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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Dovolená obvodního lékaře
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 – 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
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ZŠ A MŠ ČISTÁ
DOŠLO DO REDAKCE
HASIČSKÉ OKÉNKO

11

TO JE DOBŘE, TO JE ŠPATNĚ

12

FOTOSOUTĚŽ – výsledky
VÝPIS Z USNESENÍ ZO

Vážení a milí spoluobčané,

SLOVO STAROSTKY

rok utekl jako voda a nám
se blíží termín Anenské
pouti. Po dlouhých debatách se členy kulturního výboru a všemi organizátory,
sledováním aktuální situace a aktuálních nařízení ministerstva zdravotnictví,
jsme se rozhodli, že Anenskou pouť uspořádáme, tak jako jsme jí slavili před
pandemií. Samozřejmě jsou před námi ještě tři týdny, během, kterých se může
vše změnit, což si nikdo nepřejeme. Pouť je naplánována třídenní s bohatým
programem. V pátek na náměstí Václavském vystoupí tři kapely a to, Džunior,
Blondýna a Brassband. Všechno to jsou hudebníci z Rakovnicka, neboť jsme
chtěli podpořit regionální umělce. V sobotu nás potom čeká pouťový jarmark
na náměstí Václavském, účast nám potvrdili stálí i noví prodejci, nabídka bude
opravdu pestrá. K poslechu i k tanci zahraje čistecká kapela Šlapeton, pro naše
nejmenší vystoupí divadélko Nána Mileny Jelínkové, dále vystoupí folklorní
soubor Úsměv z Horní Břízy s tanci a písněmi severního Plzeňska. Po obědě
čeká návštěvníky velice zajímavé vyprávění vlastivědného publicisty Romana
Hartla na téma „Místní dráha Rakovník - Mladotice“. O občerstvení a pitný
režim se postarají naši hasiči ve svém stánku, restaurace u Šimků a paní Alena
Sklenářová.
Odpoledne na hřišti bude probíhat fotbalový turnaj a večer taneční zábava se
skupinou Diskosonk. V neděli nás čeká tradiční mše v kapli sv. Anny. Po obědě
vystoupí na hřišti dechová kapela Strašická pohodovka a proběhne zápas
starých gard TJ Čistá – Čechie Smíchov. Zároveň proběhne vernisáž a prodejní
výstava obrazů sl. Michaely Čechové.
Já doufám, že i přes nastalé problémy, jsme pro Vás připravili pestrý program.
Na všech akcích bude dbáno na vaši bezpečnost, hygienu a musí být dodržena
všechna stanovená nařízení a omezení. Z těchto důvodů bude vstup na páteční
koncerty na Václavské náměstí pouze z jednoho označeného místa (vstupu).
Prosím o respