DUBEN 2021
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Odečty vodoměrů, poplatek
za psa, kontejnery, odpady

OÚ Čistá
Úřední hodiny: omezený režim
Pondělí 8:30 - 11:30 15 - 17
Úterý
Středa 8:30 - 11:30
15 - 17
Čtvrtek
Pátek
________________________
Sběrný dvůr obce Čistá
Provozní doba:
Středa 16 -18 (duben-říjen)
15 -17 (listopad-březen)
Sobota 8 - 11
__________________________
Pošta Čistá
Kontakt: 954 227 034
Provozní doba:
PO11:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00
ÚT 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
ST 11:00 - 12:00 a 13:00 -18:00
ČT 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
Pá 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
SOBOTA, NEDĚLE ZAVŘENO
__________________________
Praktický lékař pro dospělé:
ZZ Sedmikráska s.r.o.
Mudr. Marie Jenšovská
Mudr. Jiří Jenšovský
kontakt: 737 526 622
Ordinační hodiny:
Úterý
7:30 – 13:00
Pátek
7:30 – 10:30
__________________________
Praktický zubní lékař:
Mudr. Martina Svobodová
Kontakt:723 778 187
313 549 401
Ordinační hodiny:
Pondělí
8 – 12
Čtvrtek
12:30 – 15:30
Pátek

8 – 12
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ZŠ A MŠ ČISTÁ
Distanční výuka, Online
exkurze, Zápis do MŠ a ZŠ
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12

Z HISTORIE - 1931
POZVÁNKY
FOTOSOUTĚŽ - výsledky

Vážení spoluobčané,

SLOVO STAROSTKY

po deseti letech nás opět
na přelomu března a
dubna čeká sčítání lidu. Sčítání lidu, domů a bytů probíhá již od roku 1869.
Rozhodný okamžik pro letošní sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021 (to je
okamžik, ze kterého budete čerpat letošní data, přestože formulář budete
vyplňovat pravděpodobně některý jiný den). V první fázi má každý možnost sečíst
se online prostřednictvím elektronického formuláře na www.scitani.cz nebo
v mobilní aplikaci, a to až do 9. 4. 2021. Kdo se nebude moci nebo se nestihne
sečíst tímto způsobem, má zákonnou povinnost vyplnit a odevzdat klasický
listinný formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních
míst, převážně vybrané pobočky České pošty, s. p. Listinný formulář musí být
odevzdán od 17. 4. do 11. 5. 2021 přímo na kontaktních místech nebo
v předtištěné obálce vhozen do schránky České pošty (odeslání je zdarma).
Abychom předešli Vašim dotazům, upozorňujeme, že na letošním sčítání se
obecní úřady nebudou podílet. To znamená, že obecní úřad nebude formuláře
distribuovat, pracovníci obecních úřadů nebudou pomáhat s vyplňováním
formulářů, nebudou poskytovat veřejné připojení k internetu ani se zde formuláře
nebudou zpětně odevzdávat. Jediným úkolem obecních úřadů bylo zajistit
základní informovanost obyvatel obcí na svém území. To náš úřad zajistil tím, že
informace od ČSÚ byly zveřejněny na úředních deskách a nad rámec této
povinnosti jsme do všech domácností distribuovali informační leták. Zároveň
v tomto vydání Čisteckého zpravodaje naleznete další informační leták.
Více informací získáte na infolince 840 30 40 50 nebo na webu www.scitani.cz.
Seznam kontaktních míst, včetně aktuální otevírací doby najdete na
www.scitani.ceskaposta.cz.
Vážení spoluobčané, máme za sebou již skoro měsíc zákazu volného pohybu osob
mezi okresy a další přísná opatření. Onemocnění Covid-19 se nevyhýbá ani naší
obci, v současné době se počty nemocných pohybují kolem 20. Myslím si, že to
jsou poměrně příznivé počty a jsem ráda, že se situace u nás nezhoršuje. Je vidět,
že se všichni snažíme chovat zodpovědně a ohleduplně, za což všem děkuji.
Věřím, že nástupem teplých slunečných dnů se situace ještě více zlepší a dojde
k postupnému uvolnění přísných opatření. V nejbližších dnech nás čekají svátky
jara, Velikonoce. Již v loňském roce jsme zažili tvrdé omezení během těchto
svátků a všichni jsme si říkali, že to musíme vydržet a příští rok si velikonoce o to

