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Vážení spoluobčané,
opět po měsíci si Vám dovoluji napsat pár aktuálních
informací nejen o dění v naší obci. Měsíc říjen bude ve znamení
těch nejdůležitějších voleb – voleb do poslanecké sněmovny. Volby v Čisté se uskuteční, tak jako poslední roky,
v budově ZŠ a MŠ v pátek 8.10. od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9.10. od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Pro
voliče z našich místních částí je zajištěna autobusová doprava. Jízdní řád mají všichni voliči přiložen v obálce
s hlasovacími lístky. Pokud se ze zdravotních důvodů nemůžete dostavit, je možné si domluvit návštěvu volební
komise s volební urnou u vás doma na tel. čísle 724 379 879 do soboty 9.10. do 11.00 hodin. To se netýká voličů,
kteří aktuálně prodělávají onemocnění Covid-19 nebo jsou v karanténě, více informací najdou tito voliči na
https://www.kr-stredocesky.cz/web/volby/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr nebo na obecním úřadě.
Pro všechny voliče platí přísná hygienická opatření, a to že voliči vstupují do volební místnosti s respirátorem a u
vstupu je pro všechny připravena dezinfekce na ruce.
Jak jsem psala, jsou to důležité volby pro budoucnost nás všech, proto by bylo dobré, aby volilo co nejvíce lidí. Ze
současné politiky se vytratila rozumná a věcná diskuze. Jsme svědky vzájemného napadání v médiích, a pak se
nedivím, že velká část lidí je z toho znechucena a volit nechce jít. Byla bych ráda, abychom se nad svým
rozhodnutím všichni zamysleli a zvolili si poslance, kteří navrátí politice její smysl, důstojnost a naší zemi
budoucnost.
V měsíci září se pokračovalo na naší největší stavbě, a to na výstavbě splaškové kanalizace a ČOV. Stavba probíhá
podle plánovaného harmonogramu, jsou dokončeny již některé celé úseky, zejména v Komenského ulici, dokončuje
se stoka kolem rybníka. Aktuálně práce probíhají v Jižní ulici od silnice č. 229/II, kde je omezen vjezd. Obyvatelé
této části mohou využít vjezd okolo Sběrných surovin nebo z Komenského ulice. Během prací se vyskytly problémy
s křížením se se stávající kanalizací, došlo k haváriím na vodovodním řadu nebo na přípojkách, ale vše se podařilo
rychle vyřešit. Když kolikrát vidím stav stávající jednotné kanalizace, napojení některých nemovitostí, tak jsem moc
ráda, že budujeme kanalizaci novou. Je to opravdu nutná stavba a investice pro celou obec. Píšu to proto, že občas
slýchám, že bylo zbytečné stavět novou kanalizace, že ta stará by ještě pár let vydržela. Není to zbytečné, je to
opravdu nutné a jsem ráda, že jsme se s ostatními zastupiteli takto rozhodli.
V září byl také dokončen další projekt, a to rekonstrukce kmenových učeben ZŠ a MŠ Čistá za cca 5 milionů
korun. Je to projekt, který bude spolufinancován z dotace ze SZIF z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS
Rakovnicko. V rámci projektu došlo k rekonstrukci zbývajících kmenových učeben, dovybavení nábytkem a
interaktivními tabulemi. Dále bylo doplněno hřiště pro děti z mateřské školy novými herními prvky.
Další projekt, který se v současné době realizuje, je „Rekonstrukce infrastruktury veřejného tábořiště“ ve
Zdeslavi za částku cca 870 tisíc korun. Projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu
2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje doprovodné
infrastruktury v rámci Tematického zadání Vybavení kempů, koupališť a zázemí. V rámci projektu bude instalováno
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nové sociální zařízení v horní části tábořiště a vypouštěcí místa pro odpadní vodu z karavanů, instalace mobiliáře a
dětského hřiště, revitalizace zeleně.
Vážení spoluobčané, to bylo jen ve zkratce pár informací o aktuálních projektech. I když probíhá velká akce, která
nejen mě zabírá spoustu času, energie a nervů, připravujeme další projekty a akce. Pokud máte nějaké nápady a
připomínky co by bylo dobré v naší obci udělat, nebo máte zájem o další informace o dění v obci, tak o všem
pravidelně informuji na zastupitelstvu obce, které je veřejné pro všechny občany. Nebo se můžete obrátit přímo na
mě.
Vážení spoluobčané přeji Vám klidné a pohodové podzimní měsíce.
Blanka Čebišová, starostka obce
______________________________________________________________________________________________

Oznámení o době konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

OZNÁMENÍ
OBECNÍHO ÚŘADU

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost – v přízemí, budova Základní a Mateřské školy v Čisté, Tyršova
ulice čp. 127, Čistá 270 34
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – Čistá, Strachovice
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost – v přízemí, budova Základní a Mateřské školy v Čisté, Tyršova
ulice čp. 127, Čistá 270 34
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – Zdeslav, Křekovice
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost – v přízemí, budova Základní a Mateřské školy v Čisté, Tyršova
ulice čp. 127, Čistá 270 34
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – Nová Ves, Kůzová, Smrk, Lhota, Zelený Důl
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem.
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Jubilejní koulení

