další
doprovodný program je v jednání. Pořadatelé nevybírají žádné vstupné, jen budou
dohlížet na pravidla, která stále ještě asi budou platit. Přivítáme každého, kdo chce
svojí účastí spolku poblahopřát.
Výbor MO Čistá u Rakovníka
__________________________________________________________________________________________
V této rubrice chceme nově tento rok přinášet světové
události z let 1901-2011, tedy končící jedničkou. 1951

Z HISTORIE

V tomto roce:

V Babicích na Třebíčsku se odehrály StB zinscenované vraždy za účelem perzekuce církve. Vzniká Evropské
společenství uhlí a oceli – předchůdce dnešní Evropské unie. Do kin byl uveden film Quo Vadis a hned ten rok
vydělal 12 milionů dolarů.
V tomto roce se narodili například herci Tomáš Töpfer, Miroslav Donutil, Svatopluk Skopal a Boris Rösner,
undergroundový písničkář a disident „Charlie“ Soukup, hudebníci Ondřej Hejma, Zdeněk Merta, Ondřej
Soukup, Petar Introvič, Pavel Zajíček, Mejla Hlavsa a Jiří Schelinger , investikativní novinář Josef Klíma, režisér
Fero Fenič, herečka Naďa Konvalinková, spisovatel Petr Šabach, režisér a herec Miroslav Krobot, zpěvačka
Věra Špinarová, krasobruslař Ondrej Nepela, zpěváci Phil Collins a Sting, herci Robin Williams a Steven Seagal,
operní zpěvák Peter Dvorský, šachista Anatolij Karpov.
Naopak v tomto roce zemřeli například literární kritik Karel Teige, herec Jindřich Plachta, spisovatel Sinclair
Lewis, nebo automobilový konstruktér Ferdinand Porsche.
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Na
přímluvu
děkana
Kapituly sv. Víta na Hradě
pražském, čistecké vrchnosti, král
Ludvík Jagelonský na den sv.
Fabiána a Šebestiana (26. ledna)
v roce 1526 dosavadní ves Čistou
znovu na městečko povýšil a práva
jako
jiná
městečka
mají,
měšťanům věnoval.
V uděleném majestátu se
praví, že ves Čistá znovu na
městečko se vysazuje, dává se
vědět, že byla dávno vsí trhovou,
neboli městcem, ale za války
husitské majestát shořel a osadníci
práva ztratili.
Vyzdvižením Čisté na
městečko
roku
1526
se
z vesničanů stávají měšťané a
nabyli mimo jiné omezených práv
městských, mohli sobě rychtáře a
obecní starší sami volit, městská
rada obecní záležitosti řídit a nad
veřejným pořádkem bdít. Rychtář
a konšelé, vykonávali moc soudní.
On nebo jeho náměstek řídil
jednání, konšelé pak spravovali
všechny další záležitosti obce. Na
soudech předsedal rychtář a
v ostatních záležitostech měl
svého purkmistra. Měšťané se
však
z nesvobody
nikdy
nevymanili.
Zůstávali
vždy
robotnými a slibovali pánům svým
člověčenství, právě tak jako
vesničané. Nesměli také bez
povolení svých pánů se stěhovat a
statky své prodávat.
Pod pojmem soudnictví se
rozumí soudnictví nižší, spravující
nepořádky. Poprava náležela
popravcům od krále po krajích
ustavených a mezi nimi také
úřadům měst královských. Mezi
udělenými privilegiemi bylo i
výsadní právo trestání lidí na
hrdle. Mohli proto soudit i zločiny,
vraždu, loupež a žhářství. Šlo-li o
hlavu, museli žádat o vynesení
rozsudku u apelačního soudu
v Praze. K smrti odsouzení byli buď
věšeni, nebo sťati mečem. Hrdelní
právo vykonával mistr popravčí