více užijeme. Bohužel rok se s rokem sešel a nás čekají, pokud se nic nezmění, další Velikonoce bez koledníků, bez
příbuzných a přátel. Přesto si ale můžeme Velikonoce užít alespoň tak, jak nám to všechna ta opatření dovolí. Abychom i
v této divné době nezapomínali na děti i dospělé, připravil si pro vás Kulturní výbor Obce Čistá „Velikonoční stezku“,
která bude probíhat od 29.3. do 12.4.2021 v okolí naší obce. A také si společně ozdobíme velikonoční stromečky na
parkovišti před obecním úřadem od 29.3. do 5.4.2021. Vyrobte si doma kraslice a jiné velikonoční ozdoby a ozdobte
s nimi tyto stromečky. Ukažme všem, že i v této nelehké době jsme schopni si Velikonoce užít, držet pospolu a udělat
radost sobě i ostatním.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem krásné jarní dny plné sluníčka, veselé velikonoční svátky a hlavně pevné zdraví.
S úctou Blanka Čebišová, starostka obce
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Odečet vodoměrů 2021

OBECNÍ ÚŘAD
INFORMUJE

Pokud Vás do 25. dubna 2021 nikdo nenavštíví, aby u Vás
provedl odečet vodoměru, prosíme, nahlaste stav Vašeho
vodoměru na obecní úřad buď telefonicky - 313549454,
emailem - cista.obecni-urad@seznam.cz, nebo vhozením lístku do schránky u vchodu do obecního úřadu. K zapsanému
stavu vodoměru vždy uveďte, jaké nemovitosti se údaj týká a jméno majitele nemovitosti.
Odečet by měl být proveden nejpozději do 30. dubna 2021.
Vzhledem ke stále trvajícímu „koronavirovému“ stavu nebudou pracovníci obce obcházet všechny nemovitosti, ale
provedou kontrolu vodoměrů pouze u náhodně vytipovaných nemovitostí. Může se tedy stát, že se u Vás zastaví, i když
už budete mít spotřebu vody nahlášenu na úřadě. I tak prosíme, abyste pracovníkům obce umožnili provést kontrolu
vodoměru.
Děkujeme za spolupráci, Valigurčinová

Plán osazení obecního kontejneru na bio odpad 2021 v místních částech obce Čistá
DUBEN: víkend
17./18.
Zdeslav, Křekovice, Lhota
24./25.
Nová Ves, Kůzová
KVĚTEN: víkend
1./2.
Zdeslav, Lhota
8./9.
Kůzová, Nová Ves, Křekovice
15./16.
Zdeslav, Lhota
22./23.
Kůzová, Nová Ves
29./30.
Zdeslav, Křekovice, Lhota
ČERVEN: víkend
5./6.
Kůzová, Nová Ves
19./20.
Zdeslav, Lhota
26./27.
Kůzová, Nová Ves, Křekovice
ČERVENEC: víkend
10./11.
Zdeslav, Lhota
17./18.
Kůzová, Nová Ves, Křekovice

SRPEN: víkend
31./1.
7./8.
21./22.
28./29.

Zdeslav, Lhota
Kůzová, Nová Ves
Zdeslav, Křekovice, Lhota
Nová Ves, Kůzová

ZÁŘÍ: víkend
11./12.
18./19.
25./26.

Zdeslav, Křekovice, Lhota
Nová Ves, Kůzová
Zdeslav, Lhota

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

Nová Ves, Kůzová, Křekovice
Zdeslav, Lhota
Nová Ves, Kůzová
Zdeslav, Křekovice, Lhota

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

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.

Jak se obec Čistá v roce 2020 podílela na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Obec Čistá může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru
a recyklaci o hmotnosti 6,18 t. Na každého obyvatele tak připadá 6,90 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena
spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se
pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Z Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí (zpracovaného společností Elektrowin) vyplývá, že díky obyvatelům
došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 73,75 tun. Víte, kolik smrků pohltí stejné množství CO2 ? - 29 ks. Nebylo
nutné vytěžit 3 623,12 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na
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cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 136 krát. Došlo také k úspoře 37 297,14 kWh energie. Asi stejné množství, jako
kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 37.298 krát. Podařilo se recyklovat 3 554,81 kg železa. Toto množství
recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 146 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy. Recyklací
vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 125,47 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 22.306 1€ mincí, nebo 155,00 kg
hliníku, který by stačil na výrobu 10.334 plechovek o objemu 0,33 l.

