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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Vodné, stočné; Odpady
Dotační program obce
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 -18 (duben-říjen)
15 -17 (listopad-březen)
Sobota 8 - 11
__________________________
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
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ZŠ A MŠ ČISTÁ
Každý z nás je pro někoho…
Silnice, to není hřiště

6
10

Z HISTORIE - 1911
Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
FOTOSOUTĚŽ - výsledky

Vážení spoluobčané,
máme za sebou první
měsíc roku 2021, všichni
jsme čekali, zda se situace kolem šíření nákazy Covid-19 bude zlepšovat,
ale zatím nepřicházejí žádné pozitivní zprávy. Vše už trvá moc dlouho a
nervozita mezi lidmi roste. Bohužel žijeme v čase nejistoty a každý se s tím
pereme, jak jen můžeme. Naším úkolem, tím myslím nejen sebe, ale i
zastupitele a zaměstnance obce, je takovým rokem provést naši obec,
hlavně bezpečně a pozitivně. Musíme vydržet a věřit, že to společně
zvládneme, i když to není vždy jednoduché.
Obecní úřad je i nadále v době nouzového stavu otevřen pro veřejnost
pouze v pondělí a ve středu od 8.30 – 11.30 a od 15.00 – 17.00 hodin,
v mezičase probíhá dezinfekce prostor. V ostatní dny je úřad pro veřejnost
uzavřen, je možné si ve výjimečných případech domluvit schůzku
s konkrétním úředníkem. Zároveň Vás žádáme, pokud to je možné, abyste
své záležitosti vyřizovali elektronicky, telefonicky, eliminujeme tím možnou
nákazu nás všech. Než půjdete na úřad, zavolejte konkrétnímu úředníkovi
a domluvte si vše potřebné, možná zjistíte, že není vaše návštěva nutná a
svoji záležitost vyřídíte rovnou. Děkujeme za pochopení.
Od 15. ledna začala registrace a očkování osob starších 80-ti let. Nabídli
jsme našim občanům pomoc s registrací a zajištění odvozu na očkování.
Tato nabídka byla již několikrát využita, za což jsme rádi. Pokud bude
zájem, rádi pomůžeme i ostatním občanům s registrací, tedy pokud bude
aplikace spuštěna. Registrace probíhá v prostorách knihovny v přesně
domluvený čas, aby se lidé zbytečně nepotkávali.
V lednovém zpravodaji jsem Vás informovala o postupu projektu výstavby
kanalizace a ČOV v naší obci. Všichni majitelé nemovitostí již obdrželi
informační dopis a dotazníky, které se nám postupně vracejí. Pokud jste tak
ještě neučinili, prosím o vrácení vyplněného dotazníku. Od středy 3. února
do 9. března budou probíhat schůzky majitelů nemovitostí s projektanty na
domovní přípojky. Termín návštěvy projektantů Vám bude ještě potvrzen
telefonicky. Zároveň Vás žádám o dodržování všech hygienických opatření
v době schůzky s projektantem. Rovněž se na nás obracíte s různými
dotazy na vybudování nové kanalizační přípojky. Některé opakující se
dotazy včetně odpovědí, jsme zveřejnili na webových stránkách obce, kde
byla zřízena záložka k tomuto projektu a kde se postupně budou
zveřejňovat veškeré informace, termíny a postupy prací. Věřím, že všichni
majitelé nemovitostí pochopí nutnost připojení na novou kanalizaci.
Vážení spoluobčané, přeji Vám alespoň trochu pozitivní dny a pevné
zdraví.
Blanka Čebišová, starostka obce

SLOVO STAROSTKY

Palivové dřevo
Obec Čistá znovu zlevňuje prodej palivového dřeva.
Od 1. října 2020 bude cena 300,- Kč/prm + DPH.
Manipulace zůstává 200,- Kč/prm.

OBECNÍ ÚŘAD
INFORMUJE

Dosud někteří z Vás neuhradili vodné a stočné
Upozorňujeme občany, že 31. 12. 2020 byl posledním dnem splatnosti poplatku za vodné a stočné
(vyúčtování bylo
k 30. 4. 2020). Zkontrolujte si, zda právě Vy nejste ten, kdo ještě nemá poplatek uhrazen.
Platbu můžete provést nejlépe bezhotovostním převodem na účet č. 9021-542373389/0800 a do poznámky
napište „vodné za čp. …. (příslušné číslo domu) a Vaše jméno“. Popřípadě lze uhradit v pondělí a ve středu ve
stanovené úřední hodiny hotově v kanceláři pí. Valigurčinové.

Odpady
Zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání stanovilo poplatek za komunální odpady pro rok 2021 ve výši
800,- Kč za trvale bydlící osobu (splatnost do 28. 2. 2021 nebo ve dvou splátkách, druhá platba do 30. 6.
2021).
Poplatek za rekreační objekt je stanoven ve výši 800,- Kč (splatnost do 30. 6. 2021).
Víte vlastně co patří do směsného komunálního odpadu – tedy do Vaší černé popelnice:
- zbytky masa, ryb, uzenin, kosti, skořápky
- sáčky z vysavačů s vysátým obsahem
- trus zvířat
- znečištěný papír, obaly od másla, voskovaný papír, účtenky-termopapír, časopisy na křídovém papíru,
fotografie
- mastné a znečištěné obaly od potravin, sáčky od polévek, koření a kávy
- tuby od zubní pasty, zbytky kosmetiky, řasenky, malá zrcátka
- molitan (malé výplňové kousky)
- víčka od zavařovacích sklenic
- běžné žárovky (nikoli úsporné zářivky a výbojky)
- popel (nikdy ne žhavý)
- použité čistící utěrky a různé houbičky
- hygienické artikly, vata, vatové tyčinky, papírové kapesníky, jednorázové pleny
- keramika
- silně znečištěné nebo ne zcela vyprázdněné obaly, bakelit, celofán, guma, juta, krabičky od cigaret
Nepatří sem:
- bioodpad (tedy ani zbytky ze zeleniny a ovoce), papír, lepenka, kovy, skleněné láhve, plasty, CD/DVD,
odpady obsahující škodlivé látky (barvy, laky, rozpouštědla, chemikálie, léky), stará elektronika,
baterie, úsporné zářivky a výbojky, velkoobjemový odpad, dřevo, korek, stavební odpad.
Zároveň bychom chtěli znovu upozornit, že sběrný dvůr není bezedný a je možné v něm uložit každoročně
jen určité množství odpadu. Uvědomte si, že i tento odpad a náklady vynaložené na jeho likvidaci se promítají
do ceny poplatku pro občany.
Při ukládání odpadu se musí všichni, kdo sběrný dvůr využijí, prokázat obsluze dokladem o úhradě odpadu na
konkrétní rok a zároveň občanským průkazem. Zapsané množství a druh uloženého odpadu občan potvrdí
svým podpisem v knize.

Co do sběrného dvora můžeme odvézt?
Pneumatiky, pouze z osobních aut:
Trvale hlášení občané v obci mohou odevzdat maximálně 4 ks/osoba/rok. Od chalupářů a chatařů se pneumatiky na SD
nevybírají.
Směsné stavební a demoliční odpady – suť:
Trvale hlášení občané v obci mohou odevzdat maximální množství 2m3/nemovitost/rok.
Chalupáři a chataři, vlastnící nemovitost na území obce, mohou odevzdat maximální množství 1m3/nemovitost/rok.
Pouze proti dokladu o úhradě odpadu na konkrétní rok.
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Velkoobjemový odpad:
Trvale hlášení občané v obci mohou odevzdat maximální množství 3m3/nemovitost /rok.
Chalupáři a chataři, vlastnící nemovitost na území obce, mohou odevzdat maximální množství 1 m3/nemovitost/rok.
Pouze proti dokladu o úhradě odpadu na konkrétní rok.
Nebezpečný odpad:
Eternit, eternitové šablony – na tento nebezpečný odpad není sběrný dvůr uzpůsoben. Tento odpad
občané odevzdávají po dohodě, na vlastní náklady, přímo do firmy Marius Pedersen a.s., provozovna Kralovice,
Nádražní ul. 878, tel. 493 647 106, 602 333 233.
Likvidace pozůstalosti, vyklizení bytu - domu:
Tuto službu si občané zajišťují objednáním přistavení kontejneru přímo od firmy.
Marius Pedersen a.s., provozovna Kralovice, tel. 493 647 106, 602 333 233.
Podnikatelské subjekty řeší likvidaci odpadu z podnikání smlouvou přímo s firmou, zabývající se likvidací odpadu.
V letošním roce budou vyzváni všichni podnikatelé na území obce Čistá a okolních obcí, aby předložili
na obecním úřadu k nahlédnutí smlouvu uzavřenou na rok 2021 s firmou likvidující odpad z jejich
podnikání.