DOŠLO DO REDAKCE

Devět let po sobě provázelo svatováclavský turnaj
v pétanque slunečné počasí, teplo a dobrá nálada. Vloni,
desátý rok, pršelo, byla zima, ale také tady s námi byl Covid-19, takže to až tolik nevadilo. Anebo tady s námi
byl Covid-19, ale také pršelo a byla zima, takže to až tolik nevadilo. To nechť si každý vybere, jak chce.
Jednoduše, desátý ročník svatováclavského koulení se nekonal a konat nemohl desátým rokem, ale až letos,
rokem jedenáctým.
To však nikomu nevadilo, neboť letos se vše vrátilo do normálu a jubilejní desátý ročník turnaje v pétanque
opět provázelo slunečné počasí, teplo a vynikající nálada. Navíc pak ještě i rekordní účast hráčů. Celkem třicet
tři se jich registrovalo do kategorie dospělých a dva do kategorie dětí. Dvě děti vypadá na první pohled málo,
ale nutno doplnit, že děti, které ještě před dvěma lety (při devátém ročníku) hrály v dětské kategorii, si to již
letos „rozdaly“ s dospělými a zkušenějšími účastníky.
Systém - sedm základních skupin, sedm postupových skupin, čtyři semifinálové skupiny a jedna finálová
skupina – zajistil, že se odehrálo poměrně velké množství vzájemných her a do finále se dostali ti nejlepší.
Především v průběhu her finálové skupiny se opět hlasitě fandilo, diskutovalo, radilo i měřilo. A jak to
dopadlo?
Vzhledem k vyřazovacímu systému hry nelze určit pořadí hráčů na třicátém třetím až třináctém místě. Od
semifinálových skupin však již ano, takže na dvanáctém místě skončil Vítek Tintěra, jedenáctém Aleš
Votroubek, desátém Iveta Pavlisová, devátém Roman Votroubek, osmém Věnka Razýmová (hrála i Věnka
Razýmová ml.), sedmém Jiří Votroubek st. (hrál i Jiří Votroubek nejst. a Jiří Votroubek ml.), šestém Petr
Zálevský, pátém Jiřina Pešková ml., čtvrtém Pavel Tintěra st., třetím Zdena Marková, druhém Martin Struska a
na prvním Tomáš Gayer.
Gratulujeme nejen výše uvedeným, ale i těm, jejichž jména zde nenajdete. Doufáme, že si to všichni hráči
dostatečně užili. Naše poděkování patří všem těm, kteří si přišli zasoutěžit, dále těm, kteří se na uspořádání
turnaje podíleli či k němu přispěli, pomohli, zapůjčili, otevřeli atp. Děkujeme! A příští rok „Na shledanou“…
za pořadatele Ilona & Pavel Tintěrovi
__________________________________________________________________________________________

POZVÁNKY

Drakiáda

Sledujte plakátovací plochy. Pokud situace dovolí, konala by se 28. 10. drakiáda.
__________________________________________________________________________________________
Myslivecký spolek Javorna Čistá zve děti a rodiče na
VYCHÁZKU S MYSLIVCI DO PŘÍRODY ZA SOVAMI
v neděli 10. října 2021 – sraz ve 13 hod u špejcharu v Břežanech
Čeká Vás vycházka do přírody s cílem v Cihelně.
Cestou naučně-zábavný program pro děti s mysliveckou a soví tematikou.
Vezměte s sebou pevnou obuv a vhodné oblečení podle počasí.
Občerstvení zajištěno (opékání buřtů a limonáda pro děti zdarma).
Děkujeme za podporu obcím Břežany a Čistá.
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Výstava na stromech v Čisté
Rádi bychom Vás pozvali na výstavu na stromech nazvanou ŽIVOT
V BAVLNĚ, která proběhne od 2. 10. do 9. 10. v Kozím rohu
v Tyršově ulici v Čisté. Výstava se uskuteční pod širým nebem a je
volně přístupná.
Za jakých podmínek se pěstuje bavlna? Věděli jste, že na výrobu jednoho trička je zapotřebí 2700 litrů vody?
Bavlna patří mezi nejdůležitější a nejstarší textilní suroviny. Většina bavlny s minimem pesticidů, bez dětské práce,
s důstojnými výkupními cenami pochází od drobných pěstitelů. Výstava ukazuje podmínky panující na bavlníkových
polích i Indii.
„Prostřednictvím fotografií nahlédneme do života pěstitelů bavlny a máme tak možnost se zamyslet nad
možnostmi udržitelnější produkce: bez plýtvání vodou, bez genetické modifikace bavlníků, s minimem pesticidů,
bez dětské práce, s lepšími výkupními cenami a šetrnějším přístupem k životnímu prostředí,“ vysvětluje Stanislav
Komínek z organizace Fairtrade Česko a Slovensko, která výstavu koordinuje.
Pěstování bavlny je náročné na spotřebu vody. Na výrobu jednoho trička je zapotřebí 2700 litrů vody, což je
množství tekutin pro jednoho člověka zhruba na 900 dnů. Přitom většina indických pěstitelů nemá prostředky na
vybudování zavlažovacích systémů, a spoléhá proto na období dešťů. „Náš region trpí nedostatkem vody, a proto
jsou pěstitelé velmi závislí na srážkách. V současné době pracujeme s našimi členy na sběru dešťové vody a
poskytujeme jim školení na téma efektivní využití vody,“ vysvětluje Shailesh Patel, zakladatel a ředitel indického
fairtradového družstva Rapar and Dhrangadhra Farmers ’Producer Company, které má téměř 800 drobných
pěstitelů. „Nebudou-li pěstitelé, nebude ani oblečení. Nevím, jak to zvládne dodavatelský řetězec,“ dodává Patel.
Jedním ze způsobů, jak problémy pěstitelů bavlny řešit, je odpovědná spotřeba – tedy například to, že zákazníci se
při nákupu budou více zajímat o původ oblečení a o podmínky jeho vzniku. Vodítkem jim při tom mohou být etické
certifikace, jako je například Fairtrade. „Známka FAIRTRADE zákazníkům říká, že při výrobě daného produktu byla
dodržena základní ekonomická, sociální i ekologická kritéria, že pěstitelé dostali za svou úrodu spravedlivou cenu a
navíc fairtradový příplatek, že nebyla zneužita dětská nebo otrocká práce a šetrně se nakládalo s přírodními zdroji,“
vysvětluje Hana Malíková ředitelka organizace Fairtrade Česko a Slovensko, která výstavovou akci pořádá.
Výstava na stromech se koná v desítkách parků po celé České republice již sedmým rokem při příležitosti
Světového dne důstojné práce. Ten se slaví 7. října. Minulé ročníky se věnovaly pěstování kávy, kakaa, banánů,
nebo pracovním podmínkám budoucnosti. Přehled parků, kde se výstava koná, a více informací najdete na
www.vystavanastromech.cz.
Mgr. Bc. Anna Reiningerová
__________________________________________________________________________________________

