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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Kanalizace – informace
stavbyvedoucího
Vítání občánků
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
13 – 16
Pátek

8 – 12

4
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8

TJ ČISTÁ
HASIČSKÉ OKÉNKO
POZVÁNKY
Memoriál V. Hoťka, Hrad
Krašov, Klub, Křič fest
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12

Z HISTORIE
Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
ZNÁTE ZVYKY A TRADICE
TO JE DOBŘE, TO JE ŠPATNĚ

FOTOSOUTĚŽ

SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
máme za sebou nejen
měsíc prázdnin, ale také naší tradiční Anenskou pouť, kterou jsme od jara
připravovali. Již druhým rokem se pouť mohla konat za dodržení přísných
opatření, ale díky vaší zodpovědnosti jsme celou pouť zvládli zorganizovat, za
což všem patří poděkování. Určitě si každý během třídenního programu našel to
co má rád, co ho zajímá, takto je i program koncipován. Myslím si, dle vašich
reakcí, že se pouť vydařila a už teď se těšíte na příští rok.
Za to, že Anenská pouť proběhla v klidu, pohodě a bez komplikací, patří veliké
poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu celé pouti. Jsou to
zaměstnanci obce, mladí brigádníci obce, členové kulturního výboru,
zastupitelé obce, členové SDH Čistá, členové TJ Čistá, ŘKF Jesenice, živnostníci a
všichni dobrovolníci, kteří neváhali a přišli pomoci. Poděkování patří i všem
vystupujícím, kteří se k nám moc těšili.
Vážení spoluobčané, i během prázdnin se v naší škole nezahálí. Již od 1.
července započaly práce na projektu „Rekonstrukce kmenových učeben“ za cca
5 mil korun. Projekt bude financován ze SZIF prostřednictvím MAS Rakovnicko.
Tento projekt musí být dokončen do začátku školního roku, aby se děti mohly
v září vrátit do svých tříd. Touto třetí etapou dojde k rekonstrukci zbývajících
tříd a dovybavení učeben novým nábytkem.
Rovněž byly započaty práce na výstavbě kanalizace. První etapa začala na stoce
B, tj. v ulici J. A. Komenského. Přes prvotní nedorozumění s dodavatelem, jsou
již všichni majitelé dotčených nemovitostí včas informováni realizační firmou o
době prací před jejich nemovitostí, viz informace níže od stavbyvedoucího.
Věřím, že vše bude probíhat bez větších problémů.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné letní dny plné pohody a klidu a hlavně
hodně zdraví. Pokud v srpnu plánujete dovolenou, ať už doma v ČR nebo
v zahraničí, tak na sebe buďte hlavně opatrní. Dětem přeji krásný zbytek
prázdnin a ať se v klidu a pohodě v září vrátí do školních lavic.
Blanka Čebišová, starostka obce

Výstavba kanalizace a ČOV
Vážení občané Čisté!
Rád bych Vás tímto pozdravil a předal pár informací o postupu stavby kanalizace ve Vaší obci.
Vzhledem k tomu, že v Jesenici probíhá stavba s úplnou uzavírkou komunikace a objízdná trasa vede přes
Čistou, máme pro letošní rok znemožněnou realizaci kanalizace v hlavní silnici II. třídy. Proto se soustředíme
zejména na stoky, umístěné v místních komunikacích a zahájení realizace domovních přípojek. Stavba čistírny
probíhá souběžně, na váš život a dopravní obslužnost nemovitostí nebude mít však žádný vliv, proto nebudu
postup prací podrobně rozebírat.
Aktuálně jsme zahájili výkopy v ulici J. A. Komenského, během několika týdnů by souběžně měly začít práce na
stoce A od mlýna k hasičárně. Stavba by měla dále pokračovat v ulici Jižní a v závislosti na postupu prací a
zahájení zimního období v ulici Zahradní. V místě prací je osazeno dopravní značení s úplnou uzavírkou
komunikace a slepá ulice, takže by se nemělo stávat, že na konci dlouhé ulice přijedete k výkopu a nebude
možné projet dál.
Realizace kanalizace s sebou přináší množství nepředvídatelných problémů, ve spolupráci s paní starostkou
Čebišovou a panem Majerem ze stavebního úřadu se nám je však zatím daří zvládat.
Pokud nás nic nepřekvapí, měla by být většina stok jižně od komunikace II. třídy dokončena do konce tohoto
roku. Příští rok budeme pokračovat stokami v místních komunikacích v severní a západní části obce a od
dubna 2022 zahájíme práce i v komunikaci II. a III. třídy. Průjezd obcí bude od dubna do října omezen
semafory a v některých případech i úplnou uzavírkou s objízdnou trasou intravilánem obce. V současnosti je
naší prioritou během realizace stavby v komunikacích ve správě KSÚS zcela odklonit nákladní dopravu nad
3,5t s výjimkou autobusů.
Ulice Nádražní bude muset být po dobu stavby uzavřena zcela, díky množství stávajících sítí je tam kanalizace
navržena do středu vozovky.
Věřím, že problémy, které vám naše stavba přinese, se nám podaří v maximální míře eliminovat a po
dokončení stavby budeme všichni spokojení.
Jan Nový, stavbyvedoucí
__________________________________________________________________________________________