Vývoz odpadů na přelomu roku – nebyl chybou svozové firmy ani obecního úřadu
V lednu si opět stěžovali někteří občané, že ve dnech 13. a 14. 1. neproběhl svoz odpadu s vývozem 1 x za 14 dní. Nebyla
to však v žádném případě chyba svozové firmy Marius Pedersen a.s., jednalo se totiž o druhý (tudíž sudý) týden v novém
roce.
Vývoz 1 x za 14 dní se již několik let provádí v LICHÉ TÝDNY.
Poslední týden v roce 2020 byl lichý s číslem 53 – tedy vývoz 1 x za 14 dní.
Ovšem první týden v roce 2021 byl také lichý (jako každý 1. týden v jakémkoliv roce) – tedy vývoz 1 x za 14 dní se
uskutečnil také v tomto týdnu, aby bylo zachováno pravidlo lichých týdnů, a nadále bude opět každý lichý týden.
Informace o tomto svozu byla vyvěšena na úřední desce. Nicméně jsme předpokládali, že po letech, kdy čtrnáctidenní
vývoz funguje, již informaci, že 1. týden v roce je lichý a probíhá čtrnáctidenní svoz, všichni zaznamenali.

____________________________________________________________________________
Dotační program Obce Čistá na rok 2021
Program č. 1 „Běžná činnost spolků:
alokace 125.000,- Kč, maximální výše dotace 30 000,- Kč, maximální míra podpory – 80%
Program č.2 „Kulturní a kulturně společenské akce“
alokace 50.000,- Kč, maximální výše dotace 15 000,- Kč, maximální míra podpory – 90%
Program č.3 „Sportovní a sportovně společenské akce“
alokace 45.000,- Kč, maximální výše dotace 15 000,- Kč, maximální míra podpory – 90%
Program č.4 „Vzdělávání a volný čas dětí“
alokace 60.000,- Kč, maximální výše dotace 15 000,- Kč, maximální míra podpory – 90%
Dále zůstává v podmínkách, že nepřesáhne-li požadovaná či přiznaná dotace v jednotlivých případech částku 3.000,-,
potom maximální míra podpory činí 100%
Program č. 5 „Sociální služby a činnosti v sociální oblasti“
alokace 10.000,- Kč, maximální výše dotace 10 000,- Kč, maximální míra podpory – 90%
Program č.6 „Životní prostředí“
alokace 10.000,- Kč, maximální výše dotace 10 000,- Kč, maximální míra podpory – 90%
Harmonogram 2020:
Schválení Dotačních programů na rok 2021 s alokovanou celkovou částkou 300 000,- Kč - 21. 01. 2021
Zveřejnění programů na dobu min. 30 dní – 25. 01. 2021 – 25. 01. 2021
Lhůta pro podávání žádostí – 26. února 2021 – 17. března 2021
Rozhodnutí o přidělení dotací – nejpozději do 31. května 2021 – dle termínů ZO, může být rozhodnuto dříve.
Podrobné informace k jednotlivým dotačním programům obce na:
https://www.cista-obec.cz/obec-e989/dotacni-program/
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Každý z nás je pro někoho andělem!

