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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Vodné a stočné - splatnost
Sběrný dvůr
Mikulášská nadílka

OÚ Čistá
Úřední hodiny: omezený režim
Pondělí 8:30 - 11:30
12:30 - 17
Úterý
Středa 8:30 - 11:30
12:30 - 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
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POZVÁNKY
DOŠLO DO REDAKCE
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ZŠ a MŠ Čistá
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vážení spoluobčané,

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

SLOVO STAROSTKY

měsíc opět strašně rychle
utekl a dostává se Vám do rukou již listopadové číslo Čisteckého zpravodaje.
Chtěla bych Vás opět krátce informovat o postupu prací na výstavbě
splaškové kanalizace a ČOV. I v měsíci říjnu pokračovala výstavba hlavních
stok nové kanalizace, byl dokončen úsek od areálu mlýna k hasičské
zbrojnici, kde již nyní započala výstavba přípojek k jednotlivým
nemovitostem na veřejných částech. Rovněž v Komenského ulici byly
započaty práce na veřejné části přípojek. To znamená, že ke každé
nemovitosti bude na hranici pozemku přivedena přípojka, která bude
zavíčkovaná a následně bude upraven terén. Po zkolaudování hlavních řadů
se jednotlivé nemovitosti budou moci přepojovat, přesný termín bude všem
vlastníkům s předstihem oznámen. Veřejnou část přípojek k hranici vlastníka
nemovitosti plně hradí obec Čistá. Přípojku na soukromé části pozemku
včetně revizní šachty, tak jak navrhl projektant, si bude hradit každý vlastník
nemovitosti sám. Obec nechala zjistit cenu revizních šachet a občané si je
budou moci prostřednictvím obce objednat. Až budeme znát více informací,
tak Vás samozřejmě budeme informovat. Jak jsem psala již minule, zatím
stavba splaškové kanalizace a ČOV probíhá podle plánovaného
harmonogramu. V příštím roce nám naše plány ale naruší opětovná uzavírka
komunikace I. třídy v Jesenici. Podle předběžných informací bude uzavírka
probíhat od 1. 4. 2022 do 31. 10. 2022. V této době jsme měli v
harmonogramu prací výstavbu hlavní stoky od Zahradní ulice po náměstí
Václavské. Jedná se o stoku v hlavní komunikaci, kterou pravděpodobně
budeme muset odložit na další rok a stavbu tak přerušit na půl roku.
V měsíci listopadu začneme pracovat na dalším projektu, který schválilo
zastupitelstvo obce, a to osvětlení sběrných míst včetně kamerového
systému. V rámci tohoto projektu budou instalované lampy se solárním
panelem včetně kamery na všech sběrných místech a také u vstupních vrat a
dvířek na místním hřbitově. V první etapě projektu bude nutné zpracovat
projektovou dokumentaci a výběrové řízení na dodavatele, poté budeme
žádat o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje, ze Středočeského Fondu

obnovy venkova. Dále připravujeme žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na doplnění herních prvků
na dětském hřišti ve sportovním areálu obce.
Vážení spoluobčané, to bylo jen ve zkratce pár informací o výstavbě kanalizace a projektech, které
v současné době připravujeme. Zároveň se blíží vánoce a adventní čas, děti se určitě těší na Mikuláše a
samozřejmě na Ježíška. Doufám, že letos tento čas prožijeme trochu klidněji bez větších omezení a situace
nám dovolí se setkat, alespoň na venkovních akcích, které pro vás připravujeme.
Vážení spoluobčané přeji Vám alespoň trochu klidný a pohodový podzimní čas a pevné zdraví.
Blanka Čebišová, starostka obce
__________________________________________________________________________________________

Splatnost poplatku za vodné a stočné
Upozorňujeme občany, že se blíží splatnost poplatku za vodné a
stočné a ještě stále evidujeme hodně plateb neuhrazených.

