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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Výstavba kanalizace
Dovolená obvodního lékaře
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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SPOLKOVÉ ZPRÁVY

Vážení spoluobčané,

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

SLOVO STAROSTKY

rok opět strašně rychle
utekl a nás čeká nejkrásnější období v roce, čas adventu, čas vánočních
svátků a také oslav Nového roku. V loňském roce jsme tyto svátky prožívali
v nouzovém stavu a bohužel ani letos na tom nejsme o moc lépe. Sice nebyl
vyhlášen nouzový stav, ale platí přísná protiepidemická opatření z důvodu
velkého množství nakažených nemocí covid. Současná situace přináší mezi
lidi velké rozepře a působí nemalé problémy. Lidé věří nesmyslným názorům
a ohrožují tím své zdraví a zdraví svých nejbližších. Ani naší obci, našim
občanům se tato nemoc nevyhýbá a já každý den s obavami sleduji, jak na
tom jsme. Za posledních 180 dní u nás onemocnělo 17,5% občanů, mezi
nimi i malé děti a starší občané. Sama jsem v únoru touto nemocí
onemocněla a dodnes se potýkám s následky. Největší strach jsem ale měla
o svoje blízké a o kolegy na úřadě, zda jsem je touto nemocí neohrozila.
Proto Vás žádám, buďte zodpovědní a ohleduplní jeden k druhému,
dodržujte všechna opatření, ať neohrozíte svoje zdraví, zdraví svých blízkých
a všech ostatních. Věřím, že pokud se všichni takto budeme chovat,
společně vše zvládneme. Pokud potřebujete pomoci s registrací na
očkování, nemáte nikoho, kdo by vás na očkování odvezl, můžete se na mne
obracet.
Vánoční čas, čas adventu bychom měli všichni prožít v klidu a ve zdraví
se svými blízkými se svojí rodinou a ne se honit, zda je vše perfektně
uklizené a zda máme napečeno 30 druhů cukroví a nakoupeny desítky
dárků. Pro každého z nás je důležité, aby se nejen tyto dny naplnily
spokojeností, radostí, láskou, vnitřním klidem, osobním uplatněním a milou
společností. Vánoce jsou pro každého z nás něčím magickým a tajemným. Je
to čas, kdy se nám otevírají naše srdce, máme k sobě o něco blíže a i více
nasloucháme jeden druhému. Mnozí z nás, a myslím si, že letos obzvláště,
zavzpomínáme na Vánoce a na advent, kdy vše bylo ještě „normální“, nebo
na svoje dětství, na to, jak jsme prožívali přípravy na tento nejočekávanější
den v roce. A také si jistě všichni vzpomeneme na svoje blízké, kteří již,
bohužel, nejsou mezi námi, ale v našich srdcích žijí stále.

Vážení spoluobčané, zatím nevíme, jaká omezení nás čekají v době vánočních svátků a oslav Nového roku,
proto Vás prosím, buďte na sebe opatrní a dodržujte aktuální opatření, tak jako doposud. Zatím jsme společně
vždycky všechno zvládli, za což bych Vám chtěla moc poděkovat. Proto i nadále držme spolu, pomáhejme si a
určitě bude lépe.
Zároveň Vám při této příležitosti chci poděkovat za vaši práci v tomto roce ve prospěch naší obce, ve
prospěch nás všech. Zejména za dobrovolnou činnost ve všech spolcích a organizacích a za plno nádherných
akcí v letošním roce. Velice si vaší práce a pomoci vážím.
Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám spolu se zastupiteli obce a zaměstnanci obecního úřadu, krásné a
hlavně klidné prožití vánočních svátků, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, osobních i pracovních úspěchů
v nadcházejícím roce 2022. Ať nám rok 2022 přinese už jen samé pozitivní věci.
Blanka Čebišová, starostka obce

