MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČISTECKA

ČISTECKÝ

ZPRAVODAJ

PROSINEC 2017

KČ 6,-

Vážení spoluobčané,
rok uběhl jako voda a opět se nám blíží Vánoce, čas pokoje, štěstí, lásky a
v neposlední řadě čas vzájemného obdarovávání se.
Vánoce jsou pro nás krátkou zastávkou v dnešním zrychleném světě. Přijímáme
VODNÍK
je jako zaslouženou odměnu za dobře vykonanou práci. Vždyť jak se říká: Nejdřív
práce, potom legrace“ nebo „Bez práce nejsou koláče“.
Vánoce jsou
STAROSTKA OBCE
nejkrásnějším časem v roce. Každý z nás se na těší a snaží se, aby během těchto
pár dní bylo všechno dokonalé. Uklízíme naše domovy, pečeme cukroví a jiné
dobroty a v neposlední řadě chystáme vánoční stromeček a dárky. Snažíme se
setkat s našimi blízkými, na které jsme během roku neměli až tolik času nebo
věnovat se více naší rodině, svým nejbližším.
Vánoce jsou pro každého z nás něčím magickým a tajemným. Je to čas, kdy se nám otevírají naše srdce a opět, my lidé máme
k sobě o něco blíž. Mnozí z nás si jistě vzpomenou na ty předešlé Vánoce nebo na svoje dětství a to, jak jsme prožívali přípravy
na tento nejočekávanější den v roce. Jistě však vzpomeneme i na ty, kteří již bohužel nejsou mezi námi, ale stále jsou živí
v našich srdcích a vzpomínkách.
Tento čas je i časem bilancování. Při této příležitosti bych Vám chtěla tak jako každý rok, vážení spoluobčané, poděkovat za
vaši práci v letošním roce ve prospěch naší obce. Za dobrovolnou činnost ve všech spolcích a organizacích, které reprezentují
naší obec, a za velké množství pořádaných kulturních a sportovních akcí v letošním roce.

Ú

Vážení spoluobčané, přeji Vám spolu se zastupiteli obce a zaměstnanci obecního úřadu radostné a pokojné prožití vánočních
svátků, aby se splnila Vaše přání, očekávání a předsevzetí. Těm nejmenším přeji, aby pod stromečkem našli ten nejhezčí dárek,
který si přáli. Zároveň do nového roku Vám přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních a pracovních úspěchů.
Blanka Čebišová, starostka obce

I

NFORMACE

POŠTA, ORDINACE, SBĚRNÝ DVŮR, VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ, VODNÉ A STOČNÉ, JUBILEA

Pošta Čistá
zveřejňuje nového telefonního čísla na čisteckou provozovnu 9542 27034. Číslo už
je v platnosti. Číslo 9542 platí pro poštu všeobecně a pokračuje PSČ dané obce.

Ordinace
obvodního lékaře v Čisté bude uzavřena o vánočních svátcích od pátku 22. 12. do
pátku 29. 12.2017. Zajistěte si proto včas všechny potřebné léky.
V roce 2018 ordinace obvodního lékaře normálně pokračuje. Ordinační doba
bude stejná.
MUDr. Jenčovská a MUDr. Jenčovský přejí všem klidné vánoční svátky a hodně
štěstí a zdraví do příštího roku.

Jubilanti
60 let
Božena Vopatová, Čistá
65 let
Miroslava Steinbachová, Čistá
75 let
Marie Bernášková, Zdeslav
Josef Suchý, Čistá
80 let
Maxmillian Daniss, Čistá
81 let
Jindřiška Voráčová, Čistá
82 let
Zbyšek Hotěk, Čistá
84 let
Miroslav Krejza, Čistá
Dne 19. prosince vzpomínáme 30.
výročí co od nás odešel pan
Jaroslav Razým.
Stále vzpomínají děti s rodinami.
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Změna otevírací doby ve sběrném dvoře
Od listopadu 2017 do 31. března 2018 se mění otevírací doba sběrného dvora takto: Středa 15 – 17 hodin, Sobota 8 – 11
hodin.

Vítání občánků
V sobotu dne 4. listopadu 2017 se uskutečnilo v obřadní síni Obecního úřadu v Čisté od 14:00 hodin „Vítání občánků“, na
kterém byli mezi občany naší obce slavnostně uvítání Eliška Bobisudová, Matyáš Fikrle a Ester Scheinerová.