OBECNÍ ÚŘAD
INFORMUJE

Kam se obrátit při poruše dodávky elektřiny
Pokud Vám doma nepůjde elektřina a nepůjde o hlášenou odstávku, volejte ČEZ poruchy 800 850 860.
Nevolejte obecní úřad ani pí. starostku, s tímto problémem Vám nemůžeme pomoci. V případě, že máme
nahlášeno přerušení dodávky elektřiny dopředu, posíláme SMS zprávu. Děkujeme.

LISTOPAD: víkend
6./7.
Nová Ves, Kůzová
13./14.
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) →
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.
__________________________________________________________________________________________________

Mikulášská nadílka
Milé děti z Čisté, Křekovic, Zdeslavi, Smrku, Nové Vsi, Kůzové a Lhoty, tak jako každý
rok i letos do naší obce zavítá Mikuláš s anděly a čerty. Plánovaná nadílka je
s Mikulášem
domluvená
na
neděli
5.
prosince
2021.
Jak
vše bude probíhat, se dozvíte v dopise, který dostanete do poštovní schránky. Proto
v týdnu od 29. 11. 2021 do pátku 3. 12. 2021 kontrolujte vaši poštovní schránku a
čekejte dopis s informacemi, kdy Vás Mikuláš navštíví.
Věřím, že se už teď těšíte a jste zvědavé, co vám Mikuláš nadělí.
Vaše starostka Blanka
__________________________________________________________________________________________

POZVÁNKY

Poslední let broučků

Protože jsme od přírody optimisté, věříme, že se venkovní akce budou stále
konat a tak se v pátek 12. listopadu uskuteční Poslední let broučků. Rozloučíme se tak s podzimem a
přivítáme zimu s jejími radovánkami.
Sraz broučků s lampiony, lucerničkami a jinými všemožnými světýlky je v 17°° hodin před školou. Cílem
procházky bude sportovní areál a vyvrcholením malý ohňostroj.
Srdečně zvou Coufalovi
[2]
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Ohlédnutí za drakiádou

DOŠLO DO
REDAKCE
ČISTÁ

Po roční pauze se opět konala
Drakiáda. Počasí bylo od rána
krásné, jen vítr se někde schovával.
Ale protože Poletucha má na počasí celkem velké štěstí, tak před 15.
hodinou přece jenom začalo foukat.
A tak se za fotbalovým hřištěm prohánělo po nebi celkem 18 draků všech
velikostí a barev. Mezi nimi byli například Orlík Toník, Kuliočko, Dračice,
Vilda, Stará sova, Arnošt a další draci jiných originálních jmen. Porotě se
nejvíc líbil (jako obvykle) doma
vyrobený drak Péťa, drak velkých
rozměrů a drak létající. Některé z
draků vylétli až do vzdálenosti 250 m.
Prostě pěkné odpoledne.
Začalo se ochlazovat a slunce svítilo moc do očí. Proto jsme si rozdali
odměny v podobě malých dráčků s bonbonovým ocáskem a rozloučili
se. Myslím, že se nám na hřišti všem líbilo. Těšíme se na další Drakiádu.
Poletucha Pepáková – Katka Coufalová
_________________________________________________________________________________________________

ZŠ A MŠ
ČISTÁ

jsme si to moc užili.

Recyklovaná šipkovaná

30. 9. 2021 jsme se jako
nejstarší třída na naší
základní škole ujali Recyklované
šipkované pro naše mladší kamarády ze
7. ročníku. Připravili jsme pro ně hru s
několika
poučnými
otázkami
o
recyklování baterií, které jsme pak
rozmístili po Čisté. Naši dva šikovní
spolužáci Jirka a Tomáš nakreslili mapu
Čisté, do které jsme zaznamenali místa,
kde jsou otázky ukryté. Úkolem bylo otázky najít a odpovědět. My i žáci ze 7. ročníku
Tereza Pavlisová, 9. r.