__________________________________________________________________________________________

Výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod

OBECNÍ ÚŘAD
INFORMUJE

V měsíci listopadu pokračovaly výkopové práce na hlavních
kanalizačních řadech v ulici Jižní a započala výstavba úseku v areálu mlýna a od mlýna na Pavízka. Také se
začaly realizovat domovní přípojky k jednotlivým nemovitostem v Komenského ulici na hranici pozemků
jednotlivých nemovitostí. S každým vlastníkem je ještě před samotnou realizací konzultováno vedení přípojky.
Zároveň všichni vlastníci nemovitostí obdrželi dotazník s objednávkou na revizní šachtu. Nyní obec provede
hromadnou objednávku revizních šachet za zvýhodněnou cenu a po novém roce dostanou všichni informaci,
kde si je budou moci vyzvednout. Veškeré informace Vám opět poskytneme a vše vysvětlíme. Jsem velice ráda
za Váš přístup k této akci.
Bohužel se v listopadu vyskytlo několik havárií vodovodního řadu při výkopových pracích. Je to způsobeno
zejména tím, že se v místě výkopu nachází řad nebo vodovodní přípojka, která nebyla zakreslena v projektu,
tudíž při výkopu došlo několikrát k jejich poškození. Největší havárie byla v Jižní ulici a u mlýna pod kopcem
Vlašák. V místech vedení hlavního řadu u mlýna došlo vlivem výkopových prací a vlivem velkého tlaku, cca 7
atmosfér k roztržení napojení. Proto bylo nutné nejdříve dokončit výkop a podvrt pod stávající kanalizací,
položit nové potrubí, řádně zhutnit a poté teprve opravit vodovodní řad. Během těchto havárií, pokud to je
potřeba, tak měníme nebo přidáváme šoupata na jednotlivých řadech. Chtěla bych se tímto všem, kdo byli
těmito haváriemi postiženi a byli i několik dní bez pitné vody, omluvit a poděkovat za pochopení. Vždy se
snažíme vše co nejdříve řešit a opravit společně se zhotovitelem stavby.
Všechny tyto havárie opravili naši zaměstnanci, za co bych jim chtěla poděkovat.
Blanka Čebišová, starostka obce

Dovolená obvodní lékařky
Obvodní lékařka dr. Jenšovská upozorňuje občany na zajištění léků do 17. 12. 2021.
Od 18. 12. 2021 - 11. 1. 2022 bude v ordinaci Čistá dovolená.
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Podrobněji o odpadech na rok 2022:
Schválený poplatek na osobu, resp. nemovitost činí stále 800,- Kč.
Frekvence vývozů pro domácnosti zůstává stejná
1 – 2 osoby ……….. 1x měsíčně, popř. 1x 14 dní (liché týdny)
2 osoby ……………. 1x 14 dní
3 osoby ……………. kombinovaný svoz (1.5.-30.10. … 1x 14 dní a 1.11.-30.4. … 1x týdně)
4 – 5 osob …………. 1x týdně
6 a více osob ……… 1x týdně + 1x 14 dní
Změny:
Chataři a chalupáři si od 1. ledna 2022 znovu pořídí 120 l odpadní nádoby. Za poplatek ve výši 800,- Kč obdrží
6 ks jednorázových známek (vývoz v liché týdny). V případě potřeby je možné jednorázové známky na obecním
úřadě dokoupit. Stanovenou frekvenci vývozů jak pro trvale žijící osoby, tak pro chalupáře je rovněž možné si
upravit podle vlastní potřeby a doplatit vyhovující svoz.
Budou podchyceni všichni drobní podnikatelé, kteří by, podle zákona, měli mít uzavřenu smlouvu na likvidaci
odpadu z podnikání přímo se svozovou firmou. Obec z kapacitních důvodů nemá ve své obecně závazné
vyhlášce schválenu možnost uzavření smlouvy na likvidaci odpadu s podnikateli.
Nově odsouhlasené obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství a č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství jsou zveřejněny na
webových stránkách obce.

Provozní doba sběrného dvora
Středa - 16:00 - 17:00 (každý týden), sobota 9:00 - 11:00 (pouze v určené soboty) →
4. a 18. prosince
8. a 22. ledna 2022
_________________________________________________________________________________________________

Mikulášská nadílka
Milé děti z Čisté, Křekovic, Zdeslavi, Smrku, Nové Vsi, Kůzové a Lhoty,
I přesto, že se opět letos nemůže konat tradiční Mikulášská nadílka v kulturním domě,
zařídila pro Vás naše obec v neděli 5. prosince 2021 nadílku od Mikuláše s anděly a čerty.
Předpokládaný příjezd Mikuláše je naplánovaný na 13. hodinu, kdy se se svojí družinou
vypraví rozdat Vám nadílku. Aby vše zvládl a na nikoho nezapomněl, naplánovali jsme mu
trasu tímto způsobem: nadílka začne na náměstí Jaroslava Vrchlického směrem na
Pavízka, ke mlýnu, dále k rybníku a do Komenského ulice, dále Jižní ulicí do Zahradní a
poté ulicí Sportovců, kde odbočí do Alejí a k vodojemu, vrátí se na hlavní silnici a bude pokračovat Tyršovou
ulicí kolem školy směrem k nádraží a nakonec se vrátí Žateckou ulicí na náměstí Václavské. No a potom se
přesune do Křekovic, Zdeslavi, Zdeslavi – statek, Smrku, Nové Vsi, Kůzové a do Lhoty, kde svoji nadílku ukončí.
Milé děti, Mikuláše, anděly a čerty očekávejte doma za okny nebo před domem. Jejich příchod poznáte podle
zvonění zvonečků nebo chrastění čertovských řetězů. Mikuláš nebude raději vstupovat k vám domů, zůstane
vždy jen venku u dveří, kde vám předá nadílku. Pokud nebudete doma, budete mít ještě možnost si balíček
vyzvednout v pondělí v knihovně v čase 13.00 – 17.00 hodin. A chcete Mikuláši, Andělovi nebo čertovi
poděkovat jako v loňském roce? Nakreslete jim obrázek nebo vyrobte přáníčko a můžete jim to předat, až
k vám přijdou.
A informace pro rodiče: Mikuláš připravil balíčky za přísných hygienických opatření a dětem je bude předávat
výhradně v rukavicích. Z důvodu návštěvy velkého množství dětí a z důvodů hygienických nebude Mikuláš a
nikdo z jeho doprovodu vstupovat k Vám domů. Obecní Mikuláš má před sebou velmi dlouhou cestu, proto
obdaruje pouze děti, které bydlí v naší obci a jejich částech.
Děkujeme za pochopení. Vaše starostka Blanka
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POZVÁNKY