Odpady - neustále dokola
Na základě nezodpovědného jednání jedné mladé čistecké maminky, která opět odložila netříděný odpad v plastových
pytlech na zem vedle určených kontejnerů a na telefonickou prosbu paní starostky, aby tento odpad vytřídila a uložila
do příslušných kontejnerů, reagovala velice „svérázně“, bychom znovu chtěli apelovat na všechny občany.
Neustále ve zpravodaji opakujeme, že tříděný odpad se ukládá pouze do příslušných kontejnerů podle určení. Proto se
také nazývá tříděný. Odpad, na který není určen kontejner, je odpad komunální a ten patří do Vaší popelnice.
V mimořádném případě, když máte svou popelnici plnou, patří do černého kontejneru na návsi, pokud ovšem je v tomto
kontejneru místo. V žádném případě se pytle s odpadem nemají povalovat okolo kontejnerů. Veškerý odpad (tříděný i
netříděný), který odložíte vedle kontejnerů nám je firmou Marius Pedersen a.s. naúčtován spolu s úklidem. Úklid
roztrhaných a vysypaných pytlů, krabic a ostatních předmětů (např. odpad velkoobjemový) v okolí kontejnerů nemají
pracovníci firmy v popisu práce. Zatím tak činí, ale až jednou řeknou dost a přestanou, nastane chvíle, že se třeba
k samotným kontejnerům pro „bordel“ ani nedostaneme.
Je v zájmu nás všech, brát ohled na ostatní občany a chovat se slušně nejen k sobě, ale také k životnímu prostředí. Okolí
kontejnerů je přece vizitkou náš všech, nehledě na to, že úklid neuloženého odpadu znamená každý rok zvýšení nákladů
za odpad pro obec a následně i poplatků pro občany. Každý rok se někteří z Vás diví, že se opět zdražilo, ale dívejte se
pořádně okolo sebe a zjistíte proč. Už nevíme, jak některým spoluobčanům nakládání s odpady vštípit do hlavy, tak snad
jen „začněme každý u sebe“, ale hned.
Jana Valigurčinová

Poplatek za psa
Připomínáme všem majitelům psa, že poplatek na rok 2021 je splatný k 30. dubnu. Výše poplatku se nemění. Za jednoho
psa zaplatíte 80,- Kč a za každého dalšího 100,- Kč. Platbu je možné uhradit na účet č. 542373389/0800 (variabilní
symbol zjistíte na obecním úřadu) nebo přímo v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách v pondělí a středu.