Mladý zahrádkář
Žáci sedmého a devátého ročníku se 11. 10. zúčastnili
soutěže Mladý zahrádkář v botanické zahradě v Rakovníku.
Součástí soutěže bylo poznávání ovoce, zeleniny, okrasných
rostlin, osiva a teoretický test z botaniky. Děvčata
z devátého ročníku byla úspěšná. Julie Spěváčková obsadila
první místo a Liliana Švarcová třetí místo. Výhercům
gratulujeme a ostatním zúčastněným děkujeme za
reprezentaci školy.
Mgr. Bc. Anna Reiningerová

Z HISTORIE

[5]

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

2001

Z HISTORIE

V tomto roce:
V lednu tohoto roku byla asi do té doby nejmasivnější polistopadová demonstrace na podporu nezávislosti
České televize, které se účastnilo na 100 tisíc lidí. Češi se stali mistry světa v ledním hokeji. Byla spuštěna
Wikipedie. V Afghánistánu Tálibán slavnostně zničil sochy Buddhů z 6. století. Do vesmíru vyletěl první
vesmírný turista Denis Tito. V září došlo k přelomovému teroristickému útoku ukradenými civilními letadly na
několik cílů v USA („dvojčata World Trade Center v New Yorku, budova Pentagonu) – celkem cca 3 tisíce obětí.
Začala válka v Afghánistánu s cílem zabít Usámu bin Ládina a další vůdce teroristických organizací (bin Ládin
byl sice usmrcen, nicméně po 20 letech spojenecká vojska z Afghánistánu potichu vycouvala a předala moc
teroristické organizaci Tálibán).
V tomto roce se narodili například herec Josef Trojan, tenistka Iga Swiateková a spousta dalších významných
lidí, kteří na své úspěchy teprve čekají. V tomto roce naopak zemřel například baskytarista Mejla Hlavsa, herec
Jiří Wimmer, textař Zdeněk Borovec, sochař Mojmír Preclík, režisér Vladimír Sís, zpěvačka Judita Čeřovská,
filmový režisér Jaromil Jireš, fotbalista Josef Bican, americký básník Gregory Corso, legendární sovětský pilot
Alexander Meresjev, člen Beatles George Harrison či francouzský šansoniér Gilbert Bécoud.
__________________________________________________________________________________________________

Hostinec U Kočků, hostinec
pod nádražím č. 258. Roku
1897 započal hostinský a rolník
Antonín Šimaner se stavbou
nového hostince pod nádražím
a v roce 1900 obdržel koncesi
k jeho provozování.
V roce 1908 byla schválena
koncese hostinská a výčepní
pro Viléma Kočku na tento
hostinec. Antonín Šimaner
provedl roku 1908 u hostince
stavbu stáje.
Roku 1921 je majitelem
hostince řezník a hostinský
Vilém Kočka, který se 13. října
1939 vzdává živnosti hostinské
ve prospěch svého syna Viléma
Kočky ml. Ten je na hostinci až
do 1. června 1951 kdy je jeho
živnost úředně zrušena a
hostinec zapojen do SKP
Kralovice.
Další městskou výsadou bylo
udělení městského znaku a
právo tohoto znaku užívat.
Čistečtí obdrželi za erb štít
napříč dělený. V dolní polovici
červené je stříbrné břevno, v
horní polovici zlaté je obraz

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
svatého
Václava,
rytířsky
oděného,
držící
v pravici
korouhev s černou orlicí a
v levé ruce štít stříbrný s černou
orlicí. Jsou zde sloučeny dva
erby. Dolní polovice je erb
vladyk z Čisté (stříbrné břevno
Držislaviců) a sv.Václava mělo
na pečeti probošství kapituly
sv. Víta na Hradě pražském
(čistecká vrchnost).
Užívání pečetě s městským
znakem bylo další městskou
výsadou. Nejstarší obecní pečeť
byla za stříbra, visela u
stříbrného řetězu a nosívali ji
primátoři městečka u sebe, jako
zevnější důkaz své důstojnosti.
Uprostřed pečetě se nachází
sv.Václav a dokola je nápis:
„Sigillum Pragensia Ecclesiae
Opidi Czistae“, tj. pečeť
pražského (kapitulního kostela)
městečka Čisté.
Druhá a třetí pečeť sloužily
hlavně k pečetění obecních
zásilek a v roce 1862 se již