Štědrý den v kostele sv. Václava

Vážení spoluobčané,
Není ještě zcela jisté, jaké možnosti nám o vánocích nabídne epidemiologická situace v naší zemi. I každý z nás
může ke zlepšení přispět. Vánoční program nemá tedy ještě pevné struktury. Rád ale sděluji, že již program
připravujeme. Přemýšlíme o divadle i o nějaké formě svatoštěpánského koncertu. Víc zatím nemůžu sdělit, ale
sledujte informační kanály v obci, tam vše bude propagováno.
Vánoční bohoslužby:
25. 12., 11:30h Mše Svatá, kostel sv. Václava
26. 12., 8:00h Mše Svatá, kostel sv. Václava
Daniel Váhala s pozdravem všem čtenářům
__________________________________________________________________________________________
Děkujeme za projevenou účast k úmrtí pí Milady Razýmové.
rodina Razýmova

DOŠLO DO
REDAKCE
ČISTÁ

Koledy si zazpíváme z domovů
I tentokrát, stejně jako loni, kvůli zhoršené situaci způsobené
pandemií covid-19 naráží zpívání koled na mnohá omezení. I
přesto se ale tato akce uskuteční! Zazpíváme si on-line z tepla
svých domovů.
Na webu ceskozpivakoledy.cz odstartuje zpívání koled ve
středu 8. prosince v 18 hodin. Živě se budou přenášet koledy v
podání kapely Čechomor, takže si můžete zpříjemnit podvečer
a zazpívat si spolu s ní.
Akci tradičně podporuje také Český rozhlas, na jehož vlnách můžete 8. prosince v 18 hodin koledy rovněž
naladit a zazpívat si tak třeba u rádia.
Už se moc těšíme na zpívání s Vámi, i když to bude opět pouze on-line!

Tříkrálová sbírka 2022
Vážení spoluobčané, na začátku příštího roku hodláme u nás opět spustit tříkrálovou sbírku. Sbírka proběhne
tak jak bude možné a dovolené. Čekejte tedy koledníky u dveří, nebo sledujte možnosti, kde bude možno
přispět.
www.trikralovasbirka.cz
Za místní koledníky Daniel Váhala

Zapomenuté výročí - 40 let Kulturního domu v Čisté
V Čisté a okolí je celá řada objektů různého stáří, důležitosti a významu. Máme zde i jedinečnou budovu, která se
nepyšní stářím, ani krásou, ale která se nesmazatelně zapsala do dějin naší obce a mysli nás všech. Pamětníků i dětí
školou povinných. Která byla do nedávna chloubou naší obce a věřme, že se jí opět stane. Nepřehlédnutelná, která
si nezasloužila, aby se na výročí jejího slavnostního otevření zapomnělo.
Dne 13. listopadu roku 1981 ve 14,00 hod byl v Čisté zahájen provoz Kulturního domu. V době svého vzniku nebylo
na Rakovnicku modernějšího a většího kulturního stánku. Ani v okresním městě.
Připomeňme si, že KD vznikl v době, kdy neexistovaly desítky televizních kanálů, kdy lidé neseděli u počítačů,
internetu a kdy, světe div se, nebyly ani mobily. Lidé se chtěli bavit a bavit ve velkém. Kino kavárna odehrála až 160
filmových přestavení ročně. Reprezentačních plesů se za sezonu uskutečnilo i sedm, přičemž kapacita tanečního
sálu spolu s balkonem umožňovala účast více než 300 osob. V našem KD hostovali zpěváci a zpěvačky zvučných
jmen. Koncertovaly zde kapely snad všech hudebních žánrů. A co masopust, maškarní zábavy. Tradičně zde
probíhaly školní akademie, Mikuláš, dětské maškarní. KD byl i zřizovatelem kapel Kampánus, Rakovanka a Šlapeton.
Na diskotéky se sjížděla mládež i z přilehlých okresů. Místní restaurace fungovala v celoročním provozu. Zázemí zde
našli místní ochotníci a pěvecký sbor Václav ale i šachisté a filatelisté. Pořádaly se zde jazykové kurzy. Tři ročníky
zde uskutečněné taneční soutěže byly zařazeny mezi celorepublikové akce.
Nelze pominout ani společenskou funkci KD. Sál KD byl využíván při oslavách obce, Výroční schůze JZD Javorna zde
po oficiálním jednání přecházely v bujarou zábavu. Po dobu 10let zde byl vydáván Čistecký zpravodaj. Na počátku
roku 1990 zde bylo shromáždění Občanského fóra i okresní aktiv KSČ. Schází se zde i ustavující schůze obecního
zastupitelstva. Při výměně oken v budově místní základní školy posloužily klubovny KD jako náhradní učebny.
Výčet všeho dobrého, co nám dal Kulturní dům ve své čtyřicetileté historii, není zdaleka úplný. Každý z nás v sobě
nese nějakou tu vzpomínku. Lze si jen přát, aby se jedna z dominant naší obce po své rekonstrukci opět stala naší
chloubou. Jsme tím povinováni všem, kdož se na stavbě KD podíleli a i těm kteří po čtyřicet let jeho provoz k naší
potěše zajišťovali.
Zbyněk Coufal
__________________________________________________________________________________________