Vítání občánků

OBECNÍ ÚŘAD
INFORMUJE

V sobotu dne 3. 7. 2021 se uskutečnilo v obřadní síni Obecního úřadu
v Čisté od 14:00 hodin a 15:00 hodin „Vítání občánků“, na kterém byli
mezi občany naší obce slavnostně uvítání Ellen Pirkerová, Filip Novotný, Eduard Mejvald, Elena Votroubková,
Ondřej Rohr, Filip Marek, Denis Felsö a Zuzana Sládková.

Plán osazení obecního kontejneru na bio odpad 2021 v místních částech obce Čistá
SRPEN: víkend
31./1.
Zdeslav, Lhota
7./8.
Kůzová, Nová Ves
21./22.
Zdeslav, Křekovice, Lhota
28./29.
Nová Ves, Kůzová

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

ZÁŘÍ: víkend
11./12.
Zdeslav, Křekovice, Lhota
18./19.
Nová Ves, Kůzová
25./26.
Zdeslav, Lhota

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

Provozní doba sběrného dvora od května 2021
Středa - 16:00 - 17:00 (každý týden), sobota 9:00 - 11:00 (pouze v určené soboty) →
14. a 28. srpna
11. a 25. září

9. a 23. října
6. a 20. listopadu

4. a 18. prosince
8. a 22. ledna 2022

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.

__________________________________________________________________________________________

Program Cihelna Čistá – srpen, září 2021
14. 8. DISCO GAPA
21. 8. CIHLÁK 2021 - festiválek elektronické hudby 27. 8. Koncert souborů ZUŠ Rakovník
4. 9. Basketles + Mr. Feelgood
- hudba 60. a 70. léta -

20:30 hod
16:00 hod
18:00 hod
20:00 hod

POZVÁNKY

Program Klub Čistá radost – srpen, září 2021
20. 8. Rockotéka – rocková diskotéka, tentokrát více z Českých luhů a hájů
19:30 hod
28. 8. Payanoia – poprock (Louny/Praha)
19:00 hod
11. 9. divadelní festiválek Čistecký moučník (těšit se můžete na Havlovu Audienci, hru František blázen v
podání Jana Horáka, soubor Noako, další soubor v jednání)
18. 9. Punkový závěr sezony – kapela ŠpuntQaně (Andělská Hora)

Rodinný víceboj
V sobotu 28. 8. 2021 se bude konat rozloučení s prázdninami. Jedná se o pohodové odpoledne na fotbalovém
hřišti spojené s netradičním sportovním vyžitím. Pro dvoučlenné rodinné týmy budou připraveny zábavné
disciplíny. Odpoledne zpestří hasiči s pěnou a soutěž rodinných týmů v přetahování. Pro účastníky jsou
připraveny medaile, diplomy a sladkosti pro děti.
Akce se koná od 15°° hodin. Všichni jste srdečně zváni na sousedské setkání.
Obec Čistá, Katka Coufalová
__________________________________________________________________________________________

PLACENÁ INZERCE
Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green
Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 16- 20 týdnů, cena 185 -229,- Kč/ks
Prodej: 12. 8. 2021 Čistá - hostinec U Šimků - 14.45 h.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Info: Po-Pá 9.00-16.00 h., tel. 601 576 270, 728
605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
Mladá, slušná pracující rodina s malými dětmi shání dlouhodobě pronájem rodinného domku
v Čisté nebo okolí. Tel.č. 721932673
[3]

