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OBEC INFORMUJE
- Poplatky za odpad
- Čistecké muzeum
NAŠI ZASTUPITELÉ
OÚ Čistá
Úřední hodiny:
Pondělí 8 - 11:30
12 - 17
Úterý 8 - 11:30
12 - 16
Středa 8 - 11:30
12 - 17
Čtvrtek
není úřední den
Pátek 8 - 11:30
12 – 15
___________________________________
Sběrný dvůr obce Čistá
Provozní doba:
Středa 16 -18 (duben-říjen)
15 -17 (listopad-březen)
Sobota 8 - 11
___________________________________
Pošta Čistá
Kontakt: 954 227 034
Provozní doba:
Pondělí
8 - 11 14 - 17
Úterý
8 - 11 13 - 16
Středa
8 - 11 14 - 17
Čtvrtek
8 - 11 13 - 16
Pátek
8 - 11 13 - 16
___________________________________
Praktický lékař pro dospělé:
ZZ Sedmikráska s.r.o.
Mudr. Marie Jenšovská
Mudr. Jiří Jenšovský
kontakt: 737 526 622
Ordinační hodiny:
Úterý
7:30 – 13:00
Pátek
7:30 – 10:30
___________________________________
Praktický zubní lékař:
Mudr. Martina Svobodová
Kontakt:723 778 187
313 549 401
Ordinační hodiny:
Pondělí
8 – 12
Čtvrtek
12:30 – 15:30
Pátek
8 – 12

KČ 6,-

3 DOŠLO DO REDAKCE
Vynášení smrtky
Cirkus Sarasány
4 ZŠ A MŠ ČISTÁ
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Z HISTORIE
Co se psalo před 100 lety
SPOLKOVÉ ZPRÁVY
- TJ, ČSZP, SDH

Opět po roce k nám zavítal cirkus Sarasány

Kdo šel v sobotu ráno kolem hasičské zbrojnice,
tak si nemohl nevšimnout, že vrcholí přípravy na
náš tradiční masopust. Tak jako každý rok, tak i
letos jsme se s hasiči na masopust připravovali již
od ledna. Je třeba vše do detailů naplánovat, aby
vše klaplo, tak jak má. Musí se zkontrolovat
masky, pokud je třeba něco zašít, přišít knoflík
atd., objednat občerstvení, zajistit autobus,
povozy, kapelu a mnoho dalších věcí… Příprava na
masopust je jedna věc,
sice
důležitá,
ale
nejdůležitější je, aby
přišlo co nejvíce lidí se převléct do masek nebo
rovnou v maskách ze svých domovů a co nevíce
lidí do průvodu. A zatím se to daří, neboť letos se
masopustního průvodu zúčastnil rekordní počet
masek, medvědi, klauni, kostlivci, zvířátka a další
……. Velkým překvapením pro návštěvníky byl
povoz tažený koňmi, na kterém se vezl principál
cirkusu Sarasány se svojí madam. Zavítal k nám
také hostující cirkus Berousek se svými medvědy,
kteří předváděli náročné artistické kousky. Velkou posilou v maskách nám
opět letos byli naši přátelé a hasiči z Čisté u Litomyšle a také z Čisté u
Horek, odkud přijel starosta obce Láďa Jiřička převlečený za krále se svojí
družinou. Myslím si, že jsme se všichni dobře bavili a máme na co
vzpomínat a už teď se těším na příští
rok, čím nás zase všichni překvapí.
Jsem ráda, že sbor dobrovolných hasičů
pokračuje v pořádání masopustu, který
trvá, jak se píše v hasičské kronice) od
roku 1934, kdy se hasiči zavázali
obnovit tradici masopustu. Chtěla bych
tímto za sebe, za obec a za sbor
dobrovolných hasičů poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili do příprav a
celého průběhu masopustu. Všem, kteří již od rána v maskách jeli zvát po
okolních obcích a poté ještě zvládli průvod i večerní taneční zábavu. Všem,
kteří se zúčastnili odpoledního průvodu v maskách i bez masek a
samozřejmě hudebnímu doprovodu jak ráno, odpoledne a večer…
Blanka Čebišová, starostka obce
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Poplatky za odpad

Upozorňujeme, že k 31. 1. 2019 by měli mít všichni trvale žijící občané uhrazen poplatek za komunální odpad na rok
2019. Pokud se tak dosud nestalo, žádáme o neprodlené provedení úhrady tohoto poplatku, který činí i v letošním roce
650,- Kč na osobu a rok. V opačném případě, může být částka poplatku navýšena platebním výměrem.

Smlouvy na odběr pitné vody a odvádění odpadních vod
Žádáme občany, kteří dosud nevrátili podepsané nové znění Smlouvy na odběr vody a odvádění odpadních vod
(smlouva byla každému předána nebo doručena do poštovní schránky), aby tak neprodleně učinili. Pokud nebude mít
odběratel uzavřenu novou smlouvu, může mu být uzavřen přívod vody do objektu.

Čistecké muzeum
V rámci rekonstrukce prostor muzea a uspořádání nové expozice prosíme občany, máte-li k zapůjčení staré dobové
fotografie obce Čistá nebo okolních obcí, rádi bychom z nich pro muzejní archiv udělali kopie. Fotografie Vám budou
ihned po naskenování nepoškozené vráceny. Děkujeme za spolupráci.
__________________________________________________________________________________________

Naši zastupitelé
Jako redakce Čisteckého zpravodaje jsme se rozhodli postupně představit nové zastupitelstvo,
zvolené v podzimních komunálních volbách. Pí. starostka Blanka Čebišová a pí. místostarostka
Mgr. Kateřina Lauberová již na naše otázky odpověděly. Nyní se začínáme ptát ostatních
zastupitelů, spravedlivě podle abecedy. Tento měsíc bude odpovídat Ing. Zbyněk Coufal (64 let,
kandidoval za Komunistickou stranu Čech a Moravy).