ZŠ A MŠ
ČISTÁ

Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Čistá

V pátek 12. 11. 2021 se uskutečnil Den otevřených dveří. V tento den byly
představeny všechny projekty, které se zde za poslední dva roky podařilo
zrealizovat a jejichž výsledkem jsou zmodernizované a zrekonstruované učebny. Návštěvníci
si mohli prohlédnout nejen prostory školy, ale byly pro ně připraveny i ukázky vzdělávacích
aktivit s doprovodným programem.
A zájem byl veliký. V odpoledních hodinách navštívilo školu okolo 130 osob z řad veřejnosti.
Prohlédnout si naše zařízení přijela také poslankyně Evropského parlamentu Ing. Veronika
Vrecionová nebo senátor MUDr. Ivo Trešl.
Jsme rádi, že se akce konala a došlo tak na příležitost představit naši „novou“ školu.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem zaměstnancům za přípravu.
Marie Kruntová
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Vzdělávací zájezd do Berlína
26. října 2021 překonala naše škola další hranice, tentokrát Spolkové republiky Německo. Za podpory
paní ředitelky a hlavně rodičů jsme pro děti uspořádali vzdělávací zájezd do Berlína. Zájem byl veliký, akce se
zúčastnilo 43 žáků 5. – 9. ročníku.
V brzkých ranních hodinách jsme vyrazili směr Německo. Po příjezdu do hlavního města nás čekal nabitý
program. Postupně jsme si prohlédli East Side Galery, Potsdamer Platz, zachovalou část berlínské zdi,
Památník holocaustu, budovu Reichstagu – bývalého Říšského sněmu, slavnou Braniborskou bránu. Dále jsme
se prošli nejluxusnější ulicí Berlína nazvanou Unter den Linden. Poté nás čekala návštěva vyhlídkové televizní
věže (Fernsehturm). Stala se pro nás nezapomenutelným zážitkem. Do výšky 203 metrů
nás dopravil vysokorychlostní výtah a poté jsme se mohli kochat nádherným výhledem do všech světových
stran.
Zájezd jsme si všichni užili. Poznali jsme památky, historii, jazyk a kulturu hlavního města Německa.
Mgr. Markéta Kočová, Pedagogové a žáci ZŠ a MŠ Čistá
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SPOLKOVÉ ZPRÁVY
Tělovýchovná jednota Čistá, z.s.
KOPANÁ - Průběžné tabulky po podzimní části sezóny 2021/2022
Mužstvo dospělých
Družstvo

Rk.

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

Penalty +

Penalty -

1

SK Mšecké Žehrovice, z.s.

11

10

0

1

47:15

30

0

0

2

SK Pavlíkov, z.s.

11

10

0

1

57:13

29

1

0

3

Sokol Janov

11

9

0

2

46:21

27

0

0

4

TJ Čistá, z.s.

11

7

0

4

54:22

23

0

2

5

TJ Český lev Kolešovice, z.s.

11

6

0

5

35:33

17

1

0

6

TJ Slabce, z.s.

11

5

0

6

30:37

15

0

0

7

Sokol Sýkořice, z.s.

11

4

0

7

22:34

12

0

0

8

Sokol Kroučová

11

4

0

7

19:43

12

0

0

9

Slavoj Chrášťany, z.s.

11

3

0

8

24:40

9

0

0

10

FK Petrohrad, z.s.

11

3

0

8

20:45

9

1

1

11

SK Oráčov, z.s.

11

3

0

8

18:49

8

1

0

12

TJ Šanov, z.s.

11

2

0

9

29:49

7

0

1

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

Penalty +

Penalty -

Mužstvo mladších žáků
Rk.

Družstvo

1

SK Rakovník, z.s. "B"

10

9

0

1

51:16

26

1

0

2

Sportovní klub policie Rakovník, z.s.

