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OBEC INFORMUJE
NAŠI ZASTUPITELÉ
DOŠLO DO REDAKCE

OÚ Čistá
Úřední hodiny:
Pondělí 8 - 11:30
12 - 17
Úterý 8 - 11:30
12 - 16
Středa 8 - 11:30
12 - 17
Čtvrtek
není úřední den
Pátek 8 - 11:30
12 – 15
___________________________________
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:
Pondělí
8 - 11 14 - 17
Úterý
8 - 11 13 - 16
Středa
8 - 11 14 - 17
Čtvrtek
8 - 11 13 - 16
Pátek
8 - 11 13 - 16
___________________________________
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

KČ 6,-
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POZVÁNKY
Z HISTORIE
SPOLKOVÉ ZPRÁVY
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Čistecká Buchta
Čistecký orloj
KULTURNÍ PŘEHLED
Plakátová příloha

Vážení spoluobčané,
skončily letní prázdniny, čas odpočinku a
dovolených. Já nevím jak Vám, ale mě vše
neskutečně rychle uběhlo. Máme měsíc září, který
je velmi důležitý pro školáky a jejich rodiče. Chvíli
bude trvat, než se vše vrátí do zajetých kolejí
školních povinností a obzvláště pro nové
prvňáčky,
kterých
jsme
letos
přivítali
neskutečných 16. Jsem ráda, že zájem o naší školu
stoupá, což je vidět i na celkovém počtu žáků, kterých letos máme 104 v ZŠ
a 36 v MŠ.
Během letních prázdnin se ale určitě nezahálelo, jak na úřadě, tak ve
škole. V budově školy probíhal velký letní úklid a drobné opravy. Ta
největší akce ve škole nás ještě letos čeká, a to projekt „Vybudování Centra
světa techniky, robotiky a přírodních věd“, který bychom chtěli stihnout do
konce roku.
Zároveň během prázdnin proběhly stavební práce a úpravy technického
zázemí obce, které navazuje na sběrný dvůr. Práce probíhají částečně
svépomocí podle schváleného projektu a rádi bychom vše dokončili do
konce tohoto roku.
Zaměstnanci obce měli během letních měsíců také plno práce s údržbou
zeleně ve všech našich částech. Myslím si, že vše zvládali výborně, za což
jim patří veliké poděkování.
V srpnu jsme také s našimi hasiči převzali nové hasičské auto a to
dopravní automobil s přívěsem pro hašení, který nahradí naši dosluhující
Avii. Slavnostní předání proběhne v sobotu 14. září na hřišti během soutěže
O pohár starosty SDH.
Na podzim toho chceme stihnout opravdu hodně, proběhne revitalizace
dvou rybníků ve Zdeslavi a jednoho ve Lhotě, dále bude kompletně
opravena kaplička v Křekovicích a také nás čekají naše schody za nákupním
střediskem.
Vážení spoluobčané, zmínila jsem se jen o konkrétních větších a
aktuálních projektech, které probíhají nebo jsou připraveny. Pokud Vás
zajímá, co připravujeme, co probíhá, nebo co by bylo třeba udělat, přijďte
na zastupitelstvo, přijďte se informovat na úřad, přijďte za mnou, ať poté
nedochází k nedorozumění a ke zkreslení informací. Každé zastupitelstvo
jsou jak zastupitelé, tak veřejnost informována o všech projektech a akcích
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v jaké jsou fázi a jak vše probíhá. Neustále se snažíme vylepšovat naše obce a jejich životní prostředí, aby byl
život v nich co nejpříjemnější, ale nemůžeme samozřejmě vědět vše co je potřeba, proto budu ráda, když tyto
podněty a připomínky uslyším přímo od Vás.
Přeji Vám klidné a pohodové podzimní měsíce.
Blanka Čebišová, starostka obce
__________________________________________________________________________________________

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE



Upozorňujeme občany na zákaz pálení listí, klestí a na vypalování trávy. Tyto akce, byť jsou konány na
Vašem vlastním pozemku, je nutné předem nahlásit na webové stránky hasičů https://paleni.izscr.cz.

Kdo má zájem o kominické služby, přihlaste se co nejdříve na obecním úřadě pí. Valigurčinové, nebo na
tel. čísle 313 549 454.

Plán osazení obecního kontejneru na bio odpad
Září
víkend 31. 8. a 1. 9. – Kůzová, Nová Ves
víkend 14. a 15. 9. – Zdeslav, Křekovice, Lhota
víkend 21. a 22. 9. – Kůzová, Nová Ves
víkend 28. a 29. 9. – Zdeslav, Lhota

víkend 12. a 13. 10. – Zdeslav, Lhota
víkend 19. a 20. 10. – Kůzová, Nová Ves
víkend 26. a 27. 10. – Zdeslav, Křekovice, Lhota
Listopad
víkend 2. a 3. 11. – Kůzová, Nová Ves
víkend 9. a 10. 11. – Zdeslav, Křekovice, Lhota