Výsledky pouťových turnajů ve fotbale

SPOLKY – TJ ČISTÁ

Sobota 24.7. Turnaj o pohár obce Čistá
1.místo
SK Pavlíkov
2.místo
TJ Čistá
3.místo
TJ Sokol Hrusice

Neděle 25.7. Turnaj starých gard
1.místo
FK Vroutek
2.místo
TJ Čistá
3.místo
SK Čechie Smíchov

Rozpis mistrovských utkání SRPEN 2021
Mužstvo dospělých
15. 8. 17.00 hod
22. 8. 13.30 hod
29. 8. 17.00 hod

TJ Čistá – TJ Šanov
FK Petrohrad – TJ Čistá
TK Čistá – Sokol Kroučová

Mužstvo mladších žáků
29. 8. 10.00 hod
TJ Čistá – SK Rakovník „B“

O „Čisteckou buchtu“
Tělovýchovná jednota Čistá z.s., oddíl odbíjené, pořádá v sobotu 21. srpna 2021 od 10.00 hodin 32. ročník
volejbalového turnaje „O Čisteckou buchtu“. Zveme všechny příznivce tohoto sportu. Přijďte nás podpořit
na volejbalové kurty
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Jménem výkonného výboru
SDH Čistá chci poděkovat
všem našim členům, kteří
se aktivně zapojili do přípravy a samotného průběhu Anenské pouti v Čisté.

HASIČSKÉ OKÉNKO

Jedna z důležitých informací pro dobrovolné hasiče za poslední dobu je to, že
Nejvyšším funkcionářem dobrovolných hasičů je poprvé žena.
Jako jeden z okresních funkcionářů sdružení hasičů, jsem byl delegován na podzimním shromáždění
představitelů sborů našeho okresu na sjezd SH ČMS. Tento je nejvyšším rozhodujícím orgánem našeho
sdružení jakožto spolku.
Dlouho očekávaný VI. sjezd se uskutečnil 9. července 2021 v prostorách jednacího sálu brněnského výstaviště.
Původně byl sjezd plánován na červen roku 2020, ale vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s celosvětovou
pandemií odložilo jednání o celý rok.
Sjezd řídil dosavadní náměstek starosty Lubomír Janeba, který v úvodu přivítal všechny delegáty a zejména
vzácné hosty, kterými byl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genpor. Ing. Drahoslav
Ryba a Jiří Novák, emeritní starosta OSH Písek a držitel Záslužného řádu českého hasičstva. Následně se slova
ujal Jan Slámečka.
Starosta připomněl, že cílem sjezdu je zhodnotit práci od posledního sjezdu v roce 2015, určit nové cíle a zvolit
výkonné a kontrolní orgány na nastávající funkční období. Dále J. Slámečka vzpomněl na zemřelé členy SH
ČMS, předně na zemřelého starostu Karla Richtera a další členy výkonných orgánů na všech úrovních.
V předložené zprávě komentoval, že se podařilo navázat na úspěšnou práci předchozího vedení a vyslovil
poděkování všem členům SDH, kteří pomáhali během nouzového stavu. Poděkoval rovněž celému Výkonnému
výboru SH ČMS za vzájemnou součinnost a spolupráci, pracovníkům kanceláře, výkonným orgánům a
odborným radám za velký kus obětavé práce a konečně všem delegátům za svou činnost během uplynulého
období ve svých obcích a sborech. Rovněž starosta neopomněl zmínit i členy horní i dolní komory parlamentu,
MV ČR a MŠMT, členy krajských zastupitelstev a krajských úřadů za jejich podporu.
Na závěr vyjádřil J. Slámečka naději s přáním, aby se život vrátil do normálních kolejí, popřál klid, pohodu a
pevné zdraví, přání bezstarostně zažívat spolkový život v plném rozsahu a navázat na bohatou činnost z doby
ještě nedávné. K tomu všemu popřál mnoho síly, odvahy a diplomacie.
Následně o slovo požádal genpor. Ing. Drahoslav Ryba. Přednesl zdravici Ministra vnitra, ve které ministr
děkuje členům SDH za veškerou obrovskou pomoc v uplynulých období při všech mimořádných událostech –
pandemii, tornádu, záplavách apod. Zmínil vládní program systémové dotační i materiální pomoci hasičům,
vyjmenoval jednotlivé druhy pomoci MV a státu hasičům. MV ČR Jan Hamáček udělil vysoké
resortní vyznamenání MV ČR in memoriam Ing. Karlu Richterovi a Janu Slámečkovi, které bude předáno při
samostatné příležitosti.
Ve volbě na starostu bylo odevzdáno 332 hlasovacích lístků, z toho platných 270, neplatných 62 – 80,8 % –
starostkou SH ČMS byla zvolena Ing. Monika Němečková.
Ve volbě na předsedu ÚKRR bylo odevzdáno 333 hlasovacích lístků, z toho 317 platných, 16 neplatných – 94,9
% – Ing. Jan Bochňák byl zvolen předsedou ÚKRR.
V prvním kole volby náměstka bylo zvoleno 6 náměstků: Ing. Jan Aulický, Josef Bidmon, Bc. Richard Dudek
DiS., Ing. Zdeněk Nitra, Ing. Jaroslav Salivar a Dana Vilímková.
Volby pokračovaly volbou členů VV SH ČMS podle krajů. Do výkonného výboru byli zvoleni: Bc. Josef Orgoník,
Oldřich Lacina, Ing. Jiří Žižka, Alois Minář, Jiří Henc, Ing. Jiřina Brychcí, Ivan Kraus, Josef Bidmon, Jan Slámečka,
Ing. Bc. Tomáš Letocha, Roman Mácha, Jaromír Polanský a Stanislav Kotrc.
Závěrečné slovo pronesla nově zvolená starostka SH ČMS Ing. Monika Němečková. Zhodnotila uplynulé
nelehké období a vyzdvihla pomoc členů SDH v nelehké pandemické situaci. Vyjádřila obdiv a poděkování těm,
co se zapojují do nezištné práce v SDH nejen v uplynulé pandemické situaci. Zdůraznila své cíle práce starostky
SH ČMS a svou podporu členům všech sborů. Čerpat bude především z odkazu předků a těch, kteří jí mnohé
naučili, předně zemřelého Ing. Karla Richtera.
Převzato z www.dh.cz – Mgr. Irena Špačková
Vlastimil Schuh – starosta SDH Čistá
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V této rubrice chceme nově tento rok přinášet světové
události z let 1901-2011, tedy končící jedničkou.