1. Jste matador mezi zastupiteli obce Čistá. Kdybyste mohl porovnat komunální politiku
ve Vašich začátcích a nyní. V čem vidíte největší změnu?
Komunální politika v mých začátcích byla v plenkách. Všichni, od starosty po pracovníky úřadu až po
zastupitele se učili pohybovat v novém prostředí. Ledacos bylo jednodušší. Byrokracie nebyla tak
rozbujelá, ne všechno bylo sešněrováno předpisy a kontrolními mechanismy. Převládal optimismus,
že vše půjde lépe a radostněji. Protože se však takřka vše točí kolem peněz, museli jsme si zvykat, že nám
nic nespadne jen tak do klína. O tom jak je obtížné získat do obce dotace a granty, bez kterých bychom
toho mnoho neudělali, by Vám na radnici mohli dlouho povídat.
V čem vidím změnu dříve a nyní? Jednoznačně je to v obecně nižším zájmu o dění v obci. Dokazuje to
klopotné naplňování kandidátek do OZ, nižší účast občanů na prvním (volebním) zasedání obecního
zastupitelstva i dalších následujících zasedání. Tak jako v předcházejících zastupitelstvech došlo k
obměně. Na své židle zasedli mnozí noví zastupitelé, plní elánu a až čas ukáže, zda tento elán plně může
nahradit dřívější praxi, kdy nedocházelo k tak razantní obměně v OZ a kdy nás bylo na práci více.
Další změna je v tom, že jsou do zastupitelstva občas vnášena témata "velké politiky" odtažité od
problematiky obce. Jako bychom neměli v obci dost problémů.
No vidíte, tak mne až teď napadá, že jsem mohl na jasnou otázku hned v úvodu jasně a stručně
odpovědět že se toho zase tolik nezměnilo. Zastupitelstvo tu bylo, je a bude. Pracuje ku prospěchu nás
všech. Lze si jen přát, abychom se mohli před příštími komunálními volbami postavit před občany s
čistým svědomím, že za námi zůstalo kus poctivé práce.
2. Obec Čistá dlouhodobě čerpá dotace z evropských, národních a krajských dotačních programů. Již se
podařilo uskutečnit spoustu projektů. Z kterého máte největší radost?
Nemohu říci, že bych nějak významně preferoval nějaký projekt. Každý úspěšně zrealizovaný mne
naplňuje radostí. Jestli bych snad mohl něco upřednostnit, tak je to celý soubor projektů vázající se ke
škole a jejímu okolí. Sportoviště, tělocvična, kotelna, kuchyně, střecha, zateplení, fasáda, třídy, chodník,
šatny a to jsem ještě asi nevyjmenoval vše.
[2]
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3. Tento rok budeme slavit 980 let obce Čistá. Co byste popřál obci k jejím narozeninám?
Co popřát obci k tak významnému výročí? Hodně dobrých rodáků i těch, kteří zde našli a najdou nový
domov. Hodně těch občanů, kteří svou prací na radnici, ve škole, ve spolcích a zájmových organizacích
šíří dobré jméno Čisté a okolních obcí. Historie obce je bohatá, navazujme na ní a šťastně ji ve svornosti a
pokoře rozvíjejme.
__________________________________________________________________________________________________

DOŠLO DO REDAKCE
Milí vynašeči Zimy,
asi už jako já vytahujete očima sněženky z trávníků a těšíte se, až se nalité pupeny
stromů roztrhnou. Pokud k tomu i ladíte hlasy, chystáte flétničky a z paměti nebo
šuplíků vytahujete „mořenské“ písničky, nechte je ještě chvíli odpočívat.
Velikonoce se nám letos zatoulaly až do druhé poloviny dubna, masopust tedy máme taky neobvykle pozdě a
celý březen si ještě Smrtku nevyneseme. Všechny tyhle svátky se odvíjejí od prvního jarního úplňku.
Po něm nejbližší neděli jsou Velikonoce (letos máme úplněk hned 21. března, tedy nejranější možný, ale
z nějakého důvodu nebyl započítán. Jako platný se bere až ten 19. dubna.). Sedm týdnů před Velikonocemi je
masopust (letos 2. března) a dva týdny před velikonoční nedělí je smrtná neděle – letos tedy až 7.

dubna.

Sejdeme se jako vždycky v 15 hodin před školou,

přineste si pentličku na ozdobení jarního
Lucie Richtrová a kroužek ručních prací

stromku.

Cirkus Sarasány nebo Sarasáni nebo Sarrasani nebo Sarachcáni.
Dostala se mi do ruky kniha Zdeňka Matěje Kuděje „Ve dvou se to lépe táhne“ o bohémském putování autora
s Jaroslavem Haškem českou
krajinou. Ve starším vydání
dokonce navštívili Čistou, o tom
však někdy jindy. Ve vydání
z roku 1999 mne však zaujala
návštěva Zbiroha, kde v jednom
hostinci, nemajíce na zaplacení
vydávali se za komedianty
„Cirkusu Sarachcáni“ a za
zaplacení účtu slibovali cirkusové
vystoupení. Vše dopadlo zcela
jinak, ale o tom řeč není.
Napadlo mne, jestli spojitost
původního vydání knížky s Čistou
a Haškův nápad s cirkusem
Sarachcáni, nemůže být nějakou
stopou k slavnému cirkusu, který
vždy na začátku jara navštěvuje
Čistou.
Pátrání na internetu mne přivedlo k tomu, že v Drážďanech existuje velmi známý Cirkus Sarrasani, asi taky hotel, dále že
existuje kniha od Hanse Stosche – Sarrasani: „Cirkus Sarrasani jede světem“, a také česká lidová písnička Cirkus Sarasáni,
kde hudba střídá provolání cirkusového vyvolávače o tom, co všechno můžeme zažít a vidět při návštěvě tohoto cirkusu.
Píseň nelze k tomuto článku připojit, protože neprojde redakční radou, neb by mohlo dojít ke kažení mravů naší
mládeže. Tak to jen malý příspěvek k masopustu, který si v těchto dnech připomínáme i u nás.
Třeba někdo ví o „Cirkusu Sarasány“ něco dalšího, a třeba to napíše a pošle do zpravodaje.
Daniel Váhala
[3]
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POZVÁNKA