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
z krajského města Rakovníka nebo
z Plzně. Placení tohoto úkonu i
soudních
výloh
příslušelo
městskému úřadu v Čisté.
Spravedlnost čili šibenice
stávala na kopci k Břežanům, v poli
Karla Vávry z čp. 75. V popise
z roku 1785 se čte: “Na poli Karla
Vávry se nachází vrch neužitečný,
který místem popravním jest“.
Tato šibenice byla naposledy
obnovena v roce 1778, protože
stará pro sešlost dne 28. července
padla. I později potom ještě místní
lid jmenoval tento kopec „Na
šibenici“.
Stínadlo se nacházelo na
rohu, který tvoří alejová a polní
cesta k Holubímu vrchu (chodilo se
tudy pěšinou do Kralovic).
Nejčastější poprava byla mečem.
Odsouzenec si klekl na zem, nebo
položil hlavu na špalek a kat ji uťal.
V roce 1723 byl např. vykonán
rozsudek na cikánce Margaretě
Kateřině May, které bylo dle
rozkazu soudu uříznuto pravé
ucho, třikrát okolo Spravedlnosti
(šibenice) byla hnána, sekaná
pruty a poté sťata.
Smrtí hrobem hynuly
jenom ženy. Odsouzenou vložily
do hrobu, obložily kopřivami nebo
bodláčím a zvolna zasypávali. Když
bylo tělo již v zemi, vzal kat kůl a
jím srdce ženy probodl. Tato
poprava se časem změnila tak, že
odsouzená byla nejprve mečem
ztrestána, do hrobu vložena, srdce
kůlem probito a celé tělo potom
zahrabáno.
V archivních materiálech
je uvedeno v kriminálních a
vyšetřovacích listinách 70 případů
vynesení rozsudku nad lidmi zlými
v městečku Čistá, zvláště pak za
primátorství Pavla Fr. B. Růžka.
Kolik však, ale skutečně bylo

vykonáno poprav hořejších a
dolejších již asi dnes těžko
zjistíme. V roce 1792 byla města
Kožlany a Čistá zbavena všeho
soudnického práva ve prospěch
patrimoniálního
(panského,
vrchnostenského) úřadu ve Chříči.
Roku 1732 byla vsazena do žaláře
Polexina Procmanová pro vraždu
svého dítěte, když své novorozeně
utopila v louži v Jisinách. Roku
1733 byla na hrdle mečem a do
srdce kůlem potrestána.
Lámání
kolem
byla
nejhroznější smrt, která stihla
násobné vrahy. Odsouzenec byl
vlečen koněm od radního domu až
k šibenici, položen na špalíky a kat
těžkým kolem tloukl na tělo mezi
dvěma špalíky, až rozdrtil kosti
v nohou, rukou, hrudi.
Byl-li odsouzenec lámán kolem od
shora, z části již první rána učinila
jeho životu konec.
Když byl
lámán zdola, vytrpěl hrozná muka,
než všechny kosti byly rozdrceny.
Rozdrcené
tělo
pak
bylo
propleteno mezi příčky kola, které
pak na kůl naražené vzhůru se
vyzdvihlo. Pro postrach bylo tělo
ponecháno na kůlu, dokud
neshnilo a kosti nespadaly.
V roce 1725 byl zabit
sladovnický pomocník Jan Šubrt,
který bydlel u Matěje Hampla.
Vražda byla spáchána o jitřní
vánoční. Na těle bylo shledáno 24
smrtelných ran. Vrah Jakub Bley
byl dopaden u Zvíkovce. Roku
1726 byl Bley zašit do koňské kůže,
od radnice k Spravedlnosti koněm
smýkán, kolem s hůry lámán, do
kola vpleten a na sloup do povětří
vyzdvižen.
Jaroslav Sklenář, kronikář
/redakčně bez zásahu/

Ověřte si s námi své znalosti o historii daných tradic a zvyků. Každý měsíc
přineseme aktuální kvíz i s článkem, kde můžete najít správné odpovědi. Tento
měsíc si představíme Den dětí, Letní slunovrat a Svatojánská noc.
V které zemi má kořeny vznik oslavy Dne dětí?
Kdy a kým byl Den dětí oficiálně vyhlášen?
Na kdy připadá letní slunovrat?
Znáte nějaký zvyk vázaný k magické noci letního slunovratu?
Čeho je patronem Jan Křtitel?