Vodné a stočné 2017
Znovu upozorňujeme, že splatnost vodného a stočného je stanovena k datu 31. 12. 2017, to znamená, že k tomuto datu by
měli mít všichni občané poplatek za vodné a stočné uhrazen. Na zaplacení, resp. splácení, poplatku byla občanům stanovena
doba cca ½ roku. Pokud nebude poplatek v této době uhrazen je možné přívod vody uzavřít.

Z

Š A MŠ

ZPRÁVA

Děkujeme.
Někdy v půlce října se nám Šimon ve školní družině svěřil, že má doma štěně. Hrozně moc nám ho chtěl ukázat, a tak
vyhlásil svoji soutěž o nejhezčí plakát- pozvánku na párty pro své štěně. Po domluvě s maminkou Šimona jsme tedy plakáty
malovali. Šímovi rodiče vybrali 10 nejlepších a z těch pak děti vybraly 5 nejlepších. Na nejvyšším stupínku se umístila Natálie
Růžičková. Na dvou druhých místech se stejným počtem bodů pak Jakub Navrátil a Káťa Jopová. Třetí stupínek obsadili Péťa
a Zbyněk Nácalovi.
Ceny byly lákavé, prvních pět malířů vyhrálo porci hranolků s kečupem.
Celá akce se udála 7. listopadu. Vyšli jsme si tedy do restaurace U Šimků. Párty se moc vydařila, děti dostaly hranolky
nakonec všechny a k tomu malinovku. Potom si směly pohladit Vikiho. Všem se nám tam moc líbilo.
Chtěli bychom rodičům Šimona moc poděkovat.
Ostatně děti už jim poděkovaly samy. Všechny napsaly dopis a tím to určitě nekončí.
Takže ještě jednou, děkujeme!!!
/redakčně bez zásahu/
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Zápis výborové schůze SZP Čistá konané dne 9. 11. 2017
1.

S

Jubilanti: p. Uher - 81 let – gratulaci s dárkem předají pí.
Bezstarostová a p. Vojtášek, p. Krejza M. – 84 let – gratulaci
POLKOVÉ ZPRÁVY
s dárkem předá p. Radvanyi
2.
Úmrtí – zemřel p. Nesvadba
3.
17. 11. se uskuteční zájezd do bazénu v Berouně. Odjezd v 9.00
ČSZP, ŘKF
hod, cena pro členy 100,-Kč, pro nečleny 150,- Kč, děti zdarma.
4.
14. 12. se uskuteční návštěva domova DOMINO v Zavidově.
Členové našeho sdružení pí. Vopatová, pí.
Bezstarostová, pí. Hošková, pí. Teršlová a p. Radvanyi předají klientům domova vánoční kolekce a dárkové balíčky.
5.
Ve dnech 3. -10. 12. se uskuteční pobyt ve Františkových Lázních pro nemocné s pohybovým ústrojím.
6.
V prosinci proběhnou návštěvy u vybraných členů, kteří obdrží dárek v ceně 200,-Kč. Návštěvy budou vykonány u
těchto členů
pí. Bedenková J. – návštěvu vykonají pí. Vopatová a pí. Bezstarostová
pí. Hoťková K. – návštěvu provedou pí. Henzlová a pí. Králová
p. Vopat F. - návštěvu uskuteční p. Vojtášek a p. Švarc
p. Hubka M. – návštěvu vykonají pí. Hošková a p. Radvanyi.

Řkf Čistá – Vánoční bohoslužba
24.12. 24:00h Půlnoční mše svatá, kostel sv. Václava.