Červená středa v Čisté
Iniciativa Červená středa vznikla před několika lety ve Velké Británii a od té doby se do ní zapojilo
mnoho zemí nejrůznějších organizací a církví. Cílem této iniciativy je připomenout pronásledování
pro víru, nebo chcete-li pro náboženské vyznání, jehož jsou ročně terčem statisíce lidí po celém
světě. V České republice máme svobodu vyznání, ale za totality i u nás mnozí věřící zakusili
pronásledování a perzekuce. Podobné pronásledování zakouší křesťané například v totalitní komunistické Číně
nebo v Rusku, v islámských zemích jsou pro svou víru popravováni či mrzačeni stále. Aktuálním příkladem může být
současný Afghánistán, kde po převzetí moci islámskou teroristickou organizací Tálibán jsou cíleně vyhledáváni a
vražděni křesťané. V jiných zemích, kde převládá např. hinduistické či buddhistické náboženství jsou
pronásledováni vyznavači jiných menšinových náboženství. Ve třetině zemí světa nemají lidé náboženskou svobodu
– toto základní lidské právo. Na to vše má poukázat iniciativa Červená středa.
V Čisté se k iniciativě Červená středa připojíme 24. listopadu nasvícením kostela sv. Václava červenými světly
v době cca 18:00 – 20:00. V tento den a v tuto dobu si můžete vzpomenout na všechny, kteří nemají náboženskou
svobodu a jsou pro svou víru pronásledováni. Více informací najdete např. na webu www.cervenastreda.cz nebo
www.opendoors.org.
Za organizátory Daniel Váhala a Vladimír Vácha
[4]

Zahájení nového školního roku 2021/2022

ZŠ A MŠ
ČISTÁ

Vzhledem k probíhající prázdninové rekonstrukci jsme
naše žáky přivítali v letošním školním roce až 6. září
2021. Děti však nezasedly rovnou do lavic, ale
v prvním týdnu se tradičně účastnily adaptačních aktivit, které si pro ně pedagogický sbor připravil.
Slavnostní přivítání prvňáčků se uskutečnilo nejen v nové kmenové učebně, ale i v prostorách obecního úřadu.
Paní starostka Blanka Čebišová uvítala naše prvňáčky a každý z nich si na památku odnesl šerpu a dárkový
balíček. Na celou akci budou mít děti a jejich rodiče krásnou vzpomínku díky fotografiím pana Jaroslava
Sklenáře.
Škola má i v tomto školním roce nejvíce žáků za posledních desítek let. Z
celkem 117 žáků je 17 prvňáčků a 16 žáků v devátém ročníku. Vzhledem
k počtu dětí jsme navýšili kapacitu školní družiny a momentálně máme dvě
oddělení. Mateřskou školu navštěvuje 30 dětí. Řady pedagogického sboru na
základní škole rozšířily 2 nové kantorky.
Od října realizujeme tolik oblíbené zájmové aktivity pro děti. Některé
kroužky jsou v provozu již od poloviny září. Jejich nabídku najdete na
webových stránkách školy. Vážíme si spolupráce externích pracovníků, kteří
jsou ochotni některé zájmové kroužky vést.
Během prázdnin proběhla již zmíněná rekonstrukce prvního nadzemního
podlaží a přízemí. Tato další a zároveň poslední etapa zahrnovala kompletní
rekonstrukci 4 kmenových učeben, kabinetů, sborovny, ředitelny a jiných
přilehlých prostor. Došlo k výměně otopného systému,
radiátorů, elektroinstalace, osvětlení apod. Ve všech
místnostech a na chodbách je nová výmalba. Třídy jsou
vybaveny novým nábytkem a moderními tabulemi. Těšíme
se, že budeme mít možnost uspořádat Den otevřených dveří
a celou zrenovovanou školu představit zájemcům z řad
veřejnosti.
Poděkování zřizovateli patří i za zakoupení nových herních
prvků, které se instalovaly na rozšířeném pozemku školní
zahrady. Děti mohou využít variabilitu multifunkční sestavy a
mají další prostor pro pohybové aktivity.
Přeji všem pevné zdraví a těšíme se na další výbornou spolupráci ze strany rodičů, veřejnosti i zřizovatele.
Marie Kruntová, ředitelka školy
V závěru školního roku proběhla montáž zastínění pískoviště na školním hřišti.
Namontovaná zástěna jde lehce poklopit všemi směry, tím lze vytvořit stín
v kteroukoliv denní dobu. Konečně si mohou děti pískoviště dostatečně užít i v letním
období.

Adaptační aktivity v ZŠ a MŠ Čistá
V rámci adaptačních aktivit náš pedagogický sbor pro žáky 1. – 9. třídy připravil velké
množství činností, jejichž úkolem bylo posílit školní a třídní klima, podpořit kamarádské vztahy mezi žáky a
přátelské vztahy mezi žáky a učiteli. Činnosti byly zaměřeny na zdravý životní styl, pozitivní myšlení a posílení
bezpečných vrstevnických kontaktů.
A jak adaptační aktivity viděli a popsali žáci sedmé třídy?
7. září jsme se ráno všichni sešli, přivítali a vyrazili na fotbalové hřiště, kde jsme strávili celé dopoledne. Čekaly
nás tam kreativní a sportovní aktivity. Velice se nám líbilo stavění věží ze špejlí. V rámci skupinek jsme
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vytvářeli co nejvyšší věže, které vydržely samy stát. Úkol nebyl vůbec lehký. Dále jsme skládali třídní puzzle, na
které jsme zaznamenali naše zážitky z prázdnin. Zahráli jsme si také přehazovanou.

Další den, 8. září, jsme společně se 6. třídou vyrazili na procházku po okolí Čisté. My jsme zvolili směr Vojtův
mlýn. Tam jsme si zahráli různé hry a vymýšleli strategii na další den, jelikož nás čekalo natáčení videa o naší
škole. Poté jsme vyrazili směr Kůzová, Kazilka a Čistá. Naši kamarádi z 8. a 9. třídy prožili dopoledne u rybníka
Blacák.
Třetí den adaptačních aktivit, tedy 9. září, jsme natáčeli video o škole. Měli jsme velmi napilno, ale nakonec se
zadařilo. Hodně jsme se u toho nasmáli a z povedených i nepovedených záběrů vzniklo krásné dvouminutové
video.
V pátek 10. září jsme vyrazili společně se 4., 5. a 6. třídou na golf do Podbořánek. Tam jsme se rozdělili na dvě
skupiny. Jedna skupina nejprve hrála golf a druhá vyrazila na procházku k místním rybníčkům. Poté jsme se
vystřídali. Pod vedením tří zkušených trenérů jsme si vyzkoušeli držení hole a golfové odpaly. Všem nám to šlo
skvěle. Moc děkujeme za tuto příležitost.

Žáci 7. ročníku ZŠ a MŠ Čistá

Revolution train
V pátek 17. září se žáci 6. ročníku zúčastnili akce protidrogové prevence s názvem
Revolution train. Revolution train je unikátní projekt, který navštívilo již více než 175
000 návštěvníků. Jedná se o multimediálně mobilní vlakovou soupravu, která formou
aktivního a zážitkového vzdělávání přináší zcela nové pojetí primární prevence pro
vybrané cílové skupiny – především děti a mládež ve věku od 12 do 17 let. Cílem je
prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit na osobnost
návštěvníka vlaku a efektivním způsobem tak ovlivnit jeho pohled na legální a nelegální
drogy.
Na žáky celá akce velmi zapůsobila. Byli svědky skutečnou událostí inspirovaného
příběhu party mladých lidí, kteří zdánlivě nevinným způsobem začínají experimentovat
s návykovými látkami. Příběh postupně získává na dramatičnosti a pro mnohé
účastníky končí tragicky. Návštěvníkům zde nejsou podsouvány nějaké zákazy nebo nic
neříkající data. Sami si prochází konkrétním příběhem.
Děkujeme touto cestou naší škole a obci Čistá v čele s paní starostkou, že nám umožnily akci navštívit. Přínos
podobných akcí je jistě neoddiskutovatelný. Věříme, že i příští rok bude možnost se tohoto skvělého projektu
zúčastnit.
Ivan Galovič
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TJ ČISTÁ

Rozpis mistrovských utkání ŘÍJEN + LISTOPAD 2021
Mužstvo dospělých
3.10. 16.00 hod
10.10. 15.00 hod
17.10. 15.00 hod
23.10. 10.00 hod

Mužstvo mladších žáků
2.10. 10.15 hod
TJ Sokol N. Strašecí - TJ Čistá
16.10. 15.00 hod
TJ Čistá – SK Lány
24.10. 15.45 hod
SKP Rakovník – TJ Čistá
28.10. 15.00 hod
TJ Čistá – TJ Roztoky
5.11. 17:00 hod
Slavoj Chrášťany – TJ Čistá

SK Pavlíkov - TJ Čistá
TJ Čistá – Sokol Janov
TJ Čistá – SK Mšecké Žehrovice
TJ Český lev Kolešovice – TJ Čistá

Průběžné tabulky
Dospělý
Družstvo

Rk.

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

Penalty +

Penalty -

1

SK Pavlíkov, z.s.

7

7

0

0

44:5

21

0

0

2

TJ Čistá, z.s.

7

7

0

0

49:12

21

0

0

3

SK Mšecké Žehrovice, z.s.

7

6

0

1

31:11

18

0

0

4

Sokol Janov

7

6

0

1

31:16

18

0

0

5

TJ Český lev Kolešovice, z.s.

7

3

0

4

22:25

9

0

0

6

Sokol Sýkořice, z.s.

7

3

0

4

16:21

9

0

0

7

Sokol Kroučová

7

3

0

4

13:31

9

0

0

8

TJ Slabce, z.s.

7

3

0

5

17:29

8

1

0

9

Slavoj Chrášťany, z.s.

7

2

0

5

16:24

6

0

0

10

TJ Šanov, z.s.

7

1

0

7

20:33

5

0

2

11

FK Petrohrad, z.s.

7

2

0

5

15:35

5

1

0

12

SK Oráčov, z.s.

7

0

0

7

9:41

0

0

0

Mladší žáci
Družstvo

Rk.

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

Penalty +

Penalty -

1

TJ Sokol Nové Strašecí z. s.

3

3

0

0

28:5

9

0

0

2

Sportovní klub Lány, spolek

4

3

0

1

32:11

9

1

1

3

FK Hředle, z.s.

4

3

0

1

21:8

9

0

0

4

Sportovní klub policie Rakovník, z.s.

3

3

0

0

3:0

9

0

0

5

SK Rakovník, z.s. "B"

3

3

0

0

15:5

8

1

0

6

TJ Slabce, z.s.

4

2

0

2

12:11

7

0

1

7

Tělovýchovná jednota Čistá, z.s.

5

1

1

3

26:25

4

0

0

8

Slavoj Chrášťany, z.s.

3

1

0

2

1:2

3

0

0

9

FK Rakovník, z.s.

3

0

1

2

11:16

1

0

0

10 TJ Roztoky, z.s.

3

0

0

3

1:5

0

0

0

11 TJ SPARTA LUŽNÁ, z.s.

5

0

0

5

1:63

0

0

0
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25. ročník sbírky Český den proti rakovině

HASIČSKÉ OKÉNKO

Na konci září proběhl 25. ročník sbírky –
Český den proti rakovině. Všem, kdo jste přispěli, děkujeme.
Cíl sbírky:
Preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi.
Za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině – na nádorovou
prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a
vybavení onkologický center
Za SDH Čistá Dáša Schuhová

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: 19. 10. 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

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

Z HISTORIE

1991
V tomto roce opustila naše území poslední okupační sovětská vojska. Začala tzv. malá privatizace. Zanikl
vojenský pakt „Varšavská smlouva“. Začala válka v Perském zálivu vedená koalicí 28 států (včetně ČR) pod
vedení USA proti Iráku. První Čech Leopold Sulovský vystoupil na Mt. Everest. Výbuch filipínské sopky
Pinatubo si vyžádal téměř 900 životů. V prosinci oficiálně zanikl Sovětský svaz, když z něj předtím vystoupilo
několik států. V tomto roce se narodil například zpěvák Ed Sheeran a mnoho dalších, kteří se teprve proslaví.
Naopak zemřeli mim Ladislav Fialka, herečka Adina Mandlová, bývalý prezident Gustav Husák, režisér
animovaných filmů Bořivoj Zenam, zpěvák Fredie Mercury.
__________________________________________________________________________________________________
Hostinec U Frantíků č. 178 (zvaný
též lidovým názvem V prdeli). Tento
hostinec se sálem, postavil v roce
1890 František Proskovský a zřídil
zde kromě hostince též řeznictví a
uzenářství.
V roce 1892 má hostinec v nájmu
hostinská Anna Kahoušová, dále
řeznický mistr a hostinský Antonín
Hotěk.
V roce 1908 obdržela hostinská
Anna Zábranská pro tento hostinec
koncesi hostinskou a výčepní.