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

ZŠ A MŠ
ČISTÁ

Vláda v březnu loňského roku zavřela všechny školy
v Česku kvůli nastupující pandemii koronaviru. I
když jsme se tehdy všichni domnívali, že toto přísné
opatření potrvá jen několik týdnů, skutečnost byla jiná. Příkladem mohou být některé děti z
druhého stupně, které od loňského roku strávily ve škole cca 70 dní. Na nový způsob distanční výuky si museli
zvykat nejen žáci a jejich rodiče, ale i učitelé.
Za poslední rok se nám děti z různých ročníků vracely do lavic střídavě, avšak od 1. března se školská zařízení
opět uzavřela pro všechny. Přišla i první plošná uzavírka pro mateřské školy.
Distanční výuka je ve všech svých podobách náročná pro všechny aktéry. Postrádá lidský kontakt a je při ní
velmi omezená sociální stránka vzdělávání. Není možné na žáky dostatečně výchovně působit.
Na naší škole jsme se ve výuce na dálku snažili najít rovnováhu mezi výukou synchronní (on-line hodiny) a
asynchronní (samostatné aktivity žáků řízené učitelem na dálku). Vyvážený poměr výuky spolu s rozdělením
všech tříd na skupiny přináší potřebný efekt pro tento způsob vzdělávání. Hledáme cesty, jak na dálku
posilovat také školní i třídní klima, zavedli jsme třídnické hodiny. Učitelé si neustále zvyšují své kompetence
v oblasti distančního vzdělávání tak, aby maximálně využili dostupné nástroje pro vzdělávání na dálku. První i
druhý stupeň navštěvuje 109 žáků. Všichni jsou zapojeni do distanční výuky. Velmi aktivně se zapojuje 96,4%
žáků. Zapůjčili jsme celkem 15 digitálních zařízení.
Mateřská škola zahájila distanční výuku 1. března. Povinnou účast na této výuce mají děti, pro které je
předškolní vzdělávání povinné. V tomto případě je výuka založena na komunikaci učitel – rodič. Základem jsou
inspirativní tipy na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí. Paní učitelky ze tříd Žabičky a Rybičky
připravují různé náměty a doporučení, které následně vkládají na webové stránky. Pro předškoláky
realizujeme jedno on-line setkávání týdně, které slouží pouze pro udržení sociálního kontaktu a motivaci. I
v tomto případě je třída Rybičky rozdělena do skupin.
Školní družina také přerušila provoz k 1. březnu. Momentálně však poskytuje jedno on-line setkání denně od
14:00 – 15:00 hodin, které je vždy tematicky zaměřené. Dobrovolně se ho mohou zúčastnit všechny děti
přihlášené do ŠD.
Slibů, kdy se děti vrátí do lavic, padlo ze strany vlády nespočet. Dle dostupných informací je chystaný návrat
žáků do škol závislý na epidemiologické situaci a zajištění testování dětí ve školách. Chceme, abyste se na
našich webových stránkách dozvídali veškeré nové změny včas, bohužel oficiální informace z MŠMT jsou ve
většině případů zaslány opožděně, takže veřejnost o plánovaných změnách uslyší nejprve v médiích, protože
škola je může zveřejnit až po oficiálním zaslaní.
Všichni bychom rádi poděkovali Vám, rodičům, za spolupráci se školou v období distanční výuky, za trpělivost,
zpětnou vazbu a čas, který věnujete učení se svými dětmi.
Marie Kruntová, ředitelka školy

Elektrizující hodina fyziky
Dne 26. 2. 2021 se žáci devátého ročníku zúčastnili online exkurze
do jaderné elektrárny Temelín. Během exkurze se seznámili
s principy výroby elektrické energie. Průvodkyně je pomocí aplikací
a modelů seznámila s jednotlivými procesy, které v elektrárně
probíhají. Žáci byli také seznámeni s pravidly, které zajišťují
bezpečný provoz elektrárny.
Mgr. Bc. Anna Reiningerová
Virtuálně jsme navštívili jadernou elektrárnu Temelín. Podívali jsme
se na místa, na která se běžný návštěvník nedostane, a dozvěděli
jsme se, jak elektrárna funguje. Na konci prohlídky jsme si zasoutěžili o ceny. Přednáška byla krásně
připravena a moc se mi líbila.
Romana Stárková (žákyně 9. ročníku)
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DOŠLO DO REDAKCE

__________________________________________________________________________________________________
V této rubrice chceme nově tento rok přinášet světové
události z let 1901-2011, tedy končící jedničkou. 1931

Z HISTORIE

V tomto roce:
Tento rok v Československu provázelo několik stávek proti propouštění zaměstnanců v rámci velké hospodářské krize,
na některých (např. v Duchcově) bylo několik demonstrantů zabito. Byla otevřena pražská ZOO, prozatím pouze s vlčicí,
lvicí a párem koní Převalského. V New Yorku byl otevřen mrakodrap Empire State Building. V Moskvě byla stržena
katedrála Krista Spasitele, aby udělala místo plánované výstavbě Paláce sovětů (ten však nikdo nebyl postaven).
Uskutečnil se první komerční přelet Atlantského oceánu s cestujícími. Japonsko začalo válčit s Čínou a napadlo
Mandžusko.
Narodili se mimo jiné herci Divadla Járy Cimrmana Jaroslav Weigel a Ladislav Smoljak, country zpěvák Ladislav Vodička,
spisovatel Rudolf Čechura, autor scénáře Maxipsa Fíka, zpěvák Milan Chladil, fotbalista Josef Masopust, herečky Jiřina
Jirásková a Jiřina Bohdalová, jazzový hudebník Karel Velebný, výtvarník Radek Pilař, m. j. autor Rumcajse, dvojnásobná
mistryně světa v krasobruslení Alena Vrzáňová, zpěvačka Hana Hegerová, herci Jan Teplý, Jan Libíček a Jiří Suchý,
komunisty vězněný spisovatel Jiří Stránský, zakladatel Černého divadla Jiří Srnec, spisovatel Ivan Klíma, mim Ladislav
Fialka, režisér Evald Schorm, tvůrce perestrojky Michail Gorbačov, nebo nositel Nobelovy ceny za mír Desmond Tutu. Naopak zemřeli básník Viktor Dyk, libanonský básník a malíř Chalíl Džibrán, nebo neuvěřitelně plodný vynálezce Thomas
Alva Edison.
________________________________________________________________________________________
V roce 1546 byl ulit velký
zvon o průměru 1060 mm v tónu
A, a byl zavěšen do zvonice. Byl
ozdoben krásnými arabeskami co
hořejší obruba a pod těmi na
prostředku veliký krucifix. Pod
tímto, nad dolejší obrubou se
nachází na čtyřech stranách
vypouklé figury na jižní a východní
straně stejné a na západní a
severní též stejné. Pod figurou na
vypuklé
ploše
kruhové
je
vyobrazena večeře Páně.
Za války třicetileté byl
kostel poničen, fara pobořena,
kostelní
roucha
a
nádoby
pokradeny. Po válce třicetileté
působili v roce 1650 na Kralovicku

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
dva kněží, farář v Čisté a řeholník
Folkner v Plasích. Do čisteckého
kostela museli docházet poddaní
z dalekého okolí a čistecký farář
pak dojížděl do mnoha obcí kraje.
V této době čistecký farář
spravoval 12 far, k nimž náležely
vsi: Břežany, Hlince, Milíčov, Šípy,
Slatina, Lhota, Chříč, Holovousy,
Studená, Slabce, Modřejovice,
Zvíkovec, Podmokly, Zhoř, Skupá,
Tytry, Rousínov, Svinařov, Šlovice,
Krakov,
Malinová,
Petrovice,
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Příčina,
Hostokryje,
Šanov,
Václavy, Pavlíkov, Hřebečníky,
Chlum u Rakovníka, Všetaty, Újezd
Velký, Zavidov, Řeřichy, Zdeslav,
Chmelištná, Kosobody, Otěvěky,
Tlesky, Mlýnce, Vysoká Libyně,
Kožlany, Třímany, Rakolusky,
Dřevec, Hracholusky. Ještě v roce
1657 spravoval čistecký farář stále
12 farností.
Roku 1713 za faráře
Ondřeje Franka se začala stavět
nová farní budova, když staré farní

stavení bylo ponecháno
škole. Až do roku 1829 byla fara
bez hospodářského dvora, který
v tomto roce za faráře Jana
Stadlera byl vystavěn. Byly také
přistavěny stáje a stodola.
V roce 1744 byla nad
presbytářem kostela sv. Václava
postavena věž, neboť kostel byl
doposud bez věže. Zvony v této
době byly ještě v dřevěné zvonici
vedle kostela. Dva zvonky, které
byly
zhotoveny
plzeňským
zvonařem Josefem Pernerem, byly
30. ledna 1744 vysvěceny
v plaském klášteře důstojným
opatem Celestinem Stojem. Plaský
klášter vydal potvrzení o vysvěcení
těchto dvou zvonků s datem 30.
ledna 1744. Větší zvon byl
posvěcen ke cti sv. Floriana a
menší ke cti rodičky Boží Panny
Marie a sv. Jana Nepomuckého.
Zvonky byly slavnostně zavěšeny
v malé věži, nad hlavním oltářem
kostela sv. Václava.
V průčelí
kostela
sv.
Václava
byla
v roce
1759
postavena druhá barokní věž, do
které byly přeneseny oba zvony
z dřevěné zvonice
a dřevěná
zvonice byla zbořena. Věž kostela
je
vysoká
34
metrů
a
trigonometricky
je
zjištěna
nadmořská výška 476 metrů. Josef
Perner v Plzni ulil malý zvon, zvaný
„Umíráček“, velikosti 420 mm.
V kostele u kostelních lavic
bývaly postaveny staré cechovní
prapory
cechu
obuvnického,
řeznického,
krejčovského,
stavebních živností, mlynářského a
společný prapor cechu kovářů,
zámečníků, stolařů a bednářů.
Čistecký rodák Ferdinand
Guth postavil v roce 1832 varhany
v kostele sv. Václava v Čisté.
Původní varhany byly dány do
kostela ve Všesulově a varhany
odtud pak do kaple sv. Anny.
Kostel sv. Václava až do
roku 1844 byl obehnán zdí, mezi
kterou a kostelem se nacházel
hřbitov.