Kaleidoskop některých důležitých událostí

Z

městečka Čistá

HISTORIE

1733 vykonán rozsudek.
V archivních materiálech je uvedeno 70 případů vynesení rozsudku
nad lidmi zlými v městečku Čistá. Roku 1732 byla vsazena do žaláře Polexina Procmanová pro vraždu svého dítěte, když své
novorozeně utopila v louži v Jisinách. Roku 1733 byla na hrdle mečem a do srdce kůlem potrestána. Exekuce vykonával mistr
popravčí z Rakovníka nebo z Plzně a byl placen městečkem.
1733 prodej čisteckého statku.
27.dubna prodává Karel Josef Lažanský své panství matce, Marii Gabriele Lažanské, rozené Černínové z Chudenic. Po smrti
svého syna se M.G.Lažanská odebrala do Prahy, kde založila Říšský ústav pro šlechtičny u sv.Andělů strážných na Novém
městě Pražském a stala se jeho první abatyší.
1736 - ruské vojsko.
25.ledna přišla do Čisté jedna kompanie ruského vojska. Na jednoho muže byla dána 1 libra masa, 2 libry chleba (libra ½ kg),
žejdlík krupičky, pinta piva(1,91 litru) a půl žejdlíku (477,6 ml) pálenky. Koním, kterých bylo 10 byl dán oves a seno.
1740 válečné bouře.
Válečné bouře, které nastaly, zasáhly i Čistou. Obyvatelstvo opět trpělo neustálými pochody vojsk a dodávkami proviantu,
které musely být odevzdány. Několik předešlých špatných roků přispělo ještě k větší bídě.
1742 dubové stromy V Hájku.
Když v roce 1742 přitáhlo vojsko z Plas a Na Vidomi se utábořilo, byly tímto vojskem z větší části dubové stromy V Hájku
pokáceny. Vojsku, které čítalo 24 000 mužů velel kníže Kristian z Lobkovic. Důstojníci byli ubytováni ve všech domech a vojáci
měli ležení Na Vidomi a V Hájku. Poněvadž v tomto roce byla tuhá zima, pobořili a pokradli vojáci sousedům všechny ploty a
les Hájek z větší části pokáceli a spálili. Městečko jejich pobytem utrpělo značné škody.
13.června táhlo od Plzně přes Čistou ku Praze francouzské vojsko, o síle 8000 mužů a za nimi pak táhli Hesové.
3
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20.června přimašírovalo z nenadání 500 mužů saského vojska a 100 Poláků, kteří měli dlouhé tyčky a na nich železné
špice a korouhvičky. Městečko je chlebem a ovsem vydržovalo. Těmito vojenskými pochody utrpělo městečko velkých škod,
sláma i seno bylo všechno zkrmeno, takže žádná píce mnohému sousedu nezůstala. Také se nedostávalo potravin.
1744 u kostela postavena věžička.
V tomto roce byla nad presbytářem kostela sv.Václava postavena věžička. 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.
1745 požár v městečku.
V městečku vypukl 25.listopadu velký požár, při kterém vyhořela stavení od staré fary č.3 do č.14. Byla to téměř celá strana
Václavského náměstí. Oheň se snadno rozšířil, neboť stavení byla většinou dřevěná a krytá došky nebo šindelem.
1746 Privilegie Marie Terezie.
Na prosby purkmistra a celé čistecké obce vydala císařovna Marie Terezie dne 19.září 1747 privilegii, potvrzující předešlé
privilegie mocnářské a vrchnostenské. Tato privilegie zní :
„My Maria Terezia, z Boží milosti římská císařovna . . . . . , oznamujeme tímto listem našim všem, že jsme od purkmistra,
konšelův starších obecních a celé obce městečka Čisté v království našem dědičném českém ležícího, ve vší poníženosti
prošeni, abychom jim tu císařskou královskou milost jim učiniti a jim jich nabyté privilegie, nadání a vrchnostlivé obdarování,
milostivě schváliti a potvrditi ráčili, kteréžto slovo od slova takto znějí “.
Zde se uvádí privilegium krále Ludvíka privilegium kněží Vácslava (děkana), Mikuláše Houska (doktora a školastika) a Šimona
Villatyka (probošta).
Pak privilegie od kapituly stvrzující předešlá nadání, dále privilegie kapituly na závazek krčmářů v Břežanech, Otěvěkách a
Tleskách a privilegie na tři výroční trhy.
Závěr této potvrzující privilegie zní takto : „ K jejížto nejponíženější prosbě milostivě nakloněni jsouce, ráčili jme
s dobrým rozmyslem našim jistým vědomím a radou věrných našim milých, mocí královskou, jakožto dědičná královna Česká,
napravené privilegie, nadání a vrchnostlivé obdarování milostivě schváliti, obnoviti a potvrditi, jakožto tímto listem neb
majestátem naším císařsko-královským tak, jakž oni čistečtí v týchž nadání skutečním držení a užívání jsou a takové proti
nynějším i budoucím našim ustanovením zemským necílejí, je tu milostivě schvalujeme atd . . .“ .
K tomu na svědomí jsme pečeť naší královskou větší k listu tomuto přivěsiti dáti ráčili.
Dán v městě našem Vídni dne 19.září 1747, království našich uherského a českého sedmého.
Maria Terezia v.r., Rudolf hrabě Lažanský v.r., Josef Hynek z Tangů v.r.
Jaroslav Sklenář, kronikář
/redakčně bez zásahu/