8

8

0

0

12:3

24

0

0

3

Sportovní klub Lány, spolek

8

7

0

1

53:17

21

1

1

4

TJ Sokol Nové Strašecí z. s.

10

6

0

4

54:28

18

0

0

5

FK Hředle, z.s.

10

6

0

4

34:26

18

0

0

6

Slavoj Chrášťany, z.s.

9

4

1

4

5:5

13

0

0

7

Tělovýchovná jednota Čistá, z.s.

10

3

1

6

40:43

10

0

0

8

FK Rakovník, z.s.

8

2

2

4

25:27

8

0

0

9

TJ Slabce, z.s.

9

2

0

7

19:26

7

0

1

10

TJ Roztoky, z.s.

10

1

0

9

19:42

3

0

0

11

TJ SPARTA LUŽNÁ, z.s.

10

1

0

9

15:94

3

0

0
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Sportovci TJ Čistá přejí všem svým příznivcům a spoluobčanům Čisté vše
nejlepší v Novém roce 2022.
Oddíl stolního tenisu TJ Čistá vás srdečně zve na vánoční turnaj ve stolním tenisu,
který se koná v sobotu 18. 12. 2021 v tělocvičně základní
školy
8:30 prezence
9:00 rozlosování
9:15 začátek turnaje
Startovné 50,- K

Činnost místního spolku ČČK Čistá v roce 2021
Naše organizace má 26 členů. Z toho je 20 starších 65 let. Máme jen jednoho muže. V
roce 2020 nás bylo 29, tři členky zemřely.
Snažíme se získávat mladé členy hlavně zdravotníky, ale rádi bychom našli nějaké
muže třeba z řad dárců krve. Můžete se hlásit u předsedkyně nebo členek výboru, to
je p. Coufalová, Červená, Kulhánková, Vopatová B. nebo Stárková Z. Příspěvek na
člena činí 200,--Kč, nad 65 let 100,--Kč. Polovinu částky odvádíme do oblastního
spolku ČČK do Rakovníka. Ten se stará o odběry krve v nemocnici v Rakovníku. Tak
známe i počet dárců krve v naší obci.
Naše činnost spočívá především v podávání první pomoci při kulturních, sportovních a hasičských soutěží
obce. Tuto pomoc zajišťují 4 členky, které mají vybavené nové brašny. Jsou to: p. Coufalová, Stárková,
Vopatová a Lexová. Letošní činnost pounamenala vlna covidu 19, kdy byl zákaz shromažďování a pohybu za
hranice obce a okresu.
Začaly jsme až 6.června Dnem dětí, který pořádala p. Coufalová, pomáhaly Vopatová, Stárková, Lexová a
Kulhánková. První pomoc nepotřeboval nikdo.
25.června jsme svolaly schůzi výboru, na které jsme se dohodly, že pošleme 5000,--Kč na Moravu do Lužce
postženého tornádem. Dostaly jsme účet kamarádky p. Kondelíkové, měla zničený celý dům. 29.6. jsme
vybíraly na známky a paní ing. Fišerová nám dala 200,--Kč na tornádo. Ty jsem poslala na charitativní účet SMS
90, 90 a 30 Kč.
30.6. jsme se zúčastnily soutěže "Všechno jezdí, co kola má" a 24.7. na čistecké pouti jsme ošetřovaly jednoho
chlapce /asi s úpalem / Lexová, Stárková, Vopatová, p. starostka a přišla i Mudr. Křižanovská.
28.8.byl na hřišti netradiční víceboj dětí s rodiči. Při 8 disciplínách jsem pomáhala na 1 stanovišti a měla jsem
připravenou brašnu.
4.9. pořádali hasiči "Memoriál Vlastimila Hoťka". Zúčastnilo se ho 8 družstev v netradičních závodech a v
útoku. S brašnou byly p. Coufalová, Červená a já.
Od 1.10. vede naše členka p.Vopatová B. zdravotnický kroužek, kde má 18 dětí, 10 mladších a 8 starších.
20.10. byla svolána schůze výboru abychom se dohodly, zda uděláme členskou výroční schůzi. Vzhledem ke
stoupající epidemii covid 19 jsme ji přesunuly na jaro 2022 a zároveň uděláme školení první pomoci.
Mgr. Zdeňka Stárková, předsedkyně ČČK
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V této rubrice chceme nově tento rok přinášet světové
události z let 1901-2011, tedy končící jedničkou.