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Roku 1920 – 1926 je nájemcem
hostince č. 178 Benjamin Bobisud.
V roce 1923 obdržela pro tento
hostinec koncesi hostinskou a
výčepní Anna Zábranská.
Roku 1926 je v tomto hostinci
řezník a hostinský Alois Fridrich,
dále hostinský Eduard Majer a
v roce 1928 se uvádí hostinec
Aloise Fridricha.
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V roce 1935 je nájemcem v tomto
hostinci
hostinská
Anna
Fridrichová.
Roku 1937 je Alois Lipert
nájemcem hostince č. 178.
V roce 1940 má v nájmu hostinec
Václav Hašl.
Roku 1943 má hostinec v nájmu
hospodský Jan Kočí a v roce 1946
hostinský František Fajc.

Živnost úředně byla zrušena
30.11.1951.
Hostinec Jana Loukoty č. 206. Jan
Loukota, řezník a hostinský je
v roce 1869 – 1878 majitelem
tohoto hostince.
V roce 1896 je v hostinci řezník
Václav Kočka, který zde má také
jatka.
Roku 1907 je zde řezník a hostinký
Josef Štrunc, který je v roce 1921
majitelem hostince.
V roce 1924 je Adolf Hornof,
nájemcem hostince č. 206.
V tomto roce je zde hostinský
Karel Gebouský.
Roku 1926 je nájemce hostince
hostinský Václav Repš a v tomto
roce je zde také Čeněk Slavík,
sládek pivovaru v Petrohradě.
Roku 1928 kupuje hostinec č. 206
Petrohradský pivovar, důkladně ho
opravuje a čepuje zde své pivo.
V tomto roce obdržel koncesi
hostinskou a výčepní řezník Jan
Vlasák.
V roce 1933 je nájemcem hostince
krejčí a hostinský Karel Gebouský.
Roku 1935 je zde hostinský Adolf
Hornof, nájemce petrohradské
restaurace u parního mlýna, nabízí
výbornou kuchyni,
hostinské
pokoje
a
chvalně
známé
petrohradské pivo.
V letech 1947 – 1951 má hostinec
v nájmu Anna Zugriegelová. Dne 1.
června 1951 je hostinec zapojen
do SKP Kralovice.
Hostinec Za branou č, 232. Sládek
Vojtěch Bobisud byl v roce 1860
nájemcem čisteckého pivovaru.
Nějak se nepohodl s obecní radou
a odešel z pivovaru. Vlastnil
pozemky na kraji Čisté a ze vzdoru
zde chtěl postavit konkurenční
pivovar. Zakládal ho velkorase.
Pod stavbou zbudoval krásné
sklepy. Vědom si toho, že
základem výroby piva je kvalitní
voda, hloubil studnu ve skále do
hloubky 19 metrů. Při stavbě
tohoto pivovaru se finančně
vyčerpal a celé dílo nedokončil.
Celý objekt byl obezděn vysokou
zdí s několika vjezdy. Pivovar

dokončil stavebně, ale vnitřní
vybavení z důvodů finančních
nebylo doděláno. Když pivovar
nedokončil, otevřel zde hospodu,
kterou nazval Za branou a byl zde
hospodským.
Roku 1883 - 1900 řezník a
hostinský Karel Vodvářka je
nájemcem tohoto hostince, po
něm hostinský Alois Fridrich a po
něm nájemce hostinský Hora.
V roce 1906 je zde hostinský Jan
Bobisud a v roce 1914 hostinský
Josef Benjamin Bobisud.
Dále je zde nájemcem řezník a
hostinský Josef Kohout a v roce
1921 nájemcem řezník Jan Šajner.
V roce 1931 je nájemce a
hostinský Josef Janda. Roku 1936
je v hostinci hostinská Marie
Janíková.
Po smrti manžela Vojtěcha
Bobisuda v roce 1938, přebírá
vdovským právem v roce 1940,
živnost
hostinskou
Anna
Bobisudová až do 30. ledna 1953,
kdy byla tato živnost úředně
zrušena.
Hostinec Vojtěcha Scheinera č.
241, také U Fričů zvaný. Dům
postavil v roce 1872
Majitel Vojtěch Scheiner, v roce
1887 přebírá živnost Agáta
Scheinerová.
Roku 1907 je zde řezník a
hostinský Karel Scheiner až do
roku 1923, kdy byla koncese
zrušena. V roce 1923 obdržel
koncesi hostinskou a výčepní
Václav Suchý, který od Karla
Scheinera koupil hostinec č.241.
Roku 1926 hostinec U Fričů, Jan
Frič obdržel koncesi hostinskou a
výčepní, v roce 1933 vede Marie
Fričová
živnost
výčepnickou
vdovským právem, po smrti svého
manžela.
V roce 1942 obdržel koncesi
hostinskou a výčepní Bedřich Frič.
V roce 1943 přebírá vdovským
právem živnost hostinskou družka
Bedřicha Friče Anna Zukriegelová
až do 31.prosince 1958, kdy byla
živnost úředně zrušena.
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Hostinec Václava Korba č. 249,
také U Fajců. V roce 1873 je
majitelem hostince, sálu a jeviště
Václav Korb.
V letech 1895 – 1898 má v nájmu
hostinec
sládek
čisteckého
pivovaru František Michálek.
Roku 1900 je zde řezník a
hostinský František Hotěk a v roce
1912 byla udělena koncese
hostinská a výčepní Josefu
Vrzáňovi, který je zde až do roku
1921.
V roce 1912 je majitelem hostince
Vilém Korb, v tomto roce Jan
Šajner obdržel koncesi hostinskou
a výčepní a v témže roce obdržel
koncesi také řezník a hostinský
Karel Šajner. V roce 1912 je zde
také sochař a nájemce hostince
František Bubla. Po Karlu Šajnerovi
je v hostinci Josef Vrzáň. Za 1.
světové války je na sále tohoto
hostince nemocnice pro zraněné
vojáky, které tam dochází léčit
státní obvodní lékař.
Roku 1926 provozuje zde živnost
hostinskou a řeznictví Tomáš
Řenč.V roce 1928 je koncese
hostinská a výčepní vydaná pro
hostinského Františka Fajce.
Roku 1929 byla udělena koncese
hostinská a výčepní pro Josefa
Nového.
Plzeňské akciové pivovary si
pronajaly 15. června 1934,
místnosti v hostinci č. 249 a zřídily
zde sklad piva, které vlastním
autem po okolí rozvážely. Tento
sklad byl v roce 1936 přeložen do
Kralovic. Od roku 1935 je v budově
hostince též řeznictví a uzenářství
Vladimíra Bendla.
V roce 1946 obdržel koncesi
hostinskou a výčepní hostinský
Vladimír Bendl, v jeho prospěch se
František Fajc 21.5.1946 vzdal
živnosti hostinské a výčepní.
Vladimír Bendl je zde až do 1.
března 1951 kdy byla živnost
úředně zrušena.
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 Sklizeň brambor, Přástky či Sušení švestek.