nepoužívaly. Uprostřed obou se
nacházel kruh, ležatě křížem na
čtyři díly rozdělený.
U první starší pečetě byl kolem
tohoto kruhu ještě jeden širší a
prostor mezi oběma kruhy byl
vyplněn nějakými kvítky. Na
obou pečetích byl stejně
zhotovený latinský nápis.
Čtvrtá pečeť měla latinský nápis
a uprostřed byl sv. Václav. Otisk
této pečetě se dával na listiny
na černo nebo na modro.
Pátá pečeť se používala kolem
roku 1862 místo pečetí druhé a
třetí,
k zapečetění
zásilek
daných na poštu. Uprostřed
této pečetě byl sv. Václav.
Šestá pečeť s textem: „Důchod
obce městské v Čistei“. Otisk
této pečetě se dával na černo
nebo na modro na listiny
náležející účetnímu úřadu.
Jaroslav Sklenář, kronikář
/redakčně bez zásahu/

Ověřte si s námi své znalosti o historii daných tradic a zvyků. Tento měsíc si
představíme Dušičky, Halloween, Svaté patrony, atd.
Jak se nazývá americký svátek podobný naším Dušičkám?
Jak se jmenuje patron řidičů?
Co se dřív povídalo o myslivcích?
Jak se nazývají svatomartinské rohlíky?
Proč na sv. Martina skončí husy na pekáči?

ZNÁTE ZVYKY
A TRADICE?