ZNÁTE ZVYKY
A TRADICE?

Den dětí
První červnová tradice se nepočítá mezi historické a rozhodně si ji
nepamatujeme z dob pohanských. 1. 6. slavíme DEN DĚTÍ. Jeho vznik prý má
kořeny v Turecku roku 1920, ale turecký Den dětí se dodnes u nich slaví 23.
dubna. Celý svět si však tento svátek stanovil na červen proto, že slavení svátku
dětí bylo poprvé doporučováno na Světové konferenci pro blaho dětí, která se konala 1. června 1925, tehdy však ještě
svátek vyhlášen oficiálně nebyl. Podařilo se to až díky oficiálnímu vyhlášení ze strany OSN roku 1954. Některé státy
svátek stejně drží třeba až na podzim, oficiálně je to však červen.
Letní slunovrat
Červen nám přináší Slunovrat, tedy nejdelší dny a nejkratší noci. Můžeme očekávat častější bouřky a přívalové deště,
které neradi vidí zahrádkáři i zemědělci, protože způsobují polehnutí obilí a ztěžují pozdější sklizeň. Letní slunovrat je
svátkem počínajícího léta, dobou, kdy Slunce dosahuje vrcholu své síly, země je zelená a slibuje bohatou úrodu. Ve
skutečnosti byl letní slunovrat prastarý přírodní svátek, který byl s radostí slaven všemi lidmi pocházejícími ze stejného
duchovního prostředí. Letní slunovrat se slavil k uctění přírody, Slunce, života a síly. Byl ale i hluboce magickým dnem a
noc o letním slunovratu byla plná magických sil. Magická moc slunovratu byla vnímána již předkřesťanskými kulturami a
ke dnům zimního a letního slunovratu se vázala řada oslav, zvyků a obyčejů. Obřady praktikované o slunovratu se příliš
nelišily od těch beltinových a jak dokazují lidové zvyky, nepoužívali je pouze Keltové.
Lidé věřili, že v tento čas mohou nahlédnout do budoucnosti, že se mohou dostat ke skrytým pokladům nebo také získat
nadpřirozené schopnosti. Den, kdy se objevují poklady, kdy vykvétá zlaté kapradí a také kdy se otevírají brány mezi
naším světem a zásvětím. Do ohně z devatera dřev se před půlnocí vhazovaly snopky magických bylin, věnečky květů
panen a kořínky lesních rostlin vykopané mladíky. Léčivé rostliny sbírané tuto noc mají prý nejen výraznou uzdravující,
ale především magickou moc. Kořenářky a ranhojiči v plamenech čistili a posvěcovali své nástroje, stříbrné srpy, měděné
kotlíky a kamenné tlouky. Březová větvička, kterou má člověk při oslavě slunovratu na holém těle, mu prý ukáže cestu k
pokladu ze zlata a drahých kamenů. Dívka, která natrhá kytičku z devatera kvítí a bez pronesení jediného slova ji položí
pod polštář, bude snít o svém budoucím manželovi.
Svatojánská noc
Protože již ve 3. století byl křesťanskou církví připisován velký význam slunovratům, stal se zimní slunovrat oslavou
příchodu na svět dítěte Ježíše a letní slunovrat pak svátkem narození jeho předchůdce a zvěstovatele, Jana Křtitele.
Křesťanská církev tak proměnila dvě z nejdůležitějších předkřesťanských oslav v připomínku dvou závažných událostí
křesťanského roku a zatlačila do pozadí jejich prvotní “pohanský” význam. Jan Křtitel, jehož narození západokřesťanské
církve zasvětily letní slunovrat, byl nepochybně výjimečnou osobností. Nejstarší oslavy jeho svátku jsou doloženy ve
východní i západní církvi již ve 4. století. Slova Janova evangelia: “On musí růst, já však se menšit” kosmicky
“potvrzovala” jeho úlohu jako toho, co připravuje cestu a po splnění úkolu musí odejít, aby uvolnil místo Ježíši,
přislíbenému Mesiáši, novému slunci, zahřívajícímu svými paprsky probouzející se zem. Protože svátek Jana Křtitele byl
slaven poutěmi a procesími, patřila k němu i pořádná hostina. Oblíbenou laskominou byl svatojánský chlebíček, který se
později přestěhoval na vánoční stůl jako chlebíček biskupský. Připravoval se z mouky, másla, cukru, vajec, ořechů,
mandlí, rozinek, zavařené dýně nebo čerstvých višní a vanilky. Od 10. století se o Janově svátku pilo v evropských zemích
víno, tzv. svatojánská láska, které se světilo v kostele. Oslavy spojené s popíjením vína si mohli dopřát i absolutní
abstinenti, děsící se následné kocoviny. Jan Křtitel je totiž mimo jiné nejen patronem vinné révy, ale pomáhá při
bolestech hlavy. Pro ty, kteří chtějí přestat s nadměrnou konzumací alkoholu je svatojánská noc správným dnem. Jan
Křtitel je i patronem při abstinenci! Kdo dává přednost bylinným čajům, neměl by o svátku Jana Křtitele zapomenout na
šálek třezalkového nálevu. I když křesťanská tradice překryla slunovratové oslavy svátkem svatého Jana, odrážejí se
mnohé pohanské rituály v rejích svatojánské noci. Ohně se pálily dál, jen se jim začalo říkat – svatojánské.