ZŠ A MŠ
ČISTÁ

Když jsme s dětmi z mateřské školy probírali téma Vánoce,
Vánoce přicházejí, dohodli jsme se, že společně vyrobíme
přes 90 přáníček pro seniory v DSP Kralovice. Děti
vyrábění moc bavilo, chtěly, aby se přáníčka líbila a
udělala všem radost. I když nám nepříznivé okolnosti nedovolily osobní předání, doufáme, že přáníčka
se vzkazem vykouzlila úsměv na tvářích všem obdarovaným.
Kolektiv MŠ Čistá

Uspěli jsme v soutěži 😊 „Silnice, to není hřiště“
Mám milou možnost zde napsat příspěvek o úspěchu
žáků a žákyň 3. třídy ZŠ a MŠ v Čisté. Ministerstvo
dopravy - BESIP, Středočeský kraj, DDH Rakovník –
autoškola TEMPO v listopadu minulého roku vyhlásily
výtvarnou soutěž s dopravní tématikou „Silnice, to
není hřiště“ pro mateřské a základní školy. Úkolem
bylo nakreslit dopravní situaci, která může děti potkat
v silničním provozu. Účelem akce bylo využití
dopravní výchovy v každodenním životě. Když jsem si
přečetla instrukce k soutěži, řekla jsem si, že bychom
se jako třída mohli zúčastnit. První informaci jsme
dostali při distanční výuce. Dětem jsem sdělila pokyny
s návrhem, zda by do toho šly. Proběhla třídní porada
a děti souhlasily. Společně jsme na online výuce
přemýšleli, jak se nejlépe úkolu zhostit. Faktorů, proč
ano, bylo několik. Předně vrátili jsme se zpět na
presenční výuku, dále v předmětu prvouka jsme se
učili látku, jak se chovat v dopravním prostředí a jaký
význam mají dopravní značky. A konečně to byl velký
zájem dětí samotných! Velké nadšení projevila Klárka
Vopatová, která spolužáky podporovala ve výběru
tématu obrázku. Protože jsme team a držíme pospolu,
pracovali jsme formou společné práce. Děti ve
dvojicích nakreslily pět obrázků s různými situacemi,
které na silnici nepatří a hurá, byl na světě nápad
vytvořit obraz s popisy: co „my třeťáci“ nikdy na silnici
dělat nebudeme. Jistě se mnou souhlasíte, že by bylo
těžké, vybrat pouze jeden obrázek.