Z HISTORIE

2011
V tomto roce přestala platit 50ti korunová bankovka. Teroristický útok na koptský kostel v Egyptě, při kterém
zahynulo 23 lidí a dalších více než 90 bylo zraněno. Teroristický útok na ruském letišti Děmodědovo si vyžádal
35 obětí a dalších skoro 200 zraněných. V Egyptě probíhaly masové demonstrace, které vedly k odstoupení
prezidenta Husní Mubaraka. Vlna tsunami poškodila japonskou jadernou elektrárnu Fukušima. V květnu byl
elitní jednotkou zabit teroristický předák Usáma Bin Ládin. Vyšinutý Anders Breivik postřílel na letním táboře
mladých socialistů 69 lidí. Při letecké havárii u Jaroslavli zemřeli mimo jiné i tři čeští hokejisté.
V tomto roce se narodili mnozí géniové, kteří se ale ještě neproslavili. A je na nás dospělých, zda z nich
vyrostou noví umělci, sportovci, vynálezci či hudebníci, nebo lumpové, kteří umí jen rozbíjet okna a ničit vše
kolem sebe.  V tomto roce naopak zemřel například politik a chartista Jiří Diensbier, cimrmanolog Pavel
Vondruška, spisovatel Arnošt Lustig, karikaturista Jiří Winter Neprakta, odbojář Ctirad Mašín, básník a filosof
Ivan Martin Jirous, řečený „Magor“, herec Bořivoj Navrátil, humorista Bedřich Zelenka, mim Jiří Kaftan, autor
krtečka Zdeněk Miler, prezident Václav Havel, kytarista Gary Moore, francouzská herečka Annie Girardotová,
herec Peter Falk známý jako Columbo či severokorejský vůdce Kim Čong-il.
__________________________________________________________________________________________________

Velmi důležitou výsadou bylo
povolení
trhů,
možnost
provozování obchodu a řemesel.
A tak řemeslníci se zde postupně
začali usazovat a své řemeslo
provozovat. Městečko Čistá se
časem postupně stává pro široké
okolí střediskovým místem, kde
bylo možno na trzích i
v obchodech, zakoupit nejen
potřebné zboží do domácnosti i
hospodářství, ale i u různých
řemeslníků si nechat zhotovit
potřebné náčiní a nástroje.
Při vyzdvižení Čisté na
městečko privilegií krále Ludvíka
Jagelonského roku 1526 bylo též
povoleno, že řemeslníci různí
jako
řezníci,
sladovníci,
soukeníci, kováři, ševci, pekaři a
jiní, právo mají zde se usazovat, a
řemesla
svá
provozovat.
Postupem
času
řemeslníků
v městečku přibývalo a dle vzoru
jiných měst místní řemeslníci
cechovní pořádky sobě založili.
Dle cechovních dochovaných
listin bylo možno zjistit, že v Čisté
byl založen:
Dne 16. listopadu 1659
v Čisté první cech – řeznického
řemesla. Artikule (stanovy) byly

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
schváleny Kapitulou sv. Víta na
Hradě pražském dne 13. prosince
1659. Jelikož řemeslníci, kteří
cech svého řemesla založit
nemohli, byli do řádně zřízených
cechů jiných řemesel přijímány.
Tak se stalo, že do řeznického
cechu byli postupně přijati i
sládci, koželuzi, mydláři, jircháři a
hřebenáři. Kolem roku 1875 byl
pořízen nebo obnoven prapor
tohoto cechu.
V roce 1668 byl založen
cech krejčovského řemesla. Dne
6. prosince 1670 byly schváleny
artikule cechu krejčovského. Do
tohoto cechu byli přijati též
postřihovači a knihaři. Cechovní
prapor byl pořízen v roce 1854 za
159 zl. 39 kr.
Čisteckým
obuvníkům
bylo povoleno v roce 1669
založit cech ševcovský. Čisteckou
vrchností byly artikule schváleny
4. listopadu 1675. V roce 1834
byl pořízen za 280 zl. 43,5 kr.
zdobený
prapor
tohoto
obuvnického cechu, který byl ze
zeleného brokátu se zlatou
[9]

lemovkou, s třásněmi a třapci.
Na jedné straně s obrazem
patronů Kryšpína a Kryšpiána se
vznášejícím se andělem, držícím
nad oběma věnce. Na straně
druhé se sv. Václavem a dvěma
anděly.
Nad
prapor
se
připevňovalo kování se znakem.
Později byl prapor uchováván ve
zvláštní skříni na radnici. Také
byly v roce 1879 zhotoveny dvě
korouhve, obě barvy červené
s obrazem patronů Kryšpína a
Kryšpiána na jedné a se sv.
Janem, Pavlem, sv. Václavem a
pannou Marií na druhé korouhvi.
Obě stály 55 zlatých. Při slavnosti
jejich svěcení dne 25. dubna
1879 věnovali čistečtí ševci na
postranní oltář zdejšího kostela
dvě dřevěné sochy těchto
patronů. Vyřezal je čistecký
řezbář Václav Šajner. Čistečtí
ševci byli chvalně známí a
proslulí široko daleko po okolí.
Jaroslav Sklenář, kronikář
/redakčně bez zásahu/

Ověřte si s námi své znalosti o historii daných tradic a zvyků. Každý měsíc
přinášíme aktuální kvíz i s článkem, kde můžete najít správné odpovědi. Tento
měsíc si představíme advent a významné postavy adventního období.