Říjen
víkend 5. a 6. 10. – Kůzová, Nová Ves, Křekovice

1. veřejné projednání Krajinného plánu
Obce Čistá se koná v pátek 20.9.2019
v 17 hodin v kulturním domě v Čisté.
Přijďte všichni, které prostředí, ve kterém
žije, a okolí naší obce zajímá a kdo má
k problému co říci.
Srdečně zve Obec Čistá a Landscape
studio Klára Salzmann.
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Naši zastupitelé
Jako redakce Čisteckého zpravodaje jsme se rozhodli postupně představit nové zastupitelstvo, zvolené
v podzimních komunálních volbách. Tento měsíc bude odpovídat pan Mgr. Daniel Váhala (44 let, jáhen,
administrátor řkc farnosti Jesenice, kandidovala za Sdružení nezávislých kandidátů „Čistecka“).
1) Jsi v zastupitelstvu již několikáté období – vnímáš, že se za tu dobu povedlo v obci něco změnit
k lepšímu?
Těžko by kdo odpověděl, že ne, protože to by si přece podřezával vlastní
větev. Jsem přesvědčen, že každá dobrovolná, bezúplatná práce pro
druhého a pro společnost je změna a cesta k lepšímu, bez ohledu na to, že
je někdy kostrbatá, pomalá nebo i chybná. Takže povedlo.

2) Spolkový život je v obci poměrně bohatý. Sám jsi členem několika
spolků (divadelní, rybářský). Co vidíš ve fungování spolků a
rozšiřování základny třeba i o mladé lidi jako klíčové?
Jako klíčové pro fungování spolků vidím to, aby jednotliví členové byli ve
spolku v první řadě pro prospěch a radost druhého a pak až sebe. Dále také je třeba vnímat limity druhého, tj.
uznat jeho přednosti i pochopit nedokonalosti.
Mladým lidem je třeba dávat prostor pro realizaci, citlivě předávat vlastní zkušenosti a umět ustoupit z první
řady do druhé i třetí i poslední.

3) Kdybys měl říct tři věci, které vidíš jako největší problém v Čisté, co by to bylo?
Nejenom v Čisté.
1. Sobectví. Které se projevuje ve zkažených sousedských vztazích, ale také třeba v přeplněných kontejnerech.
V neustálém kladení si otázky, co z toho budu mít já. Neschopnost podpořit dobré dílo druhého.
2. Nezájem. O dění v obci, o kulturu o hledání nových věcí i perspektiv. Vše uvozováno konstatováním: „Jé to
bylo jo, to mi nikdo neřekl.“
3. Vzpomínání na staré dobré časy. Jak bylo dobře, když mléko stálo 2 Kčs, jaká legrace byla na zájezdech a
v kulturním domě, jak se dalo zadarmo vykrmit prase. Děsím se, že pojmy jako sleva, zadarmo a výhodně jsou
dodnes určujícími hodnotami a měřítkem našeho života. Hodnoty jako jsou třeba svoboda, pravda a také víra
jsou v lepším případě opomíjeny, v horším poplivány.

__________________________________________________________________________________________

DOŠLO DO REDAKCE
Poděkování
Rodiny Teršlova a Boudova děkují všem za projevenou soustrast k úmrtí paní Hany Boudové.

Žejdlík piva pro demokracii
21.srpna se na Čisteckém nádraží sešlo zhruba 30 lidí, kteří si přišli připomenout výročí okupace
Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy, především sovětskými vojáky, kteří na našem území pak již
zůstali. Zároveň jsme si připomněli protesty vůči sovětské okupaci z roku 1969 a zapálili svíčky za oběti
komunistických represí. Tato vzpomínková akce se konala na popud hnutí Milion chvilek pro demokracii na 87
místech po celé ČR. Jsem rád, že se akce účastnili i mladí lidé a děti. Měli bychom si stále připomínat, co
znamenala totalita pod vládou komunistů, kteří posílali střílet své milicionáře do demonstrantů – Češi proti
Čechům. A zvláště mladí by měli vědět, že demokracie není samozřejmostí a současný politický vývoj nás nutí
být na stráži. Na vzpomínkové akci jsme si po přečtení prohlášení Milionu chvilek k této akci pokojně povídali a
vzpomínali, opekli buřty, zapili dobrým pivem.
Vladimír Vácha
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120 let železniční
dráhy Rakovník –
Mladotice
Vážení spoluobčané,
v sobotu
7.9.2019
proběhnou oslavy 120 let
železniční dráhy Rakovník –
Mladotice. Naší obcí bude
projíždět
několik
železničních spojů, kterými
se můžete dostat do
Kralovic a Mladotic, kde
bude probíhat program,
který máte blíže popsaný
na plakátu (viz samostatný
plakát).
V naší obci proběhnou dvě
komentované
prohlídky
Muzea Čistecka s Romanem
Hartlem – téma 120 let
dráhy
(prohlídky
se
uskuteční v Muzeu Čistecka
od 10.45 – 11.30 hodin a od
14.30 – 15.15 hodin).
Na vlakovém nádraží bude
ke
zhlédnutí
výstava
starých
pohlednic
a
fotografií.
Bude možno
zakoupit pohledy obce,
knihy,
upomínkové
předměty, novou publikaci
o železniční trati s názvem:
„120 let z Rakovníka do
Mladotic po kolejích“,
turistické medaile vyrobené
k výročí dráhy.
Na nádraží si budete moci
zakoupit občerstvení (pivo,
limo, párek).
DS Tyl pojede vlakem z Čisté do Kralovic v 11.52 hodin, kde sehraje scénku „Proč vlak nejede dál?“. Pokud se
budete chtít vrátit v čase o 50 let nazpět a zažít jízdu Bardotkou, přijďte si na nádraží s divadelním spolkem Tyl
opéci buřty a nasát atmosféru sedmdesátých let minulého století.
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Z HISTORIE
Poplužní dvůr.
V roce
1700
koupila
Kapitula
sv.Víta
na
Hradě
pražském (čistecká vrchnost) dvůr
Kuncovský v Čisté a k němu
břežanské
osadníky
robotou
přikázala. Vznikl tak poplužní dvůr,
neboli vrchnostenský dvůr, ke
kterému náležela dominikální
půda, tedy zemědělské pozemky,
které
vlastnila
vrchnost
a
obdělávala je ve vlastní režii.
Účelem poplužního dvora bylo
především
zajištění dostatku
potravin pro vrchnost a její dvůr.
Přebytky z hospodaření dvora byly
určeny pro místní trh a výtěžek
z produktů tvořil součást příjmu
vrchnosti. Poplužní dvory se
nacházely i v okolních obcích
kolem Čisté.
Historie továrny, která svými
výrobky proslavila naší obec.
Továrna
výrobků
pro
dřevoprůmysl.
Otec E. Kauderse měl
v domě čp.14 obchod mlýnskými
výrobky a hospodářstvím. Roku
1918 započal Emil Kauders se
stavbou továrny na nástroje pro
dřevoprůmysl na záhumenici
domu čp.13 a v následujících
letech
pak
byla
továrna
rozšiřována.
Majitel továrny vychází
vstříc Sboru dobrovolných hasičů
tím, že jim v roce 1921 daruje
prkna na strop skladiště a bylo
možno tak uchovat drahé hasičské
náčiní v patřičném pořádku. Také
vyšel vstříc potřebám místní školy
a byl nápomocen při zařizování
dílny v nové školní budově.
Po založení továrny se zde
vyráběly potřeby pro zemědělce,
jako hrábě, kosy, dřevěné lopaty a

podobný sortiment. Výrobu zprvu
vedl mistr z Pecínova, kde se
podobná
výroba
dělala
podomácku. Teprve později kolem
roku 1925 se započalo s výrobou
hoblíků a všech nástrojů na
opracování
dřeva,
včetně
truhlářských hoblic.
Kolem roku 1930 se zde
začaly vyrábět i kovové součástky,
železa do hoblíků a později i jiné
kovové nástroje, jako kladiva,
kleště, stužidla pro truhláře, dláta.
Byl to výrobní program zanesený
sem ze Zbiroha. Tuto výrobu zde
zaváděl kovář Kašat. Kovovýroba
stále stoupala, takže před druhou
světovou válkou byla na této
výrobě
zaměstnána
téměř
polovina zaměstnanců továrny.
V té době zde pracovalo celkem 60
lidí.
Tato továrna na nástroje
pro dřevoprůmysl a hoblíky ze
skromných začátků má v roce
1934 již dobré jméno tak, že vyváží
své výrobky po celé republice.
Kromě dalších úprav je v roce
1935 zřízena v kotelně nová
lokomobila, kterou byly poháněny
transmise, k pohonu jednotlivých
strojů.
V roce 1938 se projevuje
nedostatek dělnictva v celém
průmyslu a také v této továrně
pana Kauderse, která v té době
měla
několik
naléhavých
vojenských dodávek. Zaměstnanci
továrny věnovali dvě hodiny
z odpracované týdenní mzdy
v částce 460 Kč na obranu státu.
Byl to zasloužilý čin chudého, ale
uvědomělého dělnictva, které
v těžkých chvílích pro náš stát šlo
příkladem celé veřejnosti.
Roku 1939 poskytl majitel
firmy Eaka E.Kauders všem svým
zaměstnancům
jednorázovou
drahotní výpomoc. Ženatí dostali
140 K, svobodní 100 K a
zaměstnané ženy v továrně 80 K.
V roce 1942 byli nuceně
vystěhováni z Čisté všichni židovští
[7]

občané. Také Emil Kauders
narozen 28. října 1874, majitel
firmy Eska, jeho manželka Ida
Kaudersová, narozená 6. března
1882 a jejich syn Josef Kauders byli
společně s ostatními židovskými
občany vystěhováni v lednu 1942.
Dle příkazu, který obdrželi, vzali
sebou
v příručním
zavazadle
určené věci a odjeli
spolu
s ostatními na sběrné místo do
Plzně. Odtud pak odjel E.Kauders
21.ledna1942 transportem S 819
do Terezína a 28. října Ev 979
z Terezína do Osvětimi.
Jako
jediný
z rodiny
Kaudersů
se
vrátil
z koncentračního tábora dne 29.
května 1945 Josef, syn Emila a Idy
Kaudersových.
Oba
rodiče
zahynuli
spolu
s většinou
čisteckých Židů v koncentračních
táborech.
Po
svém
návratu
z koncentračního tábora se Josef
Kauders ujímá vedení továrny na
obrábění
dřeva
a
výroby
truhlářského nářadí v Čisté.
V roce 1948 je tato
Kaudersova továrna znárodněna
bez náhrady, jako se stalo všem
ostatním
podnikům
a
velkostatkům. Továrnu přebírá
Hamiro Příbram a výroba hoblíků
je zde zachována.
Změnou
územního
uspořádání byla Čistá v roce 1960
přidělena do okresu Rakovník.
Továrna
nástrojů
pro
dřevoprůmysl byla reorganizací
začleněna
do
Okresního
průmyslového podniku Rakovník.
Tato továrna zvaná již Hoblíkárna
OPP
Rakovník
získává
na
popularitě a vyváží své výrobky do
celé republiky a hlavně do
zahraničí. Je také vedle parního
mlýna po dlouhou dobu druhým
průmyslovým podnikem v Čisté.