Malé adventní trhy

D

Jak se již stalo tradicí, proběhly v sobotu 17. 11. 2017 v obřadní
OŠLO DO REDAKCE
síni OÚ malé adventní trhy. Své výrobky nabízely šikovné ženy
z naší obce a z Kožlan a zástupci domova Domino Zavidov. Celé
dopoledne proběhlo v duchu vánoční atmosféry, návštěvníci si
mohli zakoupit zdobené perníčky, adventní svícny a věnce, vánoční ozdoby a dekorace, šperky, výrobky z pedigu a mnoho
dalších krásných výrobků. A na koho se nedostal adventní svícen, mohl si ho ještě objednat u paní Králové. Jako každý rok,
tak i letos jsem pro prodejce a návštěvníky připravila drobné občerstvení a domácí vánoční koláč. Jelikož všem moc chutnal
a všichni si přáli recept, tak jsem přislíbila jeho zveřejnění ve zpravodaji.
Blanka Čebišová, starostka obce
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Vánoční koláč
Ingredience:
3 hrnky špaldové celozrnné mouky (kdo se bojí špaldové mouky může nahradit moukou polohrubou nebo
hrubou)
11/2 hrnku tmavého třtinového cukru nebo klasického bílého krystalového cukru a kdo má problém
s cukrovkou může použít ½ dávky stevi cukru (varianta pro diabetiky)
1 kg nahrubo nastrouhaných jablek i se slupkou
1 celé máslo (250g)
vanilkový cukr
skořice, nahrubo nasekané ořechy (já mám třeba alergiii na ořechy, tak dávám opražené ovesné vločky),
rozinky.

Postup:

Nejdříve smícháme mouku a cukr, poté si vyložíme plech s vyšším okrajem pečícím papírem, do kterého
rovnoměrně nasypeme 2/3 sypké směsi (mouka cukr), na to rozprostřeme nahrubo nastrouhaná jablka, posypeme
skořicí podle chuti, ořechy, vločkami, rozinkami a zasypeme zbývající 1/3 třetinou sypké směsi. Pro ještě lepší vůni
a chuť potírám pečící papír kokosovým tukem, ale není to třeba.
Na závěr nahoru položíme slabé plátky másla po celé ploše koláče a dáme péct na 180 ° na 1/2-3/4 hodiny až je
koláč upečený a na povrchu se utvoří růžovo hnědá krusta.
Pro diabetiky používám variantu se stevi cukrem, který sladí mnohem více, proto ho použijeme poloviční dávku a
samozřejmě nepoužijeme vanilkový cukr. Tento recept lze upravovat podle velikosti plechu nebo formy v poměru
mouka a cukr 2:1.

U

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Čistá č.
35 ze dne 26. října 2017

SNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Pro - 12 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0

Návrh usnesení č. 437/17 :
ZO schvaluje navržený program jednání s doplněným
bodem č. 8.
USNESENÍ č. 437/17 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 438/17 :
ZO po projednání schvaluje navržený Reklamační řád k provozování vodovodu a kanalizace v obci Čistá.
Pro - 13 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 438/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 439/17 :
ZO po projednání předběžně schvaluje koupi části pozemků parc. č. 340 a 341/1 v k. ú. Čistá u Rakovníka.
Pro - 11, Proti – 1, ing. Vachata, Zdržel se - 1 p. Turek
USNESENÍ č. 439/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 440/17 :
ZO po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti na letošní etapu
opravy kaple sv. Anny ve výši 30.000,- Kč.
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Pro - 10, Proti – 3 p. Pešek, Votroubek, ing. Coufal, Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 440/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 441/17 :
ZO schvaluje po doplnění bodu 3 uzavření smlouvy o zajištění požární ochrany mezi obcí Řeřichy a obcí
Čistá s platností od 1. 11. 2017 za částku 1.000,- Kč/měsíčně.
Pro – 13 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 441/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 442/17 :
ZO souhlasí s přijetím dodávky IVEKO r.v. 1999 jako daru zdarma od HZS Stč. kraje.
Pro – 1 ing. Vachata, Proti – 6, Zdržel se – 6 p. Pešek, Turek, Svatoš, pí. Čebišová, ing. Coufal, Mgr. Váhala
USNESENÍ č. 442/17 NEBYLO SCHVÁLENO.