ZNÁTE ZVYKY
A TRADICE?

Jaká část brambor se nazývá pýr?
Co znamená pojem přástky?
Která jsou nejznámější strašidla v příbězích?
Jak se jmenuje nejznámější Bílá paní?
Která ženská postava chodí navečer a unáší děti potulující se venku?

Příroda se pomalu ukládá ke spánku, na stromech žloutne listí a mnohé
stromy už ho sypou na zem. Říjen je měsícem vysazování a přesazování.
Také v tomto měsíci se hromadně sklízí plody lidské práce a farmáři z
kopcovitých polí sváží do sklepů brambory, není to ještě tak dávno, kdy z rovinatých polí vozila auta a vlaky
stovky tun řepy do cukrovarů na zpracování. Ale je jiná doba a tak naše pole často ovládají plodiny, za které se
momentálně nejvíce platí, ale které nejsou určeny k obživě…
Sklizeň brambor
Když se sklízely brambory a suchá nať neboli pýr, se pálila na hromadách, v té době i mládež zapalovala
ohníčky, protože brambory vytažené z popela byla náramná pochoutka. U ohňů se zpívalo, tancovalo,
přeskakovaly se a hrály různé hry. Doba podzimních plískanic a ukončení hlavních polních prací naše předky
přímo vybízela k tomu, aby se scházeli a oni to dělali, protože byli mnohem družnější. Říkalo se tomu přástky.
Přástky
To přišel každý se svým přádlem, nebo jinou prací, například motáním nití, strouháním prutů, nebo pletením
slaměných ošatek. Při těchto společných sezeních bylo dostatek času na vyprávění, předčítání, zpívání.
Vyprávěly se různé příběhy, ať už těmi, kterým se podařilo podívat se do světa, nebo těmi, kdo zažili válku a
kruté časy. Také se povídaly různé pověsti a tak je možná vhodné zmínit se i o typických českých strašidlech.
Česká strašidla
Snad nejznámější postavou českých pohádek a pověstí je vodník nazývaný také „hastrman“. Můžeme se s ním
setkat všude, kde je voda, a určitě ho najdeme na hrázi rybníka i té nejzapadlejší vesničky. Jde o ztělesnění
ducha vody a obvykle je zobrazován jako nehezký zelený mužíček, který jezdí na sumci. Má zelené vlasy,
vypoulené oči a ze šosu mu kape voda. Zpravidla bývá popisován jako zlá bytost, která lidem škodí, v mlýnech
zastavuje mlýnská kola a stahuje pod vodu nezkušené plavce, aby získal jejich duši. Na dívky líčí pentličky nebo
zrcátka a pokouší se je zlákat do vody. Někdy ale bývá mnohem vynalézavější a využívá toho, že se umí
převtělit do podob nejrůznějších zvířat. Pokud mu někdo skočí na lep u rybníka, kde se pase v podobě koně, a
nedá si pozor, skočí s ním do vody a utopí ho. Získané duše pak ve svém vodním království schraňuje v
baculatých hrníčcích s pokličkou. Když se utopené duši podaří osvobodit, unikne z vodníkova příbytku jako
vzduchová bublina. V pověstech a pohádkách ale najdeme i vodníky a hastrmany hodné, kteří pomáhají
mlynářům a jen neškodně vysedávají ve větvích vrb, pokuřují fajfku a za soumraku hrají na housle. Další
strašidelnou nadpřirozenou bytostí, která žije na mnoha českých hradech a zámcích, je Bílá paní. Jde o ducha
zemřelé ženy, který se prochází po hradbách a zámeckých komnatách a většinou zvěstuje blížící se nebezpečí.
Bílá paní je obvykle zobrazována v dlouhých bílých šatech a ve vysokém klobouku kuželovitého tvaru. Asi
nejznámější Bílou paní je Perchta z Rožmberka, která se zjevuje na hradech patřících tomuto rodu. Z pohádek
a pověstí známe také Bludičky, různobarevná světélka, která v noci v lese lákají pocestné do bažin. Jsou to
duše zemřelých čarodějnic nebo malých dětí. Pokud je k nim pocestný hodný, vyvedou ho bezpečně z lesa. Po
lese běhá i další strašidlo, a to Hejkal. Zarostlý lesní duch, který nahání hrůzu svým strašlivým voláním –
hýkáním – a děsí tak lidi. Především děti straší také Polednice, ženská bytost, která v pravé poledne odnáší ty
neposlušné. Podobně se chová i Klekánice, která pro změnu unáší děti potulující se venku po odzvonění
večerního klekání. Rovněž draní peří v dlouhých zimních večerech přímo lákala k příběhům. To bývala pec plná
děcek, kterým očka jen svítila při představách těch „strašidelných“ příhod o kterých si dospělí za těch dlouhých
večerů povídali. A nebyly to jenom přástky, kdy byla příležitost k přátelskému setkání. Naši předkové mnohé
práce prováděli pospolitě, spoléhajíc na sousedskou vzájemnou výpomoc.