Tato rubrika má sloužit k zveřejňování věcí, které se nám
v našem okolí nelíbí (např. černá skládka, odhozený odpadek,
poničené zábradlí atd…) a naopak věcí, které vám udělali radost
a nějak zlepšují naše žití v Čisté. Své fotografie s komentářem
můžete zasílat na adresu redakce kulturnivybor@gmail.com

TO JE DOBŘE
TO JE ŠPATNĚ

To je dobře

To je špatně

To je taky špatně

U sběrného dvora je po celý týden
umístěn kontejner na bio odpad.
Už nemusíte čekat na otevření
sběrného dvora v určité dny a
hodiny a svůj bio odpad tak
můžete vyhodit na to SPRÁVNÉ
místo kdykoliv.

A proto nechápeme, když po obci
neustále vidíme hromádky a
někdy i hromady tlejícího a
zapáchajícího bioodpadu ležícího
na veřejném prostranství. Po
hromádkách navíc zůstávají žlutá
místa, která hyzdí naše prostředí.

Počasí v uplynulých měsících bylo
velmi štědré na déšť. Louky a pole
vítala vláhu, ale mnohem méně už
neukázněné řidiče, kteří si spletli
veřejnou cestu se soukromým
pozemkem, který navíc svým
lehkomyslným činem znehodnotili.
Toto je jen jedno z míst, kde je
rozježděná půda, a vůbec se
nedivíme majiteli pozemku, že
pátrá po vinících, aby byla sjednána
náprava. Uvědomte si, že Vaše
jednání může být klasifikováno jako
trestný čin.

To je taky dobře
Na Václavském náměstí v měsíci květnu zmizela část budovy
Jednoty. Demolice vysoké šedivé střechy a prosklené konstrukce
schodiště trvala pouhé dva dny. První den se vyjmuly skleněné
tabulky, druhý den byla odstraněna kovová konstrukce. Nově vzniklá
plocha po demolici se upravila a zatravnila. Prosíme tedy občany,
aby si po tomto nově upraveném trávníku nezkracovali svou cestu.
Děkujeme.
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PROBĚHLO
DĚKUJEME ORGANIZÁTORŮM
duben – květen
Čarodějnická stezka

28. 5. 2021
Noc kostelů

5. 6. 2021
KoloToč

6. 6. 2021
Den Dětí
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VÝPIS USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZO

Výpis usnesení ze zasedání ZO Čistá č. 27
ze dne 27. května 2021

Návrh usnesení č. 279/21: ZO schvaluje navržený program jednání 27. zasedání ZO.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti - 0; Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 279/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 280/21: ZO schvaluje zhotovitelem zakázky „Veřejné tábořiště Zdeslav“ firmu KRÁL PM
CENTRUM s.r.o., IČ 25220799, Chebská 79/23, 32200 Plzeň 5 Křimice za nabídkovou cenu 758.200,- Kč bez
DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti - 0; Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 280/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 281/21: ZO schvaluje zhotovitelem zakázky „Rekonstrukce kmenových učeben ZŠ Čistá“
firmu KRÁL PM CENTRUM s.r.o., IČ 25220799, Chebská 79/23, 32200 Plzeň 5 Křimice za nabídkovou cenu
4,275.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti - 0, Zdržel se - 0; USNESENÍ č. 281/21 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 282/21: ZO schvaluje prodej pozemku parc.č. 86/1 díl „a“ v k.ú. Čistá u Rakovníka JP a KM
za nabídnutou částku 750,- Kč/m2.
Pro - 9 všemi hlasy, Proti - 0, Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 282/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 283/21: ZO zamítá prodej části pozemku parc.č. 2714 v k.ú. Čistá u Rakovníka o výměře
695m2.
Pro - 8; Proti - 0, Zdržel se - 1 Mgr. Razýmová USNESENÍ č. 283/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 284/21: ZO zamítá prodej pozemku parc.č. 130/1 v k.ú. Lhota u Rakovníka.
Pro - 8; Proti - 0, Zdržel se - 1 Mgr. Razýmová USNESENÍ č. 284/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 285/21: ZO předběžně souhlasí s dlouhodobým pronájem pozemku parc.č. 130/1 v k.ú.
Lhota u Rakovníka za účelem zemědělské činnosti za částku 3,- Kč/m2.
Pro - 9 všemi hlasy, Proti - 0, Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 285/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 286/21: ZO předběžně souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 131 v k.ú. Nová Ves u
Rakovníka za minimální částku 100,- Kč/m2.
Pro - 8; Proti - 0, Zdržel se - 1 Mgr. Razýmová USNESENÍ č. 286/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 287/21: ZO schvaluje Smlouvu o Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. Ie-12-6009516 za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč a pověřuje starostku jejím
podpisem.
Pro - 9, Proti - 0, Zdržel se - 1 Mgr. Váhala USNESENÍ č. 287/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 288/21: ZO souhlasí s podporou provozu krizové Linky bezpečí, z.s. částkou 3.000,- Kč.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti - 0; Zdržel se - 0 Žádný ze zastupitelů neměl jiný návrh. USNESENÍ č. 288/21 BYLO
SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 289/21: ZO souhlasí s podporou společnosti Zdravotní klaun, o.p.s. částkou 3.000,- Kč.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti - 0; Zdržel se - 0 Žádný ze zastupitelů neměl jiný návrh. USNESENÍ č. 289/21 BYLO
SCHVÁLENO.

[10]

[11]

Za měsíc květen byly vybrány tyto fotografie:

FOTOSOUTĚŽ

Věnka Razýmová ml. – Cesta k Vojtovu mlýnu
Jakub Vopat – Duha nad Cihelnou

Tento měsíc nebylo moc z čeho vybírat. Možná za to
může rozvolnění a vy se ve volném čase můžete
věnovat i něčemu jinému než chození na vycházky a
fotografování. Krásy našeho okolí, ale i našich
vesniček můžete objevovat i během června a už teď se
těšíme na nové fotografie. Děkujeme za Vaši přízeň.

Karel Korbelář – Závlaha I

Na další fotografie za měsíc květen i předchozí měsíce se můžete podívat
ve fotogalerii obce na: https://www.cista-obec.cz/fotogalerie/akce-2021-1/

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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