Spolek žen v Čisté
Vás srdečně zve na
DĚTSKÝ KARNEVAL
který se bude konat v sobotu 9. 3. 2019
od 14. 00 hodin v KD Čistá
Promenáda v maskách, hry, odměny, tombola
Prosíme maminky a babičky o upečení dobrot pro děti.

_______________________________________________________________________________________________________

ZŠ A MŠ ČISTÁ

FANTASTIC FEBRUARY
V rozmezí jednoho týdne se v Rakovníku konaly dvě soutěže v angličtině.
První (13. 2. 2019) byla tzv. Olympiáda - okresní kolo soutěže v anglickém jazyce, kde s přehledem
zvítězila Markéta Schmalzová (9. ročník) a postoupila do krajského kola, které se uskuteční 26. března
2019 v Kladně.
Držte palce!
V trvdé konkurenci se neztratila ani Andrea Mihálová (8. ročník), která obsadila krásné 5. místo.

[4]
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Druhá (20. 2. 2019) byla netradiční soutěž English Travelling, kterou už 6.
rokem pořádá ISŠ Jirkov. V té naši školu reprezentovali osmáci – Krisýna
Nováková, Michal Bobisud, Aleš Fišer a deváťáci – Markéta Schmalzová,
Matěj Průcha a Jan Zlatohlavý. Soutěž testuje nejen jazykové, ale i obecné
znalosti reálií anglicky mluvících zemí. Je uspořádána přátelskou a
nestresující formou, takže je pro děti i krásným zážitkem. Zde obsadili 2.
místo z 19ti osmáci, mj. i díky vtipnému ztvárnění scénky z historie
britského boxu. Deváťáci skončili také v první části tabulky – byli šestí.
Žáci v obou soutežích potvrdili umístění na stupních vítězů z loňského
roku a ukázali, že s „Čisťáky“ musí konkurence počítat.
Gratulujeme a jsme na vás hrdí!
Za pedagogický sbor ZŠ Čistá Mgr. Klára Rudolfová

Lyžařský výcvik
Na lyžařském výcviku jsem byl letos poprvé a musím říci, že jsem byl nadšený. Zájezd trval necelý týden.
Odjížděli jsme v neděli ráno a vraceli jsme se v pátek večer. Cílem naší cesty byl penzion Diana v Železné Rudě.
Jízda byla poklidná a probíhala bez problémů. Menší potíže nastaly až u penzionu, neboť autobus nemohl vyjet
kopec, atak jsme museli všechny věci vynosit pěšky. Již od rána mi ale nebylo dobře a odpoledne se mi ještě
přitížilo, tak jsem musel zůstat na pokoji. Dostal jsem teplotu a dva dny jsem ležel v posteli, což mi bylo
nesmírně líto, ale pořád jsem doufal, že se brzy uzdravím.
V úterý mi bylo už lépe, a proto jsem mohl jet ve středu na výlet. Moc jsem se
těšil. Vypravili jsme se do Nýrska, kde nás čekalo bruslení, cukrárna a pro starší
kluky byla objednána posilovna. Moc jsem si to užil, dali jsme si pohár, zákusek
nebo zmrzlinu. Bylo to skvělé. Po cukrárně následovala ledová plocha, kde jsme si
zabruslili pod otevřeným nebem a vypravili se zpět na hotel. Po příjezdu jsme měli
večeři a přišel za námi pán z horské služby, který nám povídal, jak se máme chovat
při úrazu na lyžích a o zásadách bezpečného chování na horách. Přednáška byla
zajímavá.
Další den jsem měl jít poprvé lyžovat. Moc jsem se těšil, protože jsem ještě nikdy
nelyžoval. Lyžování se mi moc líbilo, i když jsem pořád padal, ale snažil jsem se.
Nakonec jsem to ale zvládl a základy jsem se během prvního dne naučil. Další den
byl už pátek, což byl poslední den našeho pobytu na horách. Paní učitelka už mě
pustila i na kotvu a zvládl jsem to. Ani jednou jsem nespadl a moc jsem si to užil.
Po lyžování jsme dobalili věci a připravovali se na odjezd. Během zpáteční cesty
jsem byl velmi unavený a málem jsem usnul. Celý týden na mě dolehl, ale stálo to
za to. Po příjezdu ke škole jsem ještě pomáhal nosit věci, a pak už jsme se
rozloučili a jeli domů. Doma jsem šel hned spát, protože jsem usínal. Lyžařský
výcvik se mi moc líbil a určitě pojedu i příště.
Josef Šajner 6. ročník
Přehled plánovaných akcí na měsíc březen ZŠ a MŠ Čistá
7. 3.
LEDOVÁ PLOCHA RAKOVNÍK, pro 1. - 5. ročník
8. 3.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
8:00 - 13:30hod. 14:00 - 16:30 hod.
15. 3.
Preventivní program ETICKÉ DÍLNY
téma: „Buďme kamarádi“ pro 1. a 2. ročník
téma: „Sourozenci“ pro 3. a 4. ročník
22. 3.
Preventivní program ETICKÉ DÍLNY
téma: „Moc slova“ pro 5. - 9. ročník
27. 3.
BOŽENA NĚMCOVÁ, projekt pro 4. ročník
28. 3.
NETRADIČNÍ DEN UČITELŮ, projekt pro 1. - 9. ročník
29. 3.
NOC S ANDERSENEM, projekt pro 1., 2., 3., 5. ročník
29. 3.
THE DECODING MISSION, pro 4. - 9. ročník
divadelní představení v anglickém jazyce
[5]