1971

Z HISTORIE

V tomto roce:
Vypukla Indicko-Pakistánská válka, která trvala sice jen 13 dní, ale bylo během ní zabito cca 3 miliony civilistů a
znásilněno asi 400 tisíc žen. Psycholog Philip Zimbardo uskutečnil známý tzv. Stanfordský experiment. Při
fotbalovém zápase v Glasgow se sesula část tribuny a zahynulo 66 lidí. Na Sicílii vybuchla sopka Etna. 85 metrů
vysoká vlna tsunami zaplavila některé Japonské ostrovy. V USA se konaly masové demonstrace proti válce ve
Vietnamu. V Londýně došlo k největší bankovní loupeži v historii, bylo ukradeno 1,5 milionu liber. V tomto
roce se narodili například herci Igor Chmela a Ondřej Sokol, režisérka Alice Nellis, herečky Dana Morávková,
Bára Munzarová a Klára Melíšková, zpěvák Michal Hrůza, modelka Tereza Maxová, podnikatel Elon Musk,
tenista Pete Sampras, rapper Snoop Dogg. Naopak v tomto roce zemřeli například básníci František Hrubín,
Josef Kainar a Bohuslav Reynek, malíř Mirko Hanák, herec a zpěvák Jiří Grossmann, módní návrhářka Coco
Chanel, herec známý především z éry němého filmu Harold Lloyd, skladatel Igor Stravinskij, zpěvák skupiny
The Doors Jim Morrison, zpěvák a trumpetista Louis Armstrong.
__________________________________________________________________________________________________
Městečko Čistá bývalo
středem širokého okolí, kde
hlavně o trzích a poutích, ale i
jiných
příležitostech,
se
shromažďovalo větší množství lidí
z okolních obcí. Z toho důvodu zde
také kvetlo řemeslo, obchod a
v hojné
míře
zde
také
prosperovala živnost hostinská.
Hostinců v Čisté byla celá řada, v
některém z nich i s prostorným
sálem, kde se konaly zábavy,
plesy, divadelní představení a
prostě se zde odbývala kultura
venkovského městečka.
Svobodná rychta byla
v čísle 31 a v roce 1531 se zde
nacházela jedna ze dvou krčem,
které v této době v Čisté byly.
Hospoda zvaná Lázeň
v č.179. Nedaleko dnešní požární
zbrojnice stál dům č.179, který byl
obecní a byla zde hospoda zvaná
Lázeň. Zde se řemeslníci scházívali
a ředinu pili. Byl to nápoj o něco
levnější nežli pivo za 4 krejcary
holba, uvařený
z jalovcových
bobulek. Byl chuti sladké, aroma
jalovcového. Nájemce lázní byl
lazebník, neboli ranhojič, který byl
zároveň holičem. Krčma zde
dozajista byla již před povýšením
Čisté na městečko, tj. před rokem
1526.