Jaroslav Sklenář, kronikář
/obsah a formát textu bez
redakčního zásahu/

Co se psalo před 100lety?
čerpáno z Kuchyňského kalendáře z roku 1919
Sušení ovoce
První ovoce se nikdy nehodí k sušení, protože bývá
pravidelně červivé. Teprve ovoce pozdější, bezvadné
se hodí. Musí býti také dokonale zralé. Ovoce nezralé,
červivé, nahnilé nebo přezrálé neposkytuje žádnou
dobrou zásobu. Lísky na sušení se vyměňují dle
teploty plotny nebo trouby každých 20-30minut.
Dolní se přehodí nahoru atd.
Sušárnu si může obratná hospodyně poříditi sama.
Udělá si rám z dřevěných lišt, tak velký, aby se vešel
pohodlně do trouby. Pak vespod malými hřebíčky
přibije tenké, dřevěné louče, na jeden centimetr od
sebe, aby drobné ovoce nepropadalo, ale teplo
mohlo procházet. Vespod přibijí se na všech rozích
nízké špalíčky, aby rám neležel na plotně nebo
troubě. Tímto způsobem mohou se umístiti tři lístky
nad sebou a činí právě tak dobrOu službu jako
sušárny drátěné, ano mají tu přednost, Že se nemusí
dávat ovoce na papír, který sušení zdržuje a že
nedostane ovoce žádné příchutě od plechu nebo
drátu sušáren jiných. Netroufá-li si hospodyně věc
provésti, udělá to truhlář. Jinak dostanou se sušárny
v obchodech železnických neb přímo u výrobců (Jan
Bukovanský, české Budějovice).
Třešně. Nejlepší sušené třešně získají se z druhů
velkých. Třešně zbaví se stopek a na lístky uloží jen
jednou vrstvou.
Švestky. Položí se na lístky hustě vedle sebe,
stopkovou jizvou nahoru. Počne se mírným topením,
při zavřené troubě, čímž se docílí, že švestky nepukají
a zůstanou šťavnatými. Když trochu zavadnou, zvýší
se teplota a trouba se otevře, aby pára unikala. Na
3lískové sušárně usuší se najednou 6 kg švestek.
Křížaly z jablek a hrušek postaví se vedle sebe
slupkou na sušárnu. Tím se voda z ovoce vypaří.
Kdyby se položily na plocho, dlouho by neuschly, ano
rozpekly by se.
Hrušky celé položí se stopkou vzhůru. Neloupají se,
leda hrušky velké, které by se dlouho neusušily.
Mohou se také rozkrájet, ale nezbaví se jaderníků, a
aby zůstaly pěkně bílé, kladou se loupané do vody
trochu osolené, a sice na jeden litr vody se dá 8 gr
soli.
Jablka. Jablka se oloupají, ohryzek z nich se vykrojí
pomocí strojku neb plechovou trubičkou asi 2cm
v průměru, nakrájí se na kolečka asi 5 mm silná a
kladou do slané vody jako hrušky. Pak se vyberou a
odkapané rozloží na lísky. Při ovoci jádrovém,
jablkách a hruškách, musí býti teplota s počátku vyšší

a pak nižší, při peckovitém je tomu obráceně. Jablka
se také mohou navléknouti na dráty a zavěsiti na
kovové lišty v troubě, na něž se vsunou plechy při
pečení. Zapálí-li se pod nimi vlákno síry, zůstanou
pěkná bílá. Ovoce se nesmí přesušit, to je škoda.
Suché nakládá se do plátěných sáčků a nechá viset ve
vzdušné místnosti. Při vaření sušeného ovoce má se
ovoce večer před upotřebením vyprat a do studené
vody namočit. V té do druhého dne nabobtná a dá se
v ní vařit a dle chuti osladí.
Sušená jablka se velmi dobře vyplácí a vydrží několik
let a i v létě možno z nich upravovat záviny, když se
nechají nabobtnat a pak osáknout. Meruňky se také
dají dobře sušit. Rozpůlí se a před upotřebením dají
nabobtnat.
Zahrada v září
V zahradě zelinářské činí se přípravy pro sklizeň a
připravuje se půda pro příští rok. Špenát, mrkev
(karotka), cibule a zelenina kořenová jako pastyňák a
černý kořen se zasévá, aby vydaly první žeň na jaře.
Rovněž zimní salát se vysazuje, a sice do brázdek, aby
byl trochu chráněn a i malým množstvím sněhu
zakryt. Kde se ještě nestalo, tam se musí sklízet
cibule. Musí zůstat nevyhnutelně venku a ještě ležet
na plném slunci, musí dobře uschnouti, než se čistí a
ukládá. Tím zabrání se hnilobě. Nejmenší cibulky,
které se užijí k sadbě, dají se do organtýnových sáčků
a pověsí nad kamna, aby se nezkazily. Musí zůstat
neustále v suchu, aby nepučely. I cibule pro
domácnost musí se dát do sáčku a pověsit do sucha a
průvanu, aby nerostla a nehnila. Ranné brambory
určené k sadbě musí se již začátkem měsíce dobývati,
nechati na vzduchu a slunci, aby uschly. Pak se
vyberou zdravé, stejně velké brambory a uloží do
suchého sklepa.
Kdo má pařeniště, zasází tam salát a brukev na zimu.
Je-li trvale deštivé počasí, musí se rajská jablíčka
otrhati a dáti na světlém, teplém místě dozráti,
protože by na keřích hnila. Fazole se otrhají, nejlépe
vytrhají-li se keříčky, svážou a někde pověšeny
nechají uschnout. Při vlhkém počasí by níže visící
lusky snadno shnily.
V zahradě ovocné začíná sklizeň ovoce podzimního.
Zimní se nechá ještě na stromech. Trhání ovoce musí
se díti opatrně. Především musí se dbáti, aby se
nepoškodily větvičky, na nichž ovoce visí, neboť tím
se ničí úroda příštího roku. Také se nemá utrhnouti
stopka od ovoce. Ovoce klade se opatrně do plochých
košů neb beden, nesmí se mačkat ani házet, protože
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se pak kazí, nechá se nějakou dobu na vzduchu a pak
ukládá do místností dobře vyčištěných a vyvětraných.
Místnost se musí každoročně vybíliti a vysířiti.
Třešňové stromy prosychají a musí se vše suché
odstraniti a spáliti, protože na suchých větvičkách
usazuje se plíseň a houba. Ovoce bobulovité se

přesazuje, angreštové listí sbírá a pálí hlavně tam, kde
se objevilo „padlí“, nemoc angreštu. Lepkavé pásy se
obnovují, hnízda housenek lámou a pálí.

Recept na září
Solnohradské noky
Tři žloutky se utrou se 3 lžícemi cukru a 5 deka másla. Z pěti bílků se připraví tuhý sníh, z něhož část se
zamíchá do těsta se lžící mouky. Pak se to utřené těstíčko vleje na rendlík nebo mělkou mísu, na jejíž dno se
naleje malinko mléka, těsto se rozetře a dá na horkou plotnu. Ostatní sníh se osladí a dělají se z něho na to
těsto kopečky. Jakmile začne to těstíčko spodem tuhnout a dostávat kůrku, přehne se ze dvou stran přes sebe
a dá se to do trouby asi na 15 minut dopéci a podává v nádobě, ve které se to peklo.
__________________________________________________________________________________________

HASIČSKÉ OKÉNKO
Neexistuje hranice toho, jak dobrým se může hasič stát.

SPOLKOVÉ ZPRÁVY

Vážení spoluobčané, v této rubrice se budete pravidelně setkávat s činností SDH, výjezdové
jednotky obce Čistá. Budeme rádi za Vaše případné podněty k této rubrice.