P

OZVÁNKY, PLAKÁTY

Adventní koncert v Břežanech
Do redakce přišla pozvánka na adventní koncert do Břežan.

10. prosince od 16 hodin, kostel sv. Markéty Břežany
Odjezd autobusu od zastávky v 15:30h pro Vás zajišťuje obec
Čistá.
I.
Zase se rozvěšuje vánoční výzdoba, obchody nabízejí
vánoční dárky, dlouho před Vánoci se začnou ozývat
koledy a my, křesťané, pokud vnímáme a žijeme liturgii,
začneme brblat. Případně snadno a rychle odsuzovat
komercionalizaci Vánoc a nedostatek duchovního
obsahu v jejich prožívání. Budeme to dělat možná
oprávněně, ale neúčinně. Můžeme ale tváří v tvář
tomuto „vánočně-dárkovému běsnění“, které začíná už
před adventem, také něco pochopit.
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Poslední leč
Myslivecký spolek Javorna Čistá

II.
Nechme obchodníkům jejich plné či
prázdnící se sklady, nakupujícím
jejich shánění mnoha dárků a
zastavme se trochu u adventu.
Známe jeho křesťanskou náplň –
není to pouhé těšení se na Vánoce,
ale především očekávání. V
adventu
liturgie
připomíná
očekávání mesiáše před tím, než
přišel, a prožívá očekávání mesiáše
– Ježíše, který přijde podruhé, na
konci časů. Může to vypadat jako
očekávání vzdálené v minulosti i
vzdálené směrem do budoucnosti,
tedy vzdálené dnešku.

Vánoční koncert sboru Václav
Tradiční koncert čisteckého sboru
Václav proběhne 26. 12. v kostele sv.
Václava Čistá.

III.
Jenže očekávání v dávné minulosti
a v nedatovatelné budoucnosti má
svůj hluboký důvod. Tím důvodem
je naděje. A tato naděje stojí na
Božím slibu. Bůh slíbil, že pošle
mesiáše, a to se skutečně stalo.
Naděje se naplnila všem těm, kdo v
Ježíši slíbeného mesiáše rozpoznali.
Ježíš řekl, že znovu přijde, a my
máme naději, že tento příchod
završí dějiny a ukončí působení zla.
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Vánoční turnaj ve stolním tenise
IV.
Svět konzumu není nemocný
především tím, že nakupuje a
spotřebovává, ale že neumí čekat,
protože v mnohém nemá naději.
Snaha mít, mít co nejvíc, opatřit si
to, co ještě nemám, hned (třeba na
půjčku), bez čekání, může být
projevem chybějící naděje v životě
lidí. Je to někdy pokus „zakrýt si oči
a zacpat uši“ nakupovanými a
konzumovanými věcmi, protože
člověk nemá naději, a tak se nechce
příliš dívat do budoucnosti.
Křesťanská naděje není laciným
optimistickým přesvědčením, že
„bude líp“. Je to naděje v Boží
věrnost, tedy v naplňování Božích
zaslíbení. Povýšeným odsuzováním
„spotřebáků“ bychom sotva komu
pomohli. Ale žít nadějí v Boží
věrnost – a to nejen v adventu –
může představovat službu našim
bližním. Někteří totiž naši naději v
našem životním postoji rozpoznají.
A to je obohatí mnohem víc, než
kdyby poslouchali naše odsuzování
nákupních horeček.

K

ULTURNÍ PŘEHLED V ČISTÉ A OKOLÍ

Čistá
24. 12., 24:00h, Půlnoční mše svatá, kostel sv. Václava Čistá
26. 12., 17:00h, koncert sboru Václav, kostel sv. Václava
30. 12., 9:00h, vánoční turnaj ve stolním tenise, tělocvična ZŠ
Leden 2018, Tříkrálová sbírka Čistá

Okolí
10. 12., 16:00, adventní koncert v Břežanech, kostel sv. Markéty

Aleš Opatrný

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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