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Hostinec Sušárna pod
Hájkem.
S povolením
obce
postavil Matěj Loukota v roce
1825 sušárnu na sušení sladu a lnu
pod Hájek. Při ní zbudoval
hostinec. Bývalo zde veselo a živo
a konaly se zde i taneční zábavy a
plesy. Sušárna s hostincem však
v roce 1885 vyhořela a hostinec již
více nebyl obnoven.
Hostinec
v radnici
–
Radhauz
(Flusárna).
Obecní
šenkovna v radnici, kterou měl
v užívání sládek místního pivovaru.
Od počátku městečka byla
v budově
radnice
hospoda,
v přízemí, na straně východní a
v prvním poschodí se nacházel
poměrně dosti rozsáhlý sál, kde se
i taneční zábavy konaly.
V roce 1707 vyšenkoval pachtýř
pivovaru Václav Engelthaler na
radnici 40 sudů piva.
Roku 1714 Mařena Čechová 6 let
pivo na radnici čepovala a 130
sudů vytočila.
V roce 1726 byl přijat za
radhouzského Antonín Šajner a
v roce 1762 je opět radhouzským.
Roku 1838 je zde řezník a
hostinský Václav Korb Šefelín až

do doby, kdy koupil hostinec U
Zlaté hvězdy č.12.
Hostinec
U
Bílého
beránka č.7. V roce 1746 budova
vyhořela. Nejdříve bylo vystavěno
přízemí, později pak patro. V roce
1817 je Jan Guth majitelem tohoto
hostince. V letech 1857 - 1878 je
majitelem hostince řezník a
hostinský
Vendelín
Guth.
V budově byl také poštovní úřad,
pošmistr Leopold Guth.
Hostinec U Zlaté hvězdy,
také U Modré hvězdy č. 12. Dříve
také U Šefelínků, nebo také U
Kohoutů zvaný. V prvním patře byl
taneční a divadelní sál, byla zde
výborná kuchyně a možnost
ubytování.
Majitel hostince byl Václav
Engelthaler. Když tento v roce
1841 zemřel, zakoupil tento
hostinec č.12 Václav Korb Šefelín.
Ten byl v této době již tak
zámožný, že si tuto koupi mohl
dovolit.
Roku 1855 řezník a hostinský Jan
Hikeš.
V letech 1858 – 1862 je majitelem
hostince řezník Antonín Kohout.

Roku 1910 je majitelem hostince
řezník
a
hostinský
Václav
Proskovský.
V roce 1912 je nájemcem hostince
hostinský Stanislav Šedivý.
Roku 1920 je řeznický mistr
Ferdinand
Korb
majitelem
hostince č.12. Převzal hostinec po
svém tchánu, a byl řezníkem a
hostinským. V tomto roce je
v hostinci také řezník a hostinský
Štěpán Švarc.
V roce 1930 byla udělena koncese
hostinská a výčepní Vojtěchu
Korbovi pro hostinec č.12.
V tomto roce je zde hostinský a
nájemce hostince Josef Volráb a
v tom roce je zde také hostinský a
nájemce hostince Bohumil Strnad.
Hostinský a nájemce hostince byl
pak Antonín Šístek, který živnost
ukončil a odstěhoval se v roce
1936.
Roku 1937 je hostinským a
nájemcem hostince Václav Šeiner,
který je v hostinci až do 17. března