Podrobné informace najdete na:
www.zsmscista.cz
Facebook: ZŠ a MŠ Čistá
Marie Kruntová
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1923 Sportovní klub.
Z popudu zubního technika Blažeje
Kubičky byl v Čisté založen
Sportovní klub. Činnost klubu se
zaměřila hlavně na kopanou, která
v té době začala do Čech pronikat.
Začalo se hrát na loukách, později
na poli pod Holubím vrchem a
konečně si od hospodářství č.232
a hostince Za branou najali vhodný
pozemek, který oplotili.
Opět se uvažuje o prodeji
pivovaru.
Nabídka
jediného
vážného zájemce však byla pouze
300 000 Kč. Do hostinců je v této
době dodáváno čistecké pivo za
148 Kč/hl a rakovnické za 154/hl.
Čepováno bylo za 2,20 Kč a 2,40 Kč
za litr.
Osadníci dali vlastním nákladem
opravit věž kostela a zároveň
střechu. Při této opravě byla dána
na hlavní věž nová báň, do které
byly uloženy v plechovém pouzdře
listiny, popisující rekvizice a útrapy
světové války. Byl též pořízen
nový zvonek – Umíráček, k uctění
památky bývalého starosty města
a pokladníka záložny Josefa
Stanislava, který se v roce 1923
přičinil o nutnou opravu kostela,
která
byla
pořízena
z dobrovolných darů věřících.
Obecní dům č.126. Ze čtyř nabídek
vyhrála
konkurz
nejlevnější
nabídka čisteckého stavitele Cyrila
Čecha. Postavil tento dům za
162 381.69 Kč, mimo dřevníků, za
které obdržel 1300 Kč.
1924
stavba školy. Byla
vypsána veřejná soutěž na stavbu
obecné a měšťanské školy. Dne
29.května byla stavba nové školní
budovy zadána staviteli Antonínu
Černému z Nového Strašecí za
921 878 Kč. 18.června bylo
započato se stavbou této školní
budovy. Základní kámen byl

položen v zadním rohu budovy
v sousedství sokolovny.
dne 9.června 1925 byla v Čisté
založena Živnostensko obchod nická strana středostavovská.
1926 v neděli 26.září byla místní
školní radou uspořádána slavnost
otevření nové školní budovy.
V roce
1928
se
konala
superkolaudace
nové
školní
budovy, když byly opraveny
zjištěné závady, byla stavba nové
čistecké školy ukončena.
Ve školním roce 1926-1927 se učí
na obecné škole v pěti třídách 103
žáků a ve třech třídách měšťanské
školy 119 žáků.
1927 obecní dům č.114.
24.listopadu se konala kolaudace
státního obecního domu č.114.
Tato obytná budova o šesti bytech
pro učitele a státní zaměstnance
byla
vybudována
nákladem
420 000 Kč, čímž byl částečně
řešen nedostatek vhodných bytů.
V tomto domě pak byla umístěna
četnická stanice a bydleli zde
četníci, učitelé a městský tajemník.
Sokolovna, TJ Sokol v tomto roce
provedla přístavbu sokolovny. Byla
zde zřízena šatna a sborovna a ze
sálu zřízen biograf, který byl
otevřen 8.prosince 1927.
V prosinci se začalo s promítáním
v nově zbudovaném kině a
pravidelně se zde začala konat
filmová představení. Zprvu byla
němá, ale v červnu roku 1934 se
dostalo laskavostí majitele parního
mlýna pana Arnsteina dosud
němému biografu na dobu dvou
měsíců zvukové aparatury. Bylo to
v té době něco nevídaného a
návštěva byla z počátku velká, ale
následkem hospodářské krize
postupně upadala. Tísnivé finanční
poměry té doby dosvědčují i to, že
místní biograf Blesk uvažoval o
[6]
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zastavení promítání. V té době se
hraje pravidelně jenom v neděli.
K zastavení provozu kina však
nedošlo zákrokem majetného
občana Bedřicha Arnsteina, který
se uvolil každý případný deficit
z představení uhradit.
1928 pamětní desky.
V červnu 1928 byly na budovu
radnice zasazeny pamětní desky
52 padlým čisteckým občanům
v 1.světové válce, které zhotovil
z černé švédské žuly sochař
K.Havlíček z Rakovníka.
V neděli 10.června se z iniciativy
osvětové komise konala slavnost
odhalení těchto pamětních desek
padlým vojínům ve světové válce.
1929 v tomto roce přeletávaly
naše městečko pravidelně třemi
směry
letadla.
Městské
zastupitelstvo nabídlo obecní
pozemky Na Rašovce ke zřízení
nouzového letiště. Nemožnost
připojení na elektrickou síť, ale i
poměrně krátká vzdálenost od
pražského letiště byly příčinou,
proč k provedení tohoto návrhu
nedošlo.
Pivovar výstav piva čisteckého
pivovaru v tomto roce byl 414 hl.
1930
hudební škola Otakara
Mastného.
První záznamy jsou z roku 1930,
kdy 6.července o 3.hodině
odpolední se konal dětský koncert
hudební školy, kterou založil učitel
hudby Otakar Mastný. Pravidelně
se pak konají veřejné zkoušky a
koncerty mladých hudebníků,
vedených svým učitelem a
pořádaných
v zahradě
pana
Kondelíka, nebo na sále některého
hostince, například U Hornofů.
V roce 1930 bylo v Čisté 10
obchodů smíšeným koloniálním
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zbožím, 5 řezníků, 9 hostinců
včetně pivovaru, 3 pekaři, 2
cukráři, 1 hokynář, 4 obchody
s textilem, 2 obchody obuví, 1
obchod s kůžemi, 1 knihařpapírník, 3 trafiky, 1 hodinář, 1
železářství, 2 prodejny stavebnin
s prodejem uhlí, 5 truhlářů, 3
koláři, 1 sedlář, 2 klempíři, 2
zámečníci, 3 holiči, 1 sklenář, 1
zahradník a větší počet obuvníků,
krejčích a švadlen. V provozu jsou
v této době dvě cihelny, parní
mlýn, továrna na nástroje pro
dvěvoprůmysl a ovocné školky.