Dne 17. 12. 2020 se v Rakovníku konalo vyhodnocení. Nyní cituji z emailu Josefa Šlaicha, autoškola Tempo
Rakovník: „Hodnotící komise byla 4členná ve složení – 2 lektoři DV z Autoškoly Tempo s.r.o., učitelka VV ze
ZŠ Lužná a KK BESIP pro Středočeský kraj. Komise celkem hodnotila 82 výtvarných děl. Podle počtu
zaslaných kreseb v jednotlivých kategoriích komise vyhodnotila v I. kategorii dvě nejlepší výtvarné práce, ve II.
kategorii jednu vítěznou práci, ve III. kategorii tři nejlepší práce. Speciální cenu poroty získalo 10 žáků ze 3.
třídy ZŠ Čistá za společnou kresbu. Ceny vítězům předáme na jaře 2021 při otevření dětského dopravního
hřiště. Vyhodnocené práce dětí budou vystaveny po domluvě s vedoucím odboru dopravy p. Ing. Fröhlichem
na Odboru dopravy MěÚ Rakovník a v prostorách Autoškoly Tempo s.r.o. Rakovník.“
Možná se nám distanční výuka stala překvapivě osudovou, neboť výsledky soutěže jsme obdrželi v lednu,
opět v období vysílání online výuky. Děti měly ze zprávy ohromnou radost a holky se radostí rozplakaly. Úsilí
stálo za to. A jak děti samy za sebe písemně odpověděly na tyto otázky? Odpovědi z ankety jsou přepsány
doslova doslovně:
1.) Popiš situaci, jakou jsi kreslil/a. Napiš, proč jsi zvolil/la právě tuto situaci.
2.) Bavila Tě práce na společném obrázku a co Tě bavilo nejvíce?
Adámek Pospíchal: ,,Nesmí se chodit přes přechod, když svítí na semaforu červená, mohlo by nás srazit auto.
Práce mě bavila, nejvíc vybarvování temperami.‘‘
Amálka Scheinerová: ,,Kreslili jsme psa bez vodítka, protože víme, že nemůžeme mít pejska bez vodítka, když
s ním jdeme ve městě na procházku. Nejvíce mě bavilo, že to byl společný obrázek můj a Vašíka. A o to líp si
zapamatuji, že nesmím ven se psem bez vodítka, když jsme to namalovali.‘‘
Denísek Vít Vaštag: ,,Nakreslili jsme Plzeň, jak se jezdí po silnici a chodce na přechodu se semaforem.
Musíme dávat pozor při jízdě na chodce. Bavilo mě kreslení s Adamem. Moc jsme si to užili.‘‘
Kubík Fidler: ,,Děti si nesmí hrát na silnici, protože by se mohla stát nehoda. Ano bavilo mě malovat
s kamarádem.‘‘
Jeník Průcha: ,,Kreslil jsem auto. Ano, povídání o situaci, mám rád auta.‘‘
Klárka Vopatová: ,,Kreslila jsem kluka, jak jde po přechodu, má sluchátka a na semaforu je červená a jedno
auto je rychlé, jede víc než 30km/h a honí ho policie. Ano, mohli jsme spolupracovat s mým kámošem
Ondrou.‘‘
Markétka Vlčková: ,,Kreslila jsem, co se nesmí dělat na silnici, já jsem třeba kreslila, že na silnici se nesmí
pouštět draci. Ano, práce společně mě bavila. Nejvíc mě bavilo pracovat s kamarády a vytvořit společné dílo.‘‘
Ondrášek Průcha: ,,Kluk jde přes přechod a má sluchátka. Kreslil jsem něco, co se nemá. Neslyší auta, když
má sluchátka.‘‘
Vojtík Štětina: ,,Kreslil jsem na téma – nepouštěj draky na silnici. Chtěli jsme s Markétkou, aby i ostatní děti
věděly, že se draci pouští na louce. Práce na společném obrázku mě velmi bavila, hlavně jeho vybarvování.‘‘
Vašík Zeman: ,,Kreslil jsem situaci, kdy holčička venčila pejska na silnici bez vodítka, může dojít k tomu, že
pejsci vběhnou na silnici. Práce na společném obrázku mě moc bavila, pracoval jsem na něm společně
s Amálkou S. Nejvíce jsem měl radost, když jsem maloval modrou oblohu.‘‘
A co napsat na závěr? Soutěž nám přinesla radost ze společné práce, poučení z tématu, utužil se nám více
kolektiv a měli jsme super zážitek. Těšíme se, až pojedeme na jaře na slavnostní předání cen na dopravní
hřiště v Rakovníku.
Ing. Bc. Helena Alexová – třídní učitelka

Pololetní vysvědčení
I když se školáci, kromě žáků prvních a druhých tříd, opět učí distančně, o pololetní
vysvědčení nepřišli. Rádi bychom poděkovali rodičům za spolupráci se školou, za
vstřícnost, ochotu, trpělivost, zpětnou vazbu a čas, který věnujete Vašim dětem a
vzdělání. Těšíme se na den, kdy se všichni společně sejdeme v naší krásné škole.
vedení a pedagogové ZŠ a MŠ Čistá
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DOŠLO DO REDAKCE

Děkujeme touto cestou všem příbuzným, přátelům, známým a SDH Čistá za slova upřímné
soustrasti k úmrtí pana Vlastimila Hoťka.
Rodina Hoťkova
________________________________________________________________________________________

V této rubrice chceme nově tento rok přinášet světové
události z let 1901-2011, tedy končící jedničkou.

Z HISTORIE

1911

V Těšíně byl zahájen provoz elektrické tramvaje.
Inženýr Jan Kašpar uskutečnil historický první
dálkový let v Čechách – z Pardubic do Velké
Chuchle (121 km překonal za 92 minut ve výšce
okolo 800 m). Božena Laglerová jako první Češka
(i jako první žena v Rakousku – Uhersku a 13.
žena na světě) složila pilotní zkoušku. 14. prosince
Roald Amundsen a čtyři další účastníci jeho
expedice jako první stanuli na jižním pólu. Zamrzly
Niagarské vodopády.