Sušení švestek
Každou úrodu bylo přece nutné co nejrychleji dostat pod střechu. Tak například i sušení švestek a vaření
povidel bylo tou příležitostí. V době dozrávání švestek byly sušárny v provozu dnem i nocí a mnozí zájemci si v
nich mohli sušit své přebytky za vlastní palivo. Velice často, jak je uváděno v zápiscích o domácí úrodě na
některých hospodářstvích, se při sušení švestek vařila i povidla. Ta se často dělala nejen ze švestek, ale také s
příměsí (asi půl napůl) planých trnek. To se ovoce nejprve v sušce nahřálo, aby se dalo lépe zbavit pecek, pak
se rozpekly v hrncích (v chlebové peci) a nakonec se v kotli břečka vyvářela za neustálého míchání, aby se
nepřipálila. Taková várka povidel bývala zpravidla hotová za den a noc a tak se u ní vystřídalo mnoho
„míchačů“. Toto vaření bývalo lákavým místem, nejen pro děti, ale i dospělí si na nich pochutnávali. Horká
neslazená povidla se potom lila do hliněných hrnců a po krátkém čase, až se „usadila“, přendávala se do
kožených měchů, které se zavěšovaly na půdě. Někdy se musela odsekávat i sekerou, ale taková povidla
neztratila nic na své chuti ani po dvaceti letech.
__________________________________________________________________________________________

TO JE DOBŘE, TO JE ŠPATNĚ
To je dobře
Líbí se nám atmosféra na fotbalových zápasech, kde
nám naši chlapci i dorost dělají radost svými
výkony. Děkujeme i panu trenérovi za krásné
sportovní výkony a zážitky. Jen tak dál.

To je dobře
Děkujeme Evě Vopatové za práci s mládeží, které
se věnuje každý pátek odpoledne na korálkování.

To je špatně
Nelíbí se nám nepořádek kolem kontejnerů na
tříděný odpad, kde většinou neznáme původce.
V poslední době se nám nelíbí i nepořádek na
náměstí Václavském, kde „nepořádníky“ známe.
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Za měsíc září byly vybrány tyto fotografie:

FOTOSOUTĚŽ

Jan Švarc - Východ slunce před Čistou

Věnka Razýmová ml. - Aleje

Tomáš Razým – Křížek za kolejemi

Šimon Váhala – Východ slunce

Děkujeme za krásné
podzimní fotografie. Už
se blíží konec naší
fotosoutěže. Již jen 3
měsíce máte na to, se
zúčastnit,
tak
tuto
příležitost nepropásněte.
Stále bychom přivítali
fotografie z našich částí.
Udělejte si vycházku
krásnou
podzimní
přírodou, ta teď hraje
opravdu všemi barvami.
To
se
to
bude
fotografovat
samo.
Potom
nezapomeňte
zaslat své „úlovky“ na
email
kulturnivybor.cista@gma
il.com nebo přes Whats
App na tel.č. 722 936 681
nebo vkládejte přímo do
facebookové skupiny „Co
se děje v Čisté“.
Těšíme se a děkujeme za
Vaši přízeň.

Na další fotografie za měsíc září 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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