Dne 8. června 1848 kolem
2. hodiny udeřil do kostelní věže
kostela sv. Václava blesk. Bez
poškození zvonů vletěl na kruchtu,
tam zasypal pískem ze stropu
píšťaly u varhan, dále vletěl po
stropě k malému oltáři na straně
evangelia a stropem bez dalšího
poškození zmizel.
Při opravě kostela v roce 1854 byla
rodinná hrobka pod kůrem
čisteckého kostela sv. Václava
zasypána a náhrobní kámen byl
použit jako stupeň před hlavní
vchod. Erb na tomto kameni byl
časem úplně vyšlapán.
V roce 1863 byl opraven
kostel, byla vydlážděna podlaha
v kostele sv. Václava, kamennými
plotnami přivezenými až ze Štětí.
Při této opravě byla také střecha
pokryta břidlicí.
Řezbář Václav Šajner,
čistecký rodák, syn rukavičkáře z č.
15, zhotovil v roce 1878 sochu sv.
Václava pro čistecký kostel. Socha
byla téhož roku s velkou slávou
vysvěcena. Na pořízení této sochy
bylo kaplanem vybráno 70 zl. r. č.
Cech obuvnický nechal do
kostela sv. Václava v roce 1879
zhotovit sošky sv. Kryšpína a
Kryšpiána, které také zhotovil
řezbář Václav Scheiner. Byly
darovány farnímu kostelu a
postaveny na oltář sv. Jana
Nepomuckého. Vysvěceny byly u
příležitosti stříbrné svatby Jejich
Veličenstev, velmi slavnostně
v roce 1879. Cena sošek byla
vypočtena na 49 zlatých.
V roce
1879
byla
břidlicová střecha na věži kostela
shozena a byla nahrazena novou
břidlicí nákladem 140 zlatých. V
tomto roce byl také kostel vybílen.
Před hlavním vchodem na jižní
straně kostela byly v roce 1879
zasazeny dva ořechy na památku
stříbrné svatby jejich Veličenstev.
V roce 1891 zhotovil
čistecký řezbář Jan Koutecký oltář
sv. Tekly do kostela sv. Václava.
V roce 1901 byl do kostela sv.
Václava pořízen nový hlavní oltář.
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Roku 1923 dali osadníci
vlastním nákladem opravit věž
kostela a zároveň opravit také
střechu. Celý kostel potřeboval
opravu, věž kostela byla bez kříže
a do trámoví věže zatékalo tak, že
dřevo hnilo. 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, a která byla
pořízena z dobrovolných darů
věřících.
Starobylý čistecký chrám
sv. Václava byl v té době omšelý,
bez omítky s rozbitou omítkou.
Bohaté renesanční římsy opadaly
po celých kusech a místy se
objevilo holé zdivo. Břidlicová
krytina kostelní věže byla zničena,
nosníky pod břidlicí shnily a rovněž
prohnily věžní krovy a pozednice.
V části věže rostly po desetiletí
dva metry vysoké stromy a kostel
se stával nebezpečným svému
okolí. Neúnavnou péčí starosty
města Eduarda Stanislava se
podařilo, že státní úřady přiměly
patrona chrámu, aby zařídil
potřebné
opravy.
Prodejem
chříčského panství se také změnil
patron chrámu. Nový majitel
velkostatkář František Pokorný
uznal nutnost této opravy. Za jeho
finanční podpory a z dobrovolných
darů osadníků se chrám sv.
Václava dočkal na podzim roku
1933 řádného zrestaurování. Také
břidlicová střecha na kostele byla
nahrazena eternitovou krytinou.
Část věže byla pokryta měděným
plechem
V září 1934 byly po 20
letech opět opraveny varhany
v kostele sv. Václava, které
postavil v roce 1832 místní
varhanář Ferdinand Guth.
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 Velikonoční pašijový týden.
Od kdy do kdy trvá pašijový týden?
Proč se pondělí jmenuje Modré?
„Škaredé jídlo“ - co za pokrm se za tímto názvem skrývá?
Proč se na zelený čtvrtek vynášelo smetí na křižovatku?
Který den se nesmělo uklízet?
V který den se otevírá hora Blaník?