ZNÁTE ZVYKY
A TRADICE?

Proč se říká, že název měsíce prosinec vzniklo ze slova prasinec?
Kdo rozhodl, že adventní neděle budou jen 4?
Co to je barborka?
Jak nazývají Mikuláše v USA a jak v Rusku?
Které světici se říká Světluška?
Na naší procházce českými tradicemi, zvyky, pranostikami, svátky spojenými
s vírou a pověrami, se dostáváme ke konci. Každý konec je ale začátkem
něčeho nového a lepšího, jak si lidé přejí poslední den v roce na Silvestra,
když se 31. prosinec přehupuje na 1. leden. Prosinec je měsícem spojeným s
prosbami. Židovský národ kdysi prosil (a mnozí z nich stále ještě prosí), aby přišel slíbený Spasitel světa. Křesťané
věří, že se tyto prosby splnily a prosinec si zvolili jako vyvrcholení roku, jako konec staré éry a s příchodem Spasitele
začátek nové. Někteří lidé prosinec také spojují se zabíjačkami, na našem venkově ještě nedávno velmi rozšířenými.
Proto se udává, že název mohl vzniknout i ze slova „prasinec“. Každý ale ať si to odvozuje po svém.
Advent – období přípravy
Důležité je, že na konci listopadu začal Advent – období přípravy. Adventní doba byla původně dobou postní. Půst
církev zachovávala mezi 11. listopadem a 6. lednem, na který původně připadala oslava narození Ježíše Krista.
Počátky adventu sahají až do 7. století, kdy se v západní církvi slavil určitý počet (4 až 6) adventních nedělí –
skutečnost, že nyní máme čtyři adventní neděle, stanovil papež Řehoř Veliký.
Sv. Barbora
Adventním obdobím nás provází několik významných postav. První je sv. Barbora. Už 4. prosince má tato římská
panenská mučednice, která tajně přijala křesťanství, svátek. Vlastní otec jí udal úřadům římské říše a po krutém
mučení byla nakonec popravena. Je patronkou horníků, architektů, zedníků, tesařů, kameníků, zvoníků a dokonce i
dělostřelců… V předvečer jejího svátku se konaly obchůzky Barborek. Tajemné zahalené bílé postavy se závojem
nebo vlasy sčesanými dopředu a zeleným věnečkem na hlavě, chodily po vesnici ve dvojicích i větších houfech a
obdarovávaly děti drobnými pamlsky, ořechy, jablky, nebo je naopak trestaly metličkou. Nejčastějším zvykem je
uřezání třešňové větvičky, které říkáme Barborka, a ponořením do vázy čekáme, jestli na Vánoce vykvete. Pokud se
tak stane, je to předzvěst svatby v domě. Která dívka se chtěla vdávat a byla nedočkavá, říká se, že ohřívala vodu v
ústech a pravidelně jí barborku ještě zalévala, aby to měla jistější.
Sv. Mikuláš
Tento svátek nemá žádný pohanský předobraz, ale vznikl podle skutečné postavy Mikuláše z Myry, jehož skutky
byly opředeny legendami a vyprávění o nich se k nám dostalo z Byzance během 11. století. Mikuláš byl synem
bohatého křesťanského obchodníka a narodil se ve městě Patara v římské provincii Asii mezi lety 280/286. Z toho,
že se stal patronem rybářů a námořníků, bývalo odvozováno, že by mohl být původně povoláním rybář či
námořník, pravděpodobnější ale je, že se jeho rodina zabývala obchodem s rybami. Byl velmi zbožný a po smrti
otce prý rozdal dědictví chudým. Někteří z toho odvozují, že v té době byl už váženým knězem či biskupem. Obecně
se předpokládá, že se stal biskupem v Myře (nyní Demre v Turecku) kolem roku 300 a to ve velmi mladém věku.
Mimo jiné se patrně zasazoval o spravedlivý přístup k cizincům a dohlížel na spravedlivý chod soudů. Nejspíše
moudře, neboť se stal známým též jako ochránce nespravedlivě obviněných. Zajímavé je, sv. Mikuláš z Myry nebyl
nikdy oficiálně prohlášen svatým, jeho uctívání se prostě stalo součástí víry širokých vrstev a zvolna se šířilo. V
mnohých zemích jej známe ale pod přezdívkou Santa Claus a je s ním spojena trochu jiná legenda. Další
alternativou Mikuláše se stal i Děda Mráz, postava z pohanských dob, jakýsi Vládce severu. Původně byl prý
dokonce zlý a přinášely se mu oběti, ale v novodobých dějinách ho známe jako dobromyslného staříka, který
obdarovává děti a působí všem radost. Oslavy sv. Mikuláše byly vždy bujaré. Obcházení domovů, obdarovávání dětí
a kladení darů za okno nebo pověšení punčochy s dobrotami nad dveře či do okna, je dodnes velmi populární.
Sv. Lucie
V pohanských dobách v našich zemích předkové vyznávali kult světla. Před zavedením gregoriánského kalendáře
připadal svátek sv. Lucie přesně na den slunovratu. Den sv. Lucie byl skutečným ženským svátkem, platil zákaz