V tomto roce se narodili například český režisér
Otakar Vávra, autor knížek pro děti Václav Čtvrtek,
americký prezident Ronald Regan, dramatik
Tennessee Williams, gospelová zpěvačka Mahalia
Jackson či nechvalně známý osvětimský "lékař"
Josef Mengele. Naopak v tomto roce zemřel český
herec Jindřich Mošna, skladatel Gustav Mahler
nebo novinář Joseph Pulitzer.
________________________________________________________________________________________

Jak vzniklo osídlení a založení
našeho místa se však jen těžko
můžeme
domnívat.
Jedna
s možností, (i když některými
historiky toto tvrzení není
podporováno)
se
nabízí
skutečnost, že kníže Břetislav I.
ze své vojenské výpravy do

Polska v
roce
1039
přivedl
zajatce z města Hedče,
pak na jejich žádost
velkou oblast v povodí
Javornice až k levému

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
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S nimi
osídlil
potoka
břehu

řeky Mže. Část z nich se usadila
v místech, kde se z lesa Dubiny
sbíhaly potůčky, které za
přívalu zatápěly nížiny a

vyvracely stromy z kořenů.
Takovým prázdným místům
naši předkové říkali čistiny,
čistce. Osadu takto vzniklou si
osadníci pojmenovali podle
čistiny, čistého potůčku i
čistých tůněk – Čistou, Čistá.
Kolem se pak usadili i další
skupiny Poláků a vznikly tak
základy obcí Břežany, Hedčany,
Kožlany,
Bělbožice,
Černíkovice, Chříč, Hodyně,
Šípy a dalších. Z nejstarších
dob nemáme o Čisté mnoho
zpráv, neboť byla nepatrnou
osadou uprostřed listnatých a
jehličnatých lesů a neměla
nikdy podílu na veřejných
událostech, podle kterých by
byla v historii zanesena a
nezavdala
ani
příčinu
některému
kronikáři,
aby
potomkům něco zaznamenal.
Před
rokem
1350
založili
synové
Zdislava
Držislavice z Čisté, prvního

historicky doloženého majitele
Čisté a okolí, Chotěbor a
Zvěstoň při tvrzi farní kostel a
postavili též dvůr poplužní. Oba
bratři pak také v letech 1357 a
1365 faráře ke kostelu podávali.
Farní kostel byl postaven na
místě
tvrze,
která
byla
přemístěna
na
volné
prostranství, hned vedle kostela,
do místa dnešní fary. Fara pak
byla postavena pod tvrzí a
náležela
k rakovnickému
děkanátu.
Kapitula sv. Víta na
Hradě pražském zakoupila
v roce 1370 část čisteckého
majetku od měšťana Burše
z Rakovníka za 370 kop. Druhá
část majetku připadla kapitule
jako odúmrť v roce 1383.
V roce
1372
byl
pravděpodobně
postaven
Drahotův mlýn na potoce
Javornici. Drahotův, nebo také
později
nazývaný
Kazilův

mlýn, byl na toku Javornice
druhým nejstarším vodním
mlýnem.
Roku
1377
zemřel
Chotěbor, druhý z bratří, kteří
roku 1365 společně kněze do
Čisté podávali. Byl pohřben
v nově
založené
rodinné
hrobce Držeslaviců pod kůrem,
v kostele sv. Václava. Na
náhrobním
kameni
bylo
vytesáno břevno a nad helmou
polovice obnažené ženy. Po
Chotěborovi zůstala vdova
Markéta s dětmi Chotěborem,
Václavem, Janem, Divišem
a dcerou Kateřinou. Z těchto
dětí byl Václav nejstarší a stal
se dědicem.
Kapitula
sv.
Víta
prodává v roce 1389 čisteckým
osadníkům
les
nazvaný
Strhaná.
Jaroslav Sklenář, kronikář
/redakčně bez zásahu/