1947, kdy je živnost úředně
zrušena.
Hostinec U Bílé růže č.15.
V roce 1858 – 1878 je majitelem
tohoto hostince Alexandr Jan
Korb.
Hostinec
U
Hraběte
z Kolovrat č. 89, 90. Hostinec má
pojmenování
proto,
povadž
Kolovratové Všesulovští před
časem zde v Čisté, dům a dvůr
měli, a to v místech, kde hostinec
byl vystavěn. Dům č. 89 postavil
kolem roku 1800 Václav Korb
(Šefelín) společně s domkem č. 90.
V domě č. 89 otevřel masný krám
– řeznictví a zřídil hostinec, dosti
prostorný a rozsáhlý a nazval ho U
Hraběte z Kolovrat. Nájemcem
hostince byl sládek místního
pivovaru Michálek a šenkýřem
František Hotěk. Pod domem byly
prostorné sklepy, které Václav
Korb pronajal právovárečné pivní
společnosti a které se pak staly

příčinou sporu a vleklého jednání,
s prodejem domu pro školu.
V roce 1868 byl hostinec zakoupen
obcí za 8000 zlatých a tak zde
mohla být otevřena třetí třída
obecné školy. Teprve v roce 1875
však konečně došlo k uzavření
smlouvy o prodeji domu č. 89 se
vším příslušenstvím a jeho
majitelem se stala místní školní
rada.
Hostinec U Weichrů č. 98.
V roce 1895 obdržel Daniel
Weicher povolení k provozování
hostinské živnosti a v roce 1896
přestavuje dům č.98 na hostinec a
zřizuje zde i porážku. V roce 1897
je zde řezník s hostinský Vojtěch
Weicher, který v roce 1908
přistavěl stáj a lednici. Roku 1928
byla Františku Weichrovi udělena
koncese hostinská a výčepní pro
tento dům č. 98. Tato koncese je
pak úředně zrušena 31.7.1955.
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 Dožínky.

ZNÁTE ZVYKY
A TRADICE?