 Výjezdová jednotka
Zásahová činnost od 22.7.2019 – 24.8.2019
V tomto období jednotka zasahovala u čtyřech události a to:
Dne 24.7.2019 byla jednotka starostkou obce vyslána k doutnajícímu kompostu na ekoskládce v lokalitě
Holubák. Po příjezdu a po provedení průzkumu jednotka provedla pomocí jednoho C proudu prolití
doutnajících míst po jejich odkrytí mechanizací. Ve večerních hodinách ještě jednotka provedla kontrolu místa
a provedla závěrečný průzkum.
Dne 30.7.2019 jednotka vyjela na žádost fotbalistů na místní fotbalové hřiště, kde došlo vlivem technické
závady k zatopení sklípku pod klubem. Jednotka pomocí elektrického kalového čerpadla provedla vyčerpání
vody a po vyčerpání místo předala.
Dne 30.7.2019 ve večerních hodinách jednotka opět vyjela na žádost starostky obce k odstranění vosího
hnízda v okně na rodinném domku v ul. Nádražní. Jednotka vybavena ochrannými pomůckami provedla
odstranění a likvidaci vosího hnízda.
Dne 18.8.2019 byla jednotka v nočních hodinách vyslána KOPIS Kladno k odstranění padlého stromu
z komunikace. Jednalo se o komunikaci z Čisté do Kožlan, kde v důsledku silného větru s deštěm došlo
k vyvrácení ovocného stromu a zablokování jednoho jízdního pruhu. Jednotka pomocí motorové pily strom
rozřezala a odstranila z komunikace.
Odborná příprava a údržba techniky
U jednotky opětovně druhou neděli proběhla odborná příprava , zkouška a údržba techniky a agregátů.
Během měsíce proběhly povinné kondiční jízdy strojníků s CAS.
Dne 16.8.2019 došlo k dlouho očekávané události a to převzetí nového dopravního automobilu ve firmě Auto
Trutnov. Jedná se devítimístné vozidlo Ford Transit s požárním přívěsem. Více podrobností se dozví každý, kdo
přijde dne 14.9.2019 na pohár starostky, po kterém proběhne slavnostní zařazení nového dopravního
automobilu do výjezdu.
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 Prevence a výchovná činnost
Členové SDH opět zabezpečili pouť a výročí obce stánky s občerstvením a samozřejmě i obsluhu v těchto
stáncích. Rovněž se zapojili do přípravy této akce, ať již stavbou stanu na hřišti tak i na náměstí. Tato akce byla
velmi náročná na její zabezpečení, ale myslíme si, že vše dopadlo k naprosté spokojenosti všech zúčastněných.
Tímto chceme poděkovat všem členům, kteří se aktivně podíleli na hladkém průběhu akcí.
Jako hosty musíme jmenovat naše spřátelené obce z Čisté u Horek a od Litomyšle, jejich členové SDH na tuto
akci dorazili a přednesli zdravici k výročí obce.
Dne 15.9. 2019 před převzetím nového DA malá skupinka našich členů rovněž navštívila přátele z SDH obce
Čistá u Horek, kde proběhlo krásné večerní posezení.
Jednotka rovněž v rámci preventivní výchovné činnosti provedla ukázky pro mládež ve dvou táborech.
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30. ročník Čistecké buchty
Letošní jubilejní ročník mezinárodního volejbalového turnaje jsme začali připravovat již v měsíci únoru
podáním žádosti o dotaci z KÚ středočeského kraje. Od přidělení dotace se odvíjelo sestavování plánu oslav
našeho výročí. Akce byla současně zařazena do rámce oslav 980. výročí založení naší obce a byla podána
žádost o další dotaci od obce Čistá. Na pokrytí nákladů finančně přispěli i samotní volejbalisté – účastníci
návštěvy v Löbnitz a Sausedlitz. Po získání dotací jsme v březnu objednali exkurzi na letiště Václava Havla
v Praze Ruzyni. V dubnu se podařilo objednat vystoupení iluzionisty Jana Vaidiše, děvčata vymyslela rámec
zábavného sobotního večera, následovalo několik schůzek, kde se dolaďovaly jednotlivé detaily, a hrubý
program byl v podstatě hotový.
V pátek 23. srpna po 17. hodině začali přijíždět první členové třicetičlenné německé delegace do školy
v Čisté, kde se celá akce pořádala. V 19 hodin zazněly uvítací proslovy a následovala společná večeře. Po ní
proběhlo vystoupení kouzelníka Jana Vaidiše, které sklidilo velký aplaus. Následovalo společné posezení i s
pozvanými hosty. Brzy ráno v sobotu po snídani bylo nutné postavit na volejbalových kurtech stany, pivní sety
pro příchozí diváky i hráče, napnout sítě a turnaj mohl začít. Prezentovalo se sedm družstev. Přijeli volejbalisté
z družební Čisté u Horek, družstvo z Mostu, Berušky z Rakovníka, Broskvičky Ondry Suchého, dvě družstva
německých volejbalistů a samozřejmě i družstvo naše – Čistecké. Na poslední chvíli se odhlásilo družstvo
z Kožlan. Po rozlosování celý turnaj zahájilo utkání starých gard (většinou účastníků prvních setkání v létech
1988 a 1989). Následný turnaj se hrál ve dvou skupinách, první ze skupin postupovali do finále, družstva
z druhých míst ve skupině se utkala v malém finále o třetí a čtvrté místo. Po zajímavých utkáních byly výsledky
následující: v utkání starých gard zvítězili němečtí volejbalisté (měli lepší věkový průměr), v turnaji pak po
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tuhých bojích na čtvrtém místě skončili naši volejbalisté, třetí se umístily rakovnické Berušky, druhé místo po
vyrovnaných setech 25:24, 24:25 a 14:15 obsadily Ondrovy Broskvičky a vítězství vybojovalo družstvo
kamarádů z Mostu. Ženy a děti z německé delegace, které nehrály volejbal, strávily část odpoledne na
korálkování u paní Vopatové. Po turnaji následovala nezbytná očista a příchod do školy, kde byl pro účastníky
a pozvané hosty připraven večerní raut. V 19.45 bylo provedeno slavnostní zahájení, při kterém nejstarší a
zakládající členové obou týmů obdrželi „Pamětní listy“ jako poděkování za dlouholetou práci. Předání se
úspěšně zhostili paní starostka Blanka Čebišová, člen výboru TJ pan Roman Votroubek a zastupitel
středočeského kraje pan ing. Zbyněk Coufal. Po slavnostním aktu se přítomní přesunuli na hřiště u základní
školy, kde členové naší skupiny připravili pro německé kamarády zábavnou „Cestu kolem světa“. Obdrželi
„letenky“ a při cestě kolem světa zažili výstup na Mount Everest, v Americe byli zajati Indiány, v Africe prožili
dobrodružství na safari a na Havaji jim místní tanečnice zatančily krásné havajské tance. Když už jsme byli u
moře, nemohli chybět ani „potápěči“, jejichž výkon strhl i jednoho z německých volejbalistů, který se rovněž
zapojil do taneční kreace. Po skončení byl v 21.45 hodin odpálen slavnostní ohňostroj. Potom se všichni
přesunuli zpět do budovy školy, kde následovalo hodnocení celého dne.
V neděli brzy ráno musela naše děvčata připravit snídani, protože jsme v 8.15 hodin odjížděli na letiště