1931 Občanská záložna.
Až do roku 1931 úřadovala
Občanská
záložna
v městské
radnici. Zakoupený starý dům
č.166 nechala záložna zbourat a
vystavěla zde jednopatrový dům,
nákladem 274 000 Kč, který
přispěl k okrase města. Počátkem
roku
1932
byla
úřadovna
Občanské záložny přemístěna do
prostorné místnosti v 1.poschodí
tohoto nově postaveného domu.
1932 Tyršovo náměstí.
TJ Sokol
požádala městské
zastupitelstvo, aby část města, kde

Co se psalo před 100lety?

stojí sokolovna, úsek mezi silnicí
rakovnicko-kralovickou a Nádražní
ulicí, byl nazván náměstím
Tyršovým. Dříve se toto náměstí
nazývalo Karlovo. Při schůzi
městského zastupitelstva která se
konala 11.února bylo usneseno,
pojmenovat na návrh TJ Sokol část
obce od sokolovny až k domu
č.144, náměstí Dr.Tyrše.

Jaroslav Sklenář, kronikář
/obsah a formát textu bez
redakčního zásahu/

nábytek činí záhy neúhledný. Stůl kuchyňský má býti
veliký, s bílou deskou, která se každodenně vydrhne.
Velmi praktickou věcí jest velký plech cínovaný
s okrajem, aby se naň kladlo umyté nádobí a vůbec
různé práce spojené s upotřebením vody se na něm
konají a tím se stůl i podlaha zachovají čisté. Ovšem
musí se s pořízením tohoto plechu počkat, až bude
materiál.
Různé poličky jsou hezké jen tenkráte, nalézá-li se na
nich také hezké nádobí a vždy ve vzorném pořádku.
Nádobí na poličky hodí se nejlépe porculánové, neb
nádobí dle starých lidových vzorů. Na vaření užívá se
nádobí emailového nebo aluminiového. Ale to jest velmi
drahé. Jednoduché hospodyně pořídí si emailové a
železné hrnce, které jsou lacinější, trvanlivé a pohodlné.
Drží déle teplo a i když se honem vydatně nepřiloží, vaří
se v nich, rozpálených déle, kdežto v emailových
přestává se ihned vařit a tím trpí chuť pokrmů.
K uschování zásob, másla, sádla, povidel atd. hodí se
nádobí kamenné. Podléhá módě, jednou jest
šedomodré, jindy červené, ale vždy uvnitř bílé polévané,
čisté a úhledné. Na dušení mas hodí se mnohem lépe
rendlík kamenný, než emailový. Maso a vůbec vše
v kamenných nádobách zůstane šťavnatější a
nevysmahne. Aby kamenné rendlíky déle vydržely, dají
se dráteníkem stáhnout nad uchem drátem. Na zbytky
jídel pořídí se také několik misek a mis z lité hlíny, čímž
se uchrání drahý porculán, jemuž hrozí zkáza, kdykoliv
se zbytky na něm nosí do spíže a zpět.
Drahé stroje může malá domácnost úplně postrádat.
Mimo strojku na mletí masa, strouhání žemlí a šlehání
sněhu nemusí si mladá paní řídit nic. Později bude čas
něco si poříditi a lepšího, než nyní.
Postel kuchyňská jest nejlepší bez tak zvané „tabule“.
Postel aspoň vyvětrá, služky nemají příležitost