Dušičky
Dušičkový měsíc, kdy lidé hned 1. 11. vyrážejí hromadně na cesty a navštěvují
hroby svých blízkých, aby zavzpomínali, zapálili svíčku a mnozí se i pomodlili za
jejich duše. Památka se slaví od 10. století, v zemích s křesťanskou tradicí je
zvykem během tohoto dne či období navštívit hřbitov, rodinný hrob a rozsvítit
na něm svíčku či položit živé květiny, což má symbolizovat víru ve věčný život a
demonstrovat přesvědčení, že život hrobem nekončí.
Halloween
K českým Dušičkám se přidal americký Halloween, který přivítala zejména mladá generace, protože je to svátek mnohem
dynamičtější než české dušičkové vzpomínání a častokrát těm mladým ani jejich rodiče už o Dušičkách nepověděli. V
noci před 1. listopadem si lidé do oken domů dávají z dýně vyřezanou hlavu jakoby ducha s rozsvícenou svíčkou a po
ulicích chodí strašidla nebo lampionové průvody. Máme se strašidel bát? Co to znamená? – Lidé věří, že když někdo
zemře, tak žije dál, jenom jiným způsobem a někde jinde. A my se s těmito zemřelými můžeme někdy zvláštním
způsobem i setkat. Proto se jim třeba i rozsvícenými svíčkami ve vyřezaných dýních ukazuje cesta do našich domů, proto
pro ně mají lidé doma připravené dárky (nějaké sladkosti) a dávají je těm, kteří chodí za duchy převlečení. Má to být
takové spojení mezi světem nás živých a světem těch již zemřelých. Samozřejmě se dá všechno zneužít, a tak na
mnohých místech je spíše tento svátek svátkem různých převleků, strašidel, zombíků a zlých duchů, které masky
představují.
Svatí patroni
Mnozí z nás také nevíme, že první listopadový den je zasvěcen všem svatým, tedy lidem, kteří žili jako my, usilovali o
příkladný a ctnostný život a po smrti se jim dostalo uznání – byli papežem po důkladném zkoumání jejich života
prohlášeni za svaté. Katoličtí křesťané věří, že svatí v nebi jsou již teď v Boží blízkosti a proto se na ně obrací s různými
prosbami o přímluvu. Různá povolání nebo skupiny lidí či cechy měly a mají své patrony, které vzývají. Například sv.
Urban je patronem vinařů, sv. Kryštof nejznámějším patronem řidičů a policistů, sv. Petr patron rybářů, sv. Prokop
patron včelařů, sv. Hubert, patron myslivců.
Myslivci
Listopad se stává měsícem, na který se těší naši myslivci. Po rybářích, kteří na podzim loví rybníky, jsou myslivci stále
ještě významnou skupinou se svými tradicemi a zvyky. Říkalo se, že myslivci v lese trhají čarovné byliny, lijí kule do zbraní
zvláštním tajemným způsobem, a snad mají i spolky s ďáblem, když se stále pohybují v hlubokých lesích a skoro nikdy se
jim nic nestane. Není divu, že si lidé vymyslili podobu vyslance pekel neboli čerta, pokud se objevil mezi lidmi, jako
myslivce. Ani pytláci se neodvažovali na myslivce vystřelit, protože se tradovalo, že kulka se od něj odrazí a trefí
původního střelce. Když nastoupil do učení mladý myslivec, staří nenápadně pozorovali, co zastřelí jako první – zvíře
nebo ptáka? Pokud ptáka, věřili, že dlouho nevydrží a odejde, ale v případě zvířete by měl v partě vydržet.
Sv. Martin
Snad nejvýznamnějším listopadovým svátkem je sv. Martin! Svatý Martin na bílém koni přijíždí! Toto rčení znamenalo,
že obvykle o Sv. Martinu začalo sněžit. Svátek svatého Martina, 11. listopadu, byl a je jedním z nejoblíbenějších svátků
roku. Děti i hospodáři čekali na první sníh, hospodyně pekly posvícenskou martinskou husu a martinské rohlíky nebo
podkovy, zvané martiny, roháče, zahýbáky – prostě posvícení jak se patří.
Čeledi také obvykle končívala sjednaná služba, dostávala mzdu a hledala nového hospodáře, případně o rok
prodlužovala dohodu. V tento den se uzavíraly smlouvy mezi obcí a obecním pastýřem, ovčákem, ponocným a dalšími
lidmi. Konávaly se dobytčí či výroční trhy. Na mnoha místech se konaly poutě, neboť sv. Martin byl patronem koní. Také
se uklízelo vše potřebné, co by zima zničila. Zazimovaly se květiny, nářadí, stroje. Když se v tento svátek pojídala husa,
ten kdo dostal prsíčka, mohl zahlédnout „budoucnost“, která ho další rok čekala. Podle jedné z legend se jedí husy na sv.
Martina proto, že se svatý Martin v době, kdy měl být jmenovaný biskupem, ukryl do husince. Husy jej ale kejháním
prozradily, a tak se staly tradiční pochoutkou na pekáči. Podle druhé legendy skončily husy na pekáči proto, že rušily
Martinovo kázání.

To je dobře

To je dobře

MO ČRS Čistá vybudovala na Závlaze 3
místo
na
chytání
ryb
pro
handicapované rybáře.

Obec
Čistá
nechala
zbudovat dětské hřiště na
veřejném tábořišti na
Zdeslavi.

TO JE DOBŘE,
TO JE ŠPATNĚ

To je špatně
Kaple sv. Anny se stala terčem party
mladistvých výtržníků, kteří si krátili
volný čas házením kamenů do oken.
Poškodili nejen kapli sv. Anny ale i
domeček u hřbitova. Volný čas se dá
trávit i jinak a smysluplněji. ZŠ a MŠ
Čistá nabízí pro své žáky plno
volnočasových aktivit. Stačí se jen
zapojit.

Podzimní výzdoba vykouzlí
úsměv na tváři. Projděte se
po Čisté a potěšte se.

FOTOSOUTĚŽ

Za měsíc říjen byly vybrány tyto fotografie:

1.Lukáš Mejvald
Svatá Anna

To je dobře

2.Věnka Razýmová
Křížek u Kúzové

3.Lucka Pavlisová
Podzimní krajina

Na další fotografie za měsíc říjen 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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