_______________________________________________________________________________________

Výroční zpráva o činnosti výjezdové
jednotky SDH obce Čistá v roce 2020

SPOLKOVÉ ZPRÁVY

Jednotka za rok 2020 zasahovala u 11 událostí:
6.2. požár sazí Zavidov, 10.2. popadané stromy na vozovce u obce Šípy, 10.2. strom přes cestu Drahouš,
11.2. dva zásahy opět popadané stromy z Čisté na Zdeslav, 29.2. planý poplach výjezd k
nenahlášenému pálení v obci Čistá, 14.4. požár většího rozsahu v obci Zavidov, 24.4. lesní požár u obce Žďár, 29.7. požár
louky u obce Jesenice, 9.8. požár pole s obilím u obce Šípy, 26.8. padlý strom přes komunikaci u obce Břežany.
Jednotka se bohužel v průběhu roku nemohla plně zapojit do odborné přípravy z důvodu opatření při pandemii Covid.
To se projevilo bohužel i v absenci prověřovacích cvičení a dalších praktických výcviků. Jednotka se snažila v rámci
těchto opatření udržovat akceschopnou techniku a najeté povinné kilometry se zásahovou technikou.
Veškerá povinná školení ze strany HZS probíhala elektronicky nebo jinou formou.
Co se týče spolupráce s obcí při dodržování vládních nařízení v boji s Covid, provedla jednotka dovoz dezinfekce a její
distribuci. Dále byla jednotka samozřejmě připravena, co se týče ochranných pomůcek provádět činnost k odvrácení
pandemie. K těmto účelům byla jednotka proškolena a některá opatření proběhla (např. dezinfekce veřejných prostor
atd.).
Jednotka dále spolu s SDH obce a vedením obce zabezpečovala některé veřejné akce.
Jednotce se i v roce 2020 podařilo čerpat z krajského dotačního titulu na zabezpečení JSDH. Podařilo se nakoupit 4 ks
zásahových přileb, 4 zásahové komplety, zásahové rukavice pro technické zásahy a nehořlavá trička pod zásahový oděv.
Tímto opět stoupla úroveň vybavení, ale hlavně bezpečnost našich členů.
Bohužel rok 2020 nám nepřál, co se týče bohatšího programu, proto i takto kratší zpráva.
Závěrem bychom rádi poděkovali vedení obce za neustálou podporu, ale i občanům, kterým není lhostejna bezpečnost v
našem regionu.
Za JSDH Čistá M.Svatoš
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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 Masopust.

ZNÁTE ZVYKY
A TRADICE?