čerpáno z Kuchyňského kalendáře z roku 1919
Zařízení kuchyně
Míti krásnou, lesklou kuchyň, naplněnou skvělým
nádobím, ověšenou třpytícími se formami atd., jest
pýchou hospodyně a horoucím přáním každé nevěsty.
Zkušené hospodyně již vědí, že přepychová kuchyň jest
věc velmi nepraktická, že věčné drhnutí, leštění a mytí
zabírá mnoho času. Proto, kdo chce si uspořiti mnoho
času a peněz, ať vyvaruje se zbytečného kuchyňského
přepychu. Hlavně nyní, ve všeobecné nouzi o byty, musí
kuchyň sloužiti i za jídelnu, proto je lépe, nevěšeti žádné
nádobí na stěny, nýbrž uložiti vše do skříně a výsuvek a
upraviti kuchyň jako pokoj obytný.
Ovšem, kde jest domácnost zámožná a služka, tam se
může již něco udělat a kuchyň slouží pouze k vaření.
Jakkoliv jsou pokojové kredence pravými obry, kredence
do kuchyní jsou velmi maličké, ačkoliv právě zde měly
by býti velké, aby se do nich vešly i velké hrnce a mísy.
Dřezy, jaké se před válkou hotovily, byly velmi
praktické, ale jen byly-li prakticky provedené. Mohlo se
tam skládat nádobí celý den a kuchyň byla uklizená.
Také ve výsuvkách nalezne místa mnoho předmětů
kuchyňských, kterých není denně potřeba. Ale tyto
dřezy měly chybu, že kohoutek, kterým se vypouštěla
upotřebená voda, nalézal se příliš vysoko, tak že voda
všechny nevytekla a musila se pracně hadry vysoušet,
čímž špinila se podlaha u dřezu nebo zůstala v něm a
dno dřezu zahnívalo. To bylo jistě velmi nepraktické a
proto každá nevěsta při řízení nábytku má žádati, aby jí
mistr zhotovil dřez tak, aby dno bylo bud nakloněno,
aby voda z kohoutku vytekla, nebo aby byl otvor ve dně,
jako u necek.
Nábytek kuchyňský jest nejlepší nelakovaný.
Nevyhnutelné skvrny mastné, ano jen vodové, lakovaný
[7]
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zastrkávat pod tabuli věci, které tam nepatří a postel
bez tabule zdá se také menší než s tabulí, která vyplňuje
často celou kuchyň.

V zahradě ovocné se keře broskví a meruněk zbaví
obalu, také víno se odkryje, ale rohože a sláma se
neodstraní, nýbrž se nechá po ruce, aby při nastalém
chladnu mohlo se zase přikrýti. Je-li počasí krásné, tu
nasadí tyto záhy kvetoucí keře na květ a nesmí se už
přikrývati. Kdo své stromy neměl čas čistit, musí to nyní
rychle provésti, neboť s probouzející se přírodou
probouzí se také armáda hmyzu a housenek a lezou na
stromy a zle ohlodají každý nově vypučený lístek. Proto
se musí také lepkavé pásy na stromek umístiti neb
obnoviti. Vroubování a očkování třešní, švestek, hrušek
a jabloní provede se v tomto měsíci, není-li počasí příliš
chladné. Jinak jest čas až v dubnu. Ale přiřezání stromů
musí se provéasti v březnu, rovněž víno se prořeže, aby
později příliš neplakalo, což ho oslabuje. Kde se dá, má
se vysazovati nové stromoví i ovocné keře, škoda
každého prázdného místa. Na každé mezi může státi
řada rybízů neb angreštů, místo neužitečného keře
ořech lískový, žádné místo nemá zůstati nezužitkované.

Zahrada v březnu
Nebyla-li pohoda v únoru, musí se všechny práce
v tomto měsíci uvedené provésti v březnu. Sotva se
země otevře, musí se hnojiti, rýti a síti. Záhony
s jahodami se musí okopat a vyplet a kdo chce nové
záhony založit, musí jahody přesadit tam. Taské záhony
s chřestem se okopají, ale neuhrabou, protože
neuhrabaná zem se lépe prohřeje. Zelí a brukve se sejí
v březnu již do záhonů, nikoliv do pařeniště, jen karfiol
ne. Také hrách a fazole se nasází i ku konci měsíce, je-li
trochu teplo, sází se ranné brambory. Všechna zásoba
se však nevypotřebuje, nýbrž se nechá něco na duben,
aby zeleniny rostla jedna za druhou a byla stále po ruce.
Nyní se může vysazovat již salát, brukve a je-li zahrada
chráněná, i karfiol.

Recept na březen
Kávové hubinky
Osmina litru dobré černé kávy se vaří se 14 dkg cukru tak dlouho, až zhoustne a tvoří se při vaření bubliny. Mezi tím
udělá se ze 2 bílků pevný sníh se 7 deka cukru. Míchá se totiž cukr s bílky tak dlouho, až je to tak tuhé, že špička,
vařečkou utvořená, neklesne. Pak se do toho zamíchá po kapkách ta káva a míchá se tak dlouho, až to vystydne. Pak se
dělají hubinky na plech na papír a upekou.
________________________________________________________

SPOLKOVÉ ZPRÁVY
ROZPIS UTKÁNÍ TJ ČISTÁ - JARO 2019
mužstvo Starší přípravka
Datum a čas

Domácí

Hosté

24.03.2019 10:00

TJ Sokol Nové Strašecí z. s.

: Tělovýchovná jednota Čistá, z.s.

31.03.2019 10:00

Tělovýchovná jednota Čistá, z.s.

: TJ Roztoky, z.s.

07.04.2019 10:00

Sportovní klub Lány, spolek

: Tělovýchovná jednota Čistá, z.s.

13.04.2019 10:00

FK Hředle, z.s.

: Tělovýchovná jednota Čistá, z.s.

21.04.2019 10:00

Tělovýchovná jednota Čistá, z.s.

: FC Jesenice

28.04.2019 10:00

Slavoj Chrášťany, z.s.

: Tělovýchovná jednota Čistá, z.s.

01.05.2019 15:45

FK Rakovník, z.s.

: Tělovýchovná jednota Čistá, z.s.

05.05.2019 10:00

Tělovýchovná jednota Čistá, z.s.

: FK Rakovník, z.s.

12.05.2019 10:00

Tělovýchovná jednota Čistá, z.s.

: TJ Sokol Nové Strašecí z. s.

19.05.2019 10:00

TJ Roztoky, z.s.

: Tělovýchovná jednota Čistá, z.s.

25.05.2019 10:00

Tělovýchovná jednota Čistá, z.s.

: Sportovní klub Lány, spolek

02.06.2019 10:00

Tělovýchovná jednota Čistá, z.s.

: FK Hředle, z.s.

09.06.2019 10:00

FC Jesenice

: Tělovýchovná jednota Čistá, z.s.

16.06.2019 10:00

Tělovýchovná jednota Čistá, z.s.

: Slavoj Chrášťany, z.s.
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mužstvo dospělých
Datum a čas

Domácí

Hosté

07.04.2019 16:30

Tělovýchovná jednota Čistá, z.s.

: SK Oráčov

14.04.2019 17:00

Sokol Sýkořice

: Tělovýchovná jednota Čistá, z.s.

21.04.2019 17:00

Tělovýchovná jednota Čistá, z.s.

: SK Pavlíkov

28.04.2019 17:00

Sokol Branov

: Tělovýchovná jednota Čistá, z.s.

05.05.2019 17:00

Tělovýchovná jednota Čistá, z.s.

: TJ Roztoky A

11.05.2019 13:30

Sokol Janov

: Tělovýchovná jednota Čistá, z.s.

19.05.2019 17:00

Tělovýchovná jednota Čistá, z.s.

: SK Mšecké Žehrovice

26.05.2019 10:00

FC Jesenice B

: Tělovýchovná jednota Čistá, z.s.

02.06.2019 17:00

Tělovýchovná jednota Čistá, z.s.

: Sokol Kroučová

09.06.2019 17:00

Slavoj Chrášťany

: Tělovýchovná jednota Čistá, z.s.

16.06.2019 17:00

Tělovýchovná jednota Čistá, z.s.

: Sparta Řevničov
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X. ročník netradiční zimní soutěže pro MH okresu Rakovník - Čistecký uzel
158 závodníků plus doprovod z 12ti SDH našeho okresu.
3 kategorie - přípravka do 6let, mladší do 11ti let a starší do15ti let.
Připraveny dvě dráhy. Jedna pro štafetu dvojic a trojic. V této dráze soutěžící, mladí hasiči, pracují s hadicí,
proudnicí a rozdělovačem nebo hydrantovým nástavcem. Celá disciplína vychází ze cvičebního řádu jednotek SDH.
Jedná se o co nejrychlejší provedení dopravního vedení, pohyb podle materiálu a u starších kategorií se pak
hodnotí i správné opětovné smotání hadice. Ti nejrychlejší mají časy kolem 40s.
Druhá dráha je opět shodná pro všechny kategorie. Nejmladší mají na konci dráhy umístěny věcné a technické
hasičské prostředky, ke kterým přiřazují grafické značky těchto prostředků. Pětičlenná hlídka vbíhá do dráhy
štafetovým způsobem a to i starší s mladšími. Na rozdíl od těch nejmenších "hasičat" ti větší vážou uzle na stojan
pro CTIF a to lodní uzel, plochou spojku, tesařský uzel, úvaz na proudnici a zkracovačku. Ti nejlepší tuto dráhu
zvládají do minuty!
Mimo soutěž je pak přebor jednotlivců. Každý kolektiv může nominovat jednoho v kategorii mladších a starších, ti
pak vážou na čas všech pět uzlů. Ti nejlepší se pak stávají Mistrem uzlu pro daný rok.
Na závěr celého soutěžního dne mají kolektivy možnost ukázky svého kulturního programu. Letos se nám
představili mažoretky, šmoulové a andělé z SDH Nesuchyně, Skryj a Kolešovic.
Výsledky v jednotlivých kategoriích přípravka 1. Lužná A, 2. Lužná B, 3 Senec
mladší 1. Skryje, 2. Lužná B, 3. Nesuchyně
starší 1. Lužná B, 2. Lužná A, 3. Nesuchyně
Pro naši soutěž je typické, že z Čisté odjíždějí družstva nejhůře na 4.tém místě. Jednoduše - všichni ti, co se
neumístí na bedně, dostávají diplom za čtvrté místo.
Mistrem uzlu mladých hasičů okresu Rakovník pro rok 2019 se v kategorii mladších stala Karolína Roučová
(Lužná) s časem 34,47s a starších Matěj Bureš (Nesuchyně) s časem 40,94s.
Chtěl bych z tohoto místa poděkovat soutěžícím a hlavně jejich vedoucím za skvěle zvládnutou organizaci
soutěžních hlídek při samotné soutěži. Stísněný prostor a omezený pohyb po školní budově nedělal nikomu větší
potíže a soutěž měla spád.
Děkuji rovněž generálnímu sponzorovi Mlýn Čistá s r. o., obci Čistá, MŠ a ZŠ Čistá bez jejichž pomoci a tolerance
by tato jediná zimní soutěž pro Mladé Hasiče na okrese zanikla.
Nesmím rovněž zapomenout na všechny, kteří nám pomohli s přípravou, samotným průběhem soutěže i
závěrečným úklidem.
Za pořádající SDH Čistá – V. Schuh
__________________________________________________________________________________________________

PLACENÁ INZERCE
PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky
Green Shell – typu Araukana. Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 159 – 209 Kč/ks. Prodej se uskuteční: 16. března 2019
Čistá – hostinec u Šimků – 14.45 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. tel.
601576270, 728605840, www.drubezcervenyhradek.cz
[10]
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Obec Čistá a sociální výbor obce Čistá
Vás srdečně zvou u příležitosti Mezinárodního dne žen na

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ S PÍSNIČKOU,
které se bude konat

v sobotu 9. 3. 2019 od 17.30 - 20.00 hodin v KD Čistá.
K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Universal a zazpívají žáci
pěveckého kroužku při ZŠ a MŠ Čistá.
Pro každou ženu připravena drobná pozornost.
Součástí programu bude

„Soutěž o nejchutnější jarní dezert“,
vlastní kulinářské výroby. Kdo má zájem, může donést své vlastní sladké
či slané výrobky před začátkem akce.
Pro vítězku či vítěze připravena odměna.
Neseďte doma, přijďte se pobavit a společně oslavit MDŽ.
Vstupné zdarma.

____________________________________________________________
Obec Čistá a sociální výbor obce Čistá
Vás srdečně zvou na

KERAMICKÉ TVOŘENÍ PRO DOSPĚLÉ
Přijďte si vyrobit pod vedením paní Z. Stárkové keramický výrobek,
který Vám udělá radost a bude jedinečný.

15. 3. 2019 v 17.00 hodin
bude pro Vás v ZŠ a MŠ Čistá (2. patro)
připravena keramická dílna.
Cena: 150,- Kč
V ceně: keramická hlína, provozní náklady a glazování výrobku, které bude 22. 3. 2019
S sebou: přezůvky a zástěru
Jelikož je k dispozici jen 14 pracovních míst, je potřeba se předem na akci závazně přihlásit.
Přihlásit se můžete na OÚ Čistá u paní Ireny Kolské. Pokud bude o akci větší zájem,
uspořádáme keramické tvoření pro dospělé i v dalších termínech.
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Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá č. 5, ze dne 31. ledna 2019
Návrh usnesení č. 53/19: ZO schvaluje navržený program jednání 5. zasedání ZO.
Pro - 8, Proti - 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 53/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 54/19: ZO schvaluje Strategický plán rozvoje obce Čistá do r. 2022.
Pro - 8, Proti - 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 54/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 55/19: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování manažerských služeb s Technikum Academy, z.
s. a pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro - 8, Proti - 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 55/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 56/19: ZO schvaluje dodatek k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace od obce v roce 2018 pro
MO DRS o prodloužení doby realizace a vyúčtování projektu „Revitalizace stavby hráze rybníka Závlaha 3 do 31. 1.
2020.
Pro - 8, Proti - 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 56/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 57/19: ZO schvaluje finanční příspěvek pí. N. na provoz pojízdné prodejny na rok 2019 ve výši
10.000,- Kč.
Pro - 8, Proti - 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 57/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 58/19: ZO schvaluje vstup obce Čistá do spolu „Místní dráha Rakovník – Mladotice“.
Pro - 7, Proti - 0, Zdržel se – 1 p. Pešek, USNESENÍ č. 58/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 59/19: ZO podporuje Memorandum o společném zájmu obyvatel severního Plzeňska a Rakovnicka
na zachování a revitalizaci dráhy Rakovník – Mladotice a zavedení železničního spojení Plzně s Rakovníkem.
Pro - 8, Proti - 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 59/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 60/19: ZO předběžně schvaluje propachtování pozemku parc. č. 323/2 a části pozemku parc. č.
312/5 v k. ú. Lhota u Rakovníka za minimální částku 2.500,- Kč/ha a rok.
Pro - 7, Proti - 0, Zdržel se – 1 pí. Čebišová, USNESENÍ č. 60/19 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 61/19: ZO předběžně souhlasí se směnou části obecního pozemku parc. č. 519/1 o výměře cca 190
m2 za pozemky parc. č. 519/15, 519/14, 519/13, 679/5, 679/6 a 679/1 v k. ú. Čistá u Rakovníka.
Pro - 8, Proti - 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 61/19 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 62/19: ZO předběžně schvaluje prodej části pozemku parc. č. 153/1 v k. ú. Zdeslav u Rakovníka za
minimální částku 100,- Kč/m2.
Pro - 8, Proti - 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 62/19 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 63/19: ZO souhlasí s podpisem Dodatku č. 12 ke smlouvě o poskytnutí dotace na pečovatelskou
službu s OPS Nové Strašecí ve výši 99.000,- Kč na rok 2019.
Pro - 8, Proti - 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 63/19 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 64/19: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR z Programu obnovy a rozvoje venkova –
program Podpora rozvoje regionů 2019 – podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, na 3. etapu rekonstrukce kulturního domu.
Pro - 8, Proti - 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 64/19 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 65/19: ZO zřizuje místo čtyřčlenného pětičlenný kulturní výbor a volí pátým členem výboru Mgr.
Kateřinu Lauberovou.
Pro - 8, Proti - 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 65/19 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 66/19: ZO zřizuje místo čtyřčlenného pětičlenný sociální výbor a volí pátým členem výboru ing.
Zbyňka Coufala.
Pro - 7, Proti - 0, Zdržel se – 1 ing. Coufal, USNESENÍ č. 66/19 BYLO SCHVÁLENO
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BŘEZEN

KULTURNÍ PŘEHLED

Čistá
8. 3. 2019, 8:00 - Den otevřených dveří, ZŠ a MŠ Čistá
9. 3. 2019, 14:00h - Dětský karneval, KD Čistá
9. 3. 2019, 17:30h - Sousedské posezení s písničkou, KD Čistá
15. 3. 2019, 17:00h - Keramické tvoření pro dospělé, ZŠ Čistá

Okolí
12. 3. 2019, 18:00h – Cestovatelská přednáška, Kralovice
16. 3. 2019, 20:00h - Čertovské šibřinky, sokolovna Kožlany
19. 3. 2019, 19:00h – Zub za zub, LD Kralovice
30. 3. 2019 - zahájení hlavní turistické sezóny jarní oživlou prohlídkou
30. 3. 2019, 19:00h – Ledfest, KD Kozojedy
https://www.facebook.com/tickralovice
http://www.kulturnicentrum.cz/

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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