ZNÁTE ZVYKY
A TRADICE?

Velikonoční neděli slavíme vždy první víkend po prvním jarním úplňku,
který následuje po rovnodennosti. Už týden předtím ale začíná období,
které se označuje jako pašijový týden. Během něho si křesťané
připomínají poslední dny Ježíše Krista – zradu, ukřižování a vzkříšení.
Ruku v ruce s křesťanskou symbolikou jdou i lidové tradice.
Modré pondělí - 29.3.
Proč Modré pondělí? Prý to je odvozeno od barvy látky, kterou se zdobily kostely – ale z němčiny se „blau“ dá přeložit i
jako práce neschopný, což symbolizuje, že to byl tradičně volný den, kdy se nemělo pracovat.
Šedivé i Žluté úterý - 30.3.
Úterý má někde označení Šedivé a někde Žluté – v obou případech se název odůvodňuje počasím typickým pro tuto
dobu (v dubnu je proměnlivé počasí, a tak může být jak slunečno, tak zataženo). Šedivé prý i podle pavučin, které se
měly pečlivě vymést z domu.
Škaredá středa - 31.3.
Den, kdy Jidáš zradil Ježíše Krista – tedy škaredý den. Ovšem tradice velí se naopak usmívat, protože by vám mohla
špatná nálada vydržet po zbytek roku. Také se jí říkalo Sazometná – bylo totiž zvykem vymést důkladně komín a úklidem
vyhnat zlé duchy. Podávalo se „škaredé jídlo“ – často to byl bramborák, který se ale natrhal na kusy, aby nevypadal
dobře, i když dobře chutnal.
Zelený čtvrtek - 1.4.
Pro křesťany je to den odpuštění, starší zvyk velel dát si k jídlu něco zeleného. Tradičně to byly pokrmy se zelím,
špenátem nebo nádivka s kopřivami. Ve čtvrtek se z domu vynášelo smetí na nejbližší křižovatku, abyste se zbavili blech.
Tlučení paličkou o hmoždíř mělo zase vyhnat myši. Neměli byste si od nikoho nic půjčovat ani se hádat – odměnou bude
rok bez hádek a příliv financí. V kuchyni se zadělávalo těsto na jidáše – sníst je pomazané medem znamenalo zdravý rok.
Také se vyséval hrách a len – mělo to zaručit dobrou sklizeň.
Velký pátek - 2.4.
Den ticha, smutku a bolesti. Křesťané oplakávají Ježíše Krista. Utichnout by měl i pracovní ruch – což můžete také
dodržet, neboť Velký pátek je od roku 2016 státním svátkem. Dříve bylo zapovězeno hýbat s půdou, prát a namáčet
prádlo i uklízet. Neměli byste si nic půjčovat, prodávat ani darovat či přijmout. Velký pátek je podle pověr spojen s
kouzly. Měly by se například otevírat poklady ve skalách a také památná hora Blaník. V minulosti se věřilo, že se
voda z horských pramenů mění na víno.
Bílá sobota - 3.4.
Bílá sobota znamenala konec půstu. Ráno se vymetla ze stavení špína novým koštětem, aby bylo čisto celý rok, někde se
i bílilo – od toho prý název Bílá sobota. I když se říká, že to je i podle roucha nově pokřtěných. Před kostelem se světil
oheň, od kterého si mohli věřící zapálit svíčku, a odnést si posvěcené světlo domů. Hospodáři chodili do sadu a třesením
probouzeli stromy ze zimního spánku.
Velikonoční neděle - 5.4.
V noci ze soboty na neděli vstal Ježíš Kristus z mrtvých, a proto je pro věřící nejvýznamnějším dnem celých svátků právě
neděle, tedy Boží hod velikonoční, dříve to byla příležitost vzít si nové oblečení. Světily se velikonoční pokrmy, o které se
pak lidé rozdělili s návštěvou, ale kus dostalo i pole, zahrada i studna, aby byla dobrá úroda a dost vody. Hospodyňky
byly osvobozeny od úklidu všeho druhu – prý ani postel nesměly stlát.
Velikonoční pondělí - 6.4.
Jinak také Červené pondělí je den pomlázky. V místech, kde se ještě dodržují staré zvyky, vyrážejí hned ráno chlapci na
koledu, vyšlehat děvčata a tím je omladit, přinést jim krásu a zdraví, ale také z nich vyhnat lenost. Odpoledne je za to
dívky mohou polít vodou. Výslužkou je většinou zdobené vajíčko, cukroví a barevná stuha na pomlázce. Dříve býval první
koledník odměněn nejvíc, protože přinášel do domu štěstí a požehnání.

Nová rubrika má sloužit k zveřejňování věcí, které se nám
v našem okolí nelíbí (např. černá skládka, odhozený odpadek,
poničené zábradlí atd…) a naopak věcí, které vám udělali
radost a nějak zlepšují naše žití v Čisté. Své fotografie
s komentářem
můžete
zasílat
na
adresu
redakce
kulturnivybor@gmail.com

TO JE DOBŘE
TO JE ŠPATNĚ

To je dobře

To je špatně

To je taky špatně

Jsou věci, které jsou trochu špatně
a trochu dobře. V hospodě se má
sedět, když to ale nejde, je to
špatně, avšak zároveň je dobře, že
alespoň něco je možné.
Návrh řešení zatím není.

Plná popelnice u hřbitova.
Návrh nápravy situace: Buď najdu
v areálu jinou nádobu na odpad,
nebo odnesu odpad do vlastní
popelnice.

Možná není fotografie dobře
čitelná, ale jedná se o psí
exkrementy
u
návesního
rybníka.
Návrh nápravy situace: Buď
použiju pytlík a exkrementy po
svém
psu
uklidím, nebo
využívám určeného prostoru k
volnému venčení psů.
/ Z obecně závazné vyhlášky
volně:
Ve veřejných prostorech obce
musí být zvíře vždy na vodítku,
majitel musí zajistit úklid psích
exkrementů,
není
možné
vstupovat se zvířetem na školní
hřiště, dětské hřiště a sportovní
hřiště. … k volnému pobíhání psů
jsou vymezené prostory: Cesta
do Álejí, cesta k Vojtovu mlýnu,
cesta od čerpací stanice ke
kolejím, od kulturního domu na
Vrábíkov, cesta na Březinku,
cesta kolem Závlah, ze Zdeslavi
na Kůzovou, cesta z Kůzové
k Vojtovu mlýnu. /

Žesťový recitál v Mariánské Týnici

POZVÁNKY

Muzeum a galerie severního Plzeňska
v Mariánské Týnice ve spolupráci s KPH při ZUŠ Kralovice pro Vás zpřístupnili
záznam koncertu, který se natáčel v původně plánovaném termínu 3. března 2021.
Nese podtitul Žesťový recitál a účinkují na něm vynikající interpreti Marek Vajo /
trubka, křídlovka/, Daniela Roubíčková / lesní roh / a Andrea Mottlová / klavír
/. Přestože koncert nese podtitul Žesťový recitál, můžete se těšit na sólové
vystoupení všech interpretů. Zazní skladby Josepha Haydna, Paula Dukase, Sergeje
Rachmaninova či Ennia Morriconeho.
Doporučujeme videozáznam vyslechnout s kvalitním audiozařízením, tak abyste si
mohli koncert užít v autentické zvukové podobě. Záznam bude ke zhlédnutí po
dobu 14 dnů cca. do 8. 4. 2021.
Pokud byste měli zájem finančně podpořit koncerty KPH Kralovice, můžete tak
učinit zasláním libovolného peněžního daru na transparentní účet KPH při ZUŠ
Kralovice.
č.ú.: 35-8968150277/0100
Přejeme příjemný poslech.

https://www.marianskatynice.cz/pro-navstevniky/koncerty/zestovy-recital-67cs.html
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Za měsíc březen byly vybrány tyto fotografie:

FOTOSOUTĚŽ

Pavel Blacký – Dlouhá expozice

Věnka Razýmová ml. – Závlaha III.

Jsme rádi, že do fotosoutěže přispívají stále noví
fotografové a ti stálí se nenechávají odradit. Máme
radost, že objevujete krásy našeho okolí, ale i našich
vesniček. Doufejme, že dubnové počasí bude přát
vycházkám a už teď se těšíme na krásné jarní
fotografie.

Zdeněk Richter – Prostřední závlaha

Na další fotografie za měsíc březen 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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