Václava Havla do Prahy. Autobus společnosti Lextrans nás spolehlivě dopravil na místo, od 10.00 následovala
prohlídka. Po klasickém odbavení na terminálu 3 jsme nastoupili do letištního autobusu a ten s námi projel
celé letiště. Průvodce nám dělal pan Václav Bláha, bývalý vojenský pilot. Jeho výklad byl velmi zajímavý. Měli
jsme také možnost jako jedni z prvních navštívit vyhlídkovou zahrádku, postavenou pár desítek metrů od
ranveje (byla otevřena v pátek před naší návštěvou), během 20 minut před námi přistálo sedm letadel a devět
jich vzlétlo. Prohlédli jsme si techniku profesionálních hasičů, vrtulníky letištní policie, zastavili jsme se u
odstavených Boeingů Max 8, které pro chybný software čekají na letištní ploše. Na závěr jsme odjeli do letištní
společnosti Kargo, kde přistálo velké nákladní letadlo a bylo právě nakládáno. Celá exkurze se protáhla asi o 20
minut, ale nikdo času nelitoval. Výklad a prohlídka všechny upoutala. Někteří s malými dětmi, kteří kvůli věku
dětí nemohli absolvovat exkurzi, odjeli s Věnkou Razýmovou na Zličín do „TOBOGA Fantasy“. Z letiště jsme
společně odjeli do Unhoště do restaurace Stará studna, kde byl pro výpravu objednán velmi chutný oběd.
Z Unhoště jsme přijeli v 14.30 hodin zpět do Čisté. Ve škole na nás čekala káva se zákusky a zmrzlinou. Po
občerstvení jsme provedli oficiální rozloučení, závěrečné fotografování a německá skupina se vydala na cestu
domů.
Na závěr bych chtěl poděkovat za pomoc při obnově volejbalového hřiště ing. Coufalovi a celé mé
rodině za natěračské práce a úpravu kurtů, Jiřímu Votroubkovi za posekání travnatých ploch, Standovi
Grundovi za pomoc při obnově sedátek na empirech, paní starostce Blance Čebišové za zakoupení pohárů,
vytvoření pamětních listů, jejímu příteli Zdeňkovi za zdokumentování celého večera, paní Zdeňce Miosgové za
třídenní pomoc v kuchyni ZŠ, paní ředitelce ZŠ ing. Marii Kruntové za zapůjčení školních prostor, obci Čistá a
jejím pracovníkům za technickou pomoc. Dále děkuji všem sponzorům: paní hejtmance KÚ středočeského
kraje za poskytnutí dotace, obci Čistá za poskytnutí dotace, Tradičnímu pivovaru v Rakovníku za sponzorský
dar, Mlýnu Čistá za mouku na čistecké buchty, Pekařství Špáňa Šanov za dodávky pečiva, paní Špačkové
z Kralovic za velmi chutné koláčky, prodejně řeznictví a uzenářství Alena Sklenářová za sponzorský dar, Jatkám
Vojenice za sponzorský dar, JUDr. Josefu Kopřivovi za sponzorský dar. Musím poděkovat i všem rodinám, které
nám poskytly ubytování pro tak početnou delegaci – jsou to: Coufalovi, Čechovi, Štětinovi, Švolbovi ze
Všesulova, Petra Kolářová a Jiří Průcha. Ubytování nám poskytl i SDH Čistá, současně nám zapůjčil stany na
hřiště. I jim děkuji. Velký dík patří skupině děvčat i chlapců pod vedením Evy Sixtové, která připravovala
zábavné večery. Moc se líbily. Dík patří i všem, kteří připravovali doma i ve škole chutné jídlo na sobotní raut.
Petře Kolářové a Jiřímu Průchovi děkuji za přípravu jídel na páteční večer a sobotní oběd. Poděkování patří i
obsluze „nápojového centra“ na hřišti TJ a paní Markové za přípravu chutných polévek a dalšího občerstvení
pro hráče i návštěvníky turnaje. Děkuji i paní Evě Vopatové za přípravu korálkování.
Takto pobíhal sportovně společenský víkend k 30. výročí Čistecké buchty.
Za všechny volejbalisty
Karel Štětina st.
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Čistecký orloj
Čistecký orloj byl poprvé ke spatření během pátečního večera
Anenské pouti. Tento světový unikát představuje významné
osobnosti z historie naší obce. Jeho unikátnost spočívá mimo jiné
v počtu zobrazených figur. Čistecký orloj jich má 13. Shlédnout ho
je možné pouze jednou za 10let.
Svatý Václav, český kníže, světec, český patron a také
patron místního kostela a obce. Jeho vyobrazení
nalézáme ve znaku i na vlajce obce. Byl to on, kdo
podle pověsti označil zdejší vodu jako čistou a založil
zde osadu.
Jeho atributy jsou: svatováclavská orlice, dva andělé
po stranách, klasy a hrozny, kopí s praporem, někdy na koni, reliéf paládia.
Hraběnka Marie Gabriela Lažanská, majitelka panství Chříč, zavádí v roce 1746 v Čisté
revoluční novinku – povinnou školní docházku pro děti.
Její atribut: třídní kniha
Ferdinand Guth, varhanář. Zástupce varhanářské rodiny Guthu z Čisté.
Stavitelé mnoha varhan po Čechách, také v kostele sv. Václava a sv. Anny
Atributy: varhaní píšťaly, balíček šňupavého tabáku
Jaroslav Vrchlický, básník, syn Jakuba Frýdy, správce prvního parního mlýna
v Čisté. V Čisté pobýval básník Vrchlický nepravidelně a napsal zde několik svých básní.
Atributy: klobouk, plášť a pero
František Herles, čistecký rodák, povoláním chemik. Proslul však jako šlechtitel ovocných
odrůd. Z jeho rukou vzešlo „čistecké lahůdkové“
Atributy: chemická baňka, jablko
Viktor Arnstein, zástupce rodiny Arnsteinů, majitel mlýna v Čisté, s rodinou za
války deportován a zavražděn v koncentračním táboře.
Atribut: pytlík mouky
Václav Kočka, čistecký rodák, historik, člen České akademie věd. Autor obsáhlého díla „Dějiny
Kralovicka a Manětínska“, „Dějiny Rakovnicka a Křivoklátska“ a také dějin městečka Čistá. Po
neshodách s vedením městečka Čisté přijal později čestné občanství. Atribut: aktovka se spisy
Jaroslav Hašek, spisovatel, který dle svědectví přítele Kuděje v knize Ve dvou se to lépe
táhne, navštívil krátce Čistou, nemaje peněz nocoval v lese poblíž čistecké cihelny.
Atribut: půllitr s pivem
Emil Kauders, zakladatel a majitel továrny na výrobu nářadí pro dřevoprůmysl v Čisté.
Hoblíky z této továrny se vyvážely do celého světa. Továrna za války konfiskována a po válce
znárodněna. Emil Kauders zahynul v koncentračním táboře. Atribut: hoblík
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Augustin Nachtigal, ředitel obecné a měšťanské školy, štkp. ruských legií a starosta místní
Tělocvičné jednoty Sokol. Umučen v koncentračním táboře
Atribut: cvičební pomůcka
Eliška Junková, automobilová závodnice, ve své době nejrychlejší ženou světa, zakládající
členkou mysliveckého sdružení v Čisté. Brzy též čestnou občankou obce Čistá.
Atributy: šála, přilby s brýlemi, volant
Jaroslav Janata, učitel, historik, vlastivědec, vydavatel. Autor mnoha publikací se
vztahem k čisté a okolí.
Atribut: publikace, vlastivědné listy
Václav Slach, iniciátor založení slavného spolku divadelních ochotníků v Čisté v roce 1845. Atribut: herecké
masky