S kterou plodinou je spjata slavnost dožínky?
Co to je dožínkové slunce?
Komu se předával dožínkový věnec?
Jak se říkalo poslednímu snopu na poli?
Proč se s posledním snopem tančilo?
Dožínky
Dožínky lidé na českém a moravském venkově slavili odnepaměti. Úspěšné
ukončení žní pro ně bylo velmi významné. Všichni se radovali, že je obilí pod
střechou, živobytí přinejmenším na příští zimu je zajištěné a namáhavá práce
na polích je konečně za nimi. Dožínky patřily k důležitým svátkům už v
pohanských dobách, kdy na nich nesměly chybět věštby, které předpovídaly,
jak bohatá bude úroda příští rok. V předkřesťanských časech byl svátek
sklizně příležitostí k nezřízenému obžerství a opilství. Dožínky, jako oslava
konce těžké práce na poli, bývaly kdysi záležitostí jedné rodiny, jednoho
statku, jedné usedlosti, později jednoho panství. Až ve druhé polovině 19.
století se u nás začaly slavit obecní dožínky, které se postupně staly lidovou
zábavou pro všechny, organizovali je ochotníci pod záštitou různých spolků a stran, a dokonce existovaly i
přesné scénáře dožínek. S příchodem kombajnů a dalších velkých zemědělských strojů se dožínky oslavují už
jen v přeneseném významu.
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Magický dožínkový věnec
Příprava začínala zhruba už týden před dožínkami, kdy začínala děvčata plést věnec z klasů. Používala na něj
všechny druhy pěstovaného obilí a zaplétala do něj luční kvítí, především červené vlčí máky a modré
chrpy. Nesměly chybět jeřabiny a makovice, někde se přidávaly stuhy, slaměné ozdoby, ale i chléb a koláčky.
Základním typem bylo tzv. dožínkové slunce – klasy se pletly paprskovitě od středu, až se vytvořil hustý kruh.
Ve středu byl zpevněn ještě malým věnečkem z obilí. Dožínkový věnec, předávaný chasou hospodáři, měl
zvláštní magickou moc, byl symbolem slunce, hojnosti a plodnosti. Lidé věřili, že je zárukou bohaté úrody v
příštím roce, proto se uchovával v domě až do jarního setí a zrno z něj se přidávalo do osiva jako požehnání
úrody. Dožínkový věnec hrál velmi důležitou roli také na Vánoce, kdy se zrna z něj přidávala do mouky na
vánoční pečivo, sypala se slepicím, aby hodně nesly, a kravám a kozám, aby dobře dojily. Někde byl věnec
nezbytnou ozdobou štědrovečerního stolu, aby se v domě držela hojnost a plodnost.
Poslední snop obilí z úrody
Neméně důležitou roli při dožínkách měl poslední snop. Bývalo zvykem, že na poslední den žní se nechávalo na
poli jen tolik obilí, aby se vešlo na jeden žebřiňák. Děvečky svázaly z posledního obilí snop klasy nahoru,
kterému se říkalo baba, dědek, žebrák či stará, ozdobily ho polním kvítím, někde na něj navlékly ženské či
mužské oblečení a naložily na poslední žňový žebřiňák, vůz vyšňořený barevnými fábory, květinami a kyticemi
obilí. Potom se dívky i s mládenci vydali v průvodu zvesela a s písničkou na rtech do vsi k hospodáři. Někde
nesli mládenci kosy, dívky srpy, jinde šly v průvodu živé snopy, tedy chasa, která si na sebe od hlavy po paty
navěsila klasy obilí a květy. Poslední sklizený snop měl ve stodole své čestné místo, lidé ho pokládali za ducha
obilí a záruku bohaté příští úrody. Mlátili ho jako úplně poslední, popřípadě si ho nechali až do příštích
dožínek. Někde se kolem něho nebo s ním tančilo, aby byla napřesrok dobrá úroda.
Dožínková hostina
Veselý dožínkový průvod se zastavil až před vraty hospodářství, aby vybrané nejhezčí a nejvýřečnější děvče a
nejstatnější a nejpracovitější mládenec předali hospodáři s hospodyní dožínkový věnec a přání. Nejprve
zvolali: „Panímámo zlatá, otvírejte vrata, neseme vám věnec ze samého zlata.“ Když vyšli, převzali věnec a
vyslechli dožínkovou zprávu, že všichni, kdo se žní zúčastnili, pracovali ze všech sil, že je obilí pod střechou a že
teď mají právo na odměnu a odpočinek při písničce a tanci. Statkář se nesměl nechat zahanbit a čeleď ocenil
finančním darem a štědrou hostinou. Předáním dožínkového věnce definitivně skončily žně a mohlo se začít
slavit. Stoly bývaly plné vdolků, buchet a koláčů, peklo se maso a chybět samozřejmě nemohlo dožínkové pivo
a kořalka.
__________________________________________________________________________________________

TO JE DOBŘE, TO JE ŠPATNĚ
To je špatně
Krajský úřad středočeského kraje neobjedná některé
vlakové spoje a tím dojde k omezení nebo zrušení
těchto spojů a nahrazení autobusovou dopravou.

To je dobře
Občané podepisují petici proti tomuto postupu kraje.
Můžete se připojit. Cestu k petici najdete na www naší
obce.
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Za měsíc červenec byly vybrány tyto fotografie:

FOTOSOUTĚŽ
Děkujeme za krásné a nápadité
fotografie. Jsme rádi, že jste si udělali
čas a pohrály si s kompozicí. Škoda, že
se nezapojí více i obyvatelé našich částí.
I odtud bychom fotografie velmi
přivítali, tak možná příště. Těšíme se a
děkujeme za Vaši přízeň.

Na další fotografie za měsíc červen
i předchozí měsíce se můžete
podívat ve fotogalerii obce na:
https://www.cistaobec.cz/fotogalerie/akce-2021-1/
1. místo Jiří Čebiš,
Křížek u trati
2. místo Kateřina Lauberová,
Pán místo hodin
3. místo Kateřina Lauberová,
Venkov

__________________________________________
Očkování v obci /k 1. 8. 2021/
Zdroj je součástí obrázku
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