Kdy masopust začíná?
Jaký jiný název má masopust?
Co slovo masopust znamená?
Proč je pro masopust důležitý 1. jarní úplněk?
Čemu se říká „tučňák“?
Kdy obvykle chodíval masopustní průvod obcí?
Jaké masky se objevovaly v průvodu?
Masopust, lidově fašank nebo jen obecně karneval je slavnostním
období čas mezi postními obdobími Vánoc a Velikonoc. Jak už
napovídá český název: „masopust“ vychází ze smyslu slov opuštění masa, stejně tak slovo „karneval“, které pochází
nejspíš z italského „carne levare“, dát pryč maso.
Kdy se slaví masopust?
Masopust začíná po Třech králích, tedy 7. ledna, konec je však pohyblivý, neboť se uzavírá ve vztahu k Velikonocům – je
stanoven na masopustní úterý, v den před Popeleční středou, kdy začíná čtyřicetidenní období půstu. Popeleční středa
může připadnout na období od 4. února do 10. března, tedy masopustní neděli slavíme v rozmezí dnů od 1. února až do
7. března. Celé období masopustu může být tedy různě dlouhé. Hlavní oslavy však probíhaly celkem 3 dny – od neděle
do úterý, přičemž v úterý nastalo vyvrcholení celé zábavy – chodili tzv. „maškarádi“, hrály se masopustní hry a večer se
konala zábava.
Stanovení data Velikonoc určuje církev podle staršího, ve starověku často užívaného systému počítání času podle oběhu
Měsíce. Velikonoce se slaví první neděli po prvním jarním úplňku, tj. prvním úplňku po jarní rovnodennosti 21. března.
Datum Popeleční středy připadá na 40. den před Velikonocemi, avšak do oněch 40 dnů nejsou započítány neděle, proto v
praxi připadá Popeleční středa až na 46. den před Velikonoční nedělí.
Jak se tradičně v Čechách slavil masopust?
V celém období Masopustu, tedy od konce Vánoc se v historii Českých zemích hojně pořádaly taneční zábavy, zabíjačky a
svatby. Bylo to období hodokvasů, naplněné mnoha dalšími společenskými událostmi, jako byly muziky, bály, šibřinky,
které v takové míře před ním a po něm nepřicházely kvůli postu v úvahu. Právě v masopustu se svateb konalo nejvíce, a
pokud se v obci zrovna žádná podobná událost nepořádala, mluvili lidé o „prašivém masopustu“. Masopust byl slaven
všemi, od nejchudších až po krále. Králové strojili bohaté hostiny a pořádali panovnické masopustní reje, ty se poté
přesunuly i na císařský dvůr do Vídně. Zábavy se konaly jak na venkově, tak ve městě. Těm, kdo se slávy nezúčastnil, se
posílala bohatá výslužka, kdysi na Moravě zvaná „šperky“ a v Čechách „zabijačka“. Výslužka většinou obsahovala
ostatky, huspeninu, klobásy, jelítka, jitrnice, ovar, škvarky.
Počátek masopustního veselí
Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný „tučný čtvrtek“ či „tučňák“. V tento den měl
člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.
Masopustní neděle
Hlavní masopustní zábava začínala o „masopustní neděli“. Také toho dne byl oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho,
protože se všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se často protáhl až do rána.
Masopustní pondělí
Také masopustní pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tance. V mnoha vsích se konal „mužovský bál“, kam neměla
přístup svobodná chasa; tancovali jen ženatí a vdané.
Masopustní úterý
Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní divadelní
představení, secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek neměly závazná pravidla; záleželo na vtipu a pohotovosti
„maškarádů“, jaké taškařice budou provádět. Masky byly všude pohoštěny – něčím k zakousnutí, a především pálenkou
a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. Bývalo však i několik tradičních masek, které se objevovaly
každoročně.
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Ukončení masopustu
Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci v úterý. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář či někdo z
radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Někde zakončili o
půlnoci muziku „pochováním basy“ (symbol toho, že v postu si hudebníci nezahrají), jinde o půlnoci pochovávali Baccha.
Lidé věřili, že pokud budou o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném
kabátě.
Druhý den (na Popeleční středu) se naposledy konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla
povolena kořalka. Oběd však už byl přísně postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice,
pečené brambory.
Masopustní průvod
Tzv. „maškarádi“ chodívali v úterý. Průvod měl obejít celou vesnici dům od domu a žertovat vždy na účet hospodáře a
hospodyně. Při průvodu hrála muzika, při návštěvách se zpívalo i tancovalo. Maškarádi byli vždy pohoštěni koblihami,
pečivem, či masem a na zapití dostávali především pálenku a pivo. Mimoto byli obdarováni výslužkou, nejčastěji penězi,
jinde jablky, vejci, moukou, máslem, mákem. Za takovéto dárky se potom pilo večer v hospodě.
Masky
Masky měly mnohé významy. Každoročně se objevovaly tradiční masky jako žid, bába, nevěsta, laufr, slamněný, turek,
ras, kat, smrtka, řemeslníci, masky v uniformách a hudebníci. Často to byly zvířecí motivy, především se vybírala zvířata
opatřená zvláštní vlastností, či sílou (kůň-síla, medvěd – plodnost, …)
Pranostiky
Masopustní úterý či středu fouká vítr, bude větrný celý půst.
Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se udrží po celý rok.
Suchý půst znamená úrodný rok.
Masopust na slunci – pomlázka u kamen.
Krátký masopust – dlouhá zima.
Zmrzlý masopust – někdo přijde k úrazu.
Rybník zamrzlý na masopustní úterý věštil neúrodu až do příštího masopustu.
__________________________________________________________________________________________
Nová 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.cista@gmail.com

TO JE DOBŘE
TO JE ŠPATNĚ

To je dobře - Tento krásný sněhulák vykouzlil úsměv na tváři.

To je špatně
Starejme se o svůj majetek a nedopusťme, aby hyzdil vzhled obce.
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FOTOSOUTĚŽ

Za měsíc leden byly vybrány tyto fotografie:

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

Karel Korbelář - rybník Blacák

Výběr fotografií nebyl vůbec lehký.
Sešlo se na 40 fotografií. Děkujeme.
Musíme pochválit i děti, které se také
zapojily. Už se těšíme na fotografie za
měsíc únor.
Iva Elefantová, kaplička Kůzová
Václav Vít - Čistá a okolí
________________________________________________________________________________________

POZVÁNKA

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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