předení i dalších prací a „Lucie“, které dodržování kontrolovaly, trestaly všechna porušení. V mnoha krajích chodily
zase ženy převlečené za Lucku a nosily sebou nůž, aby mohly zlovolníkům rozpárat břicho. Hodné děti odměňovaly
a těm, které zlobily nebo se neuměly hezky pomodlit, vysázely metlou něco na pamětnou. Pranostika také říká –
Lucie, noci upije, ale dne nepřidá. Jméno Lucie pochází od latinského slova lux, to je v překladu světlo, takže česky
bychom si toto jméno mohli parafrázovat jako „Světluška“. Byla to opět křesťanská mučednice z bohaté rodiny,
kterou nutili do sňatku s pohanem. Lucie rozdala svůj majetek a nápadníka odmítla. Ten jí udal vrchnosti a Lucie
byla odsouzena k prostituci ve veřejném domě. Strážím, které jí tam vedly, se vzepřela a tak jí vojáci prořízli hrdlo
mečem. Svatá Lucie se stala patronkou švadlen, kočích, sklenářů a brusířů. Často jí lidé prosili o pomoc při
chorobách krčních.
__________________________________________________________________________________________

VÝPIS USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá č. 30 ze dne 27. října 2021
Návrh usnesení č. 305/21: ZO schvaluje navržený program jednání 30. zasedání ZO.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 305/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 306/21: ZO souhlasí s podpisem Plánovací smlouvy na vybudování nové veřejné
infrastruktury pro napojení na veřejnou komunikaci ul. Nádražní, dle návrhu manželů F. v poměru: manž. F.
50.000,- Kč a obec Čistá 70.000,- Kč.
Pro - 8, Proti – 1 ing. Coufal, Zdržel se - 1 p. Votroubek J.; USNESENÍ č. 306/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 307/21: ZO schvaluje přípravu projektu na zakoupení a instalaci osvětlení a kamerového
systému u sběrných míst v Čisté, jejích místních částech a na hřbitově.
Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se - 1 Mgr. Váhala; USNESENÍ č. 307/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 308/21: ZO schvaluje přijetí dotace ve výši 1,571.204,- Kč z rozpočtu SK ze Středočeského
Infrastrukturního fondu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu
„Splašková kanalizace a ČOV, ev.č. projektu ISF/ŽIV/044032/2021.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 308/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 309/21: ZO zamítá nabídku na odkup pozemku parc.č. 2208 v k.ú. Čistá u Rakovníka
v elektronické aukci.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 309/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 310/21: ZO zamítá nabídku na odkup pozemku parc.č. 521/2 v k.ú. Čistá u Rakovníka
v elektronické aukci.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 310/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 311/21: ZO zamítá nabídku M&M reality.cz na odkup pozemku parc.č. 521/2 v k.ú. Čistá u
Rakovníka za částku 413.476,- Kč.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 311/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 312/21: ZO předběžně schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 1201 v k.ú. Zdeslav u
Rakovníka k umístění vlastního mobilního prodejního zařízení s občerstvením za minimální částku 10.000,Kč za sezonu (1.5. – 30.9.) na dobu 5-ti let, od 1.1.2022, s možností prodloužení smlouvy.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 312/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 313/21: ZO souhlasí s umístěním stavby na pozemcích obce Čistá v místní části Lhota
v souvislosti s rekonstrukcí vedení el. energie NN.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0; USNESENÍ č. 313/21 BYLO SCHVÁLENO.
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To je dobře
OÚ vydal kalendář na rok 2022
s krásnými
fotografiemi
z naší
fotosoutěže a byl pokřtěn při
rozsvěcení vánočního stromu (je
možno zakoupit na OÚ).

To je dobře (nebo
špatně?)
Na rybníku v Čisté se
objevila nutrie. Hezké
zvířátko,
ale
pokud
podhrabe břeh a svah u
rybníka, nebude to moc
dobře.

TO JE DOBŘE,
TO JE ŠPATNĚ

To je špatně
Vandalismus v naší obci žel
pokračuje. Někdo měl potřebu
měřit si svou sílu na patníku u
hřiště. Možná si připadal jako
borec, ale je vždy snazší něco
zničit, než to vybudovat, že.

Za měsíc listopad byly vybrány tyto fotografie:

1.Lucie Pavlisová
Když podzim kouzlí

2.Tomáš Razým
Labutě 3

FOTOSOUTĚŽ

3.Kateřina Votroubková
Krávy

Na další fotografie za měsíc listopad 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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