PLACENÁ INZERCE

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell-typu Araukana . Stáří 14- 19 týdnů, cena 159 -209,- Kč/ ks. Prodej:
25.9. a 24.10. 2019
Čistá - hostinec U Šimků – 14.45 hod.
Výkup králičích kožek- cena dle poptávky. Info :Po-Pá 9.00-16.00hod , tel. 601 576 270,
728 605 840,www.drubezcervenyhradek.cz

KULTURNÍ PŘEHLED

ZÁŘÍ
Čistá
1. 9. 2019 běh do schodů, u ZŠ
13. 9. 2019 koncert Dukla vozovna + Krize + Šnycl, Cihelna
14. 9. 2019 koncert Rock slaves, Klub Čistá radost
21. 9. 2019 – Slovíčkaření, Cihelna
28. 9. 2019 – výlov rybníka, Závlaha 1
Svatováclavské koulení, volejbalové hřiště
29. 9. 2019 – koncert Tutti Vochi, kostel

Okolí
14. 9. 2019 – Štrůdlové slavnosti, Vlastivědné muzeum Jesenice
27. 9. 2019 – Václav IV a „Sametově s loutnou a akordeonem, KD Jesenice

RÍJEN
Okolí
19. 10. 2019 – Abba.cz, KD Jesenice
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ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

V rámci oslav 980 let založení obce Čistá si vás dovolujeme pozvat na
Svatováclavskou pouť. Celý víkend bude bohatý program. Již v pátek je připraven
koncert mladých hudebníků z Čisté i okolí. Tento krát se bude konat
v „Myslivecké klubovně“ na Zdeslavi. Společný odjezd autobusem z a do Čisté je
zajištěn.
V sobotu ráno nás čeká tradiční výlov rybníka Závlaha 1, spojený s pečení
a uzením ryb, rybí polévkou, ale i dobrým pivem. A k tomu všemu zahraje
country skupina. Začátek je již 6:30, jelikož pro komfort ryb je třeba zachovat
tuto ranní hodinu. Takže přijďte včas! Občas se stane, že někdo přijde kolem 9
hodiny a diví se, že rybník je již prázdný.
Pro ty, kdo si rádi hrají, pořádají také již tradičně manželé Tintěrovi již.
9.ročník turnaje v penanque pod názvem „Svatováclavské koulení“. Turnaj je určen pro všechny generace –
petanque není pouze hra francouzských důchodců.
V neděli nás čeká poutní mše svatá od 8:30 a odpoledne od 15 hodin vernisáž výstavy obrazů Alice
Pokorné s názvem „Biblické krajiny“
Nedělní podvečer pak zpříjemní koncert plzeňské vokální skupiny Tutti Voci. Nejprve bude mít kratší
program pro děti a pak od 16:30 pobaví i dospělé.
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ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

Zde může být i Váš plakát, pokud ho
doručíte do 25. dne v měsíci před
uzávěrkou. Stejně tak rádi zveřejníme i
další pozvánky, články a názory. Zaslání
podkladů elektronicky (cista.obecniurad@seznam.cz) samozřejmě
preferujeme. Ideálně jako textový
soubor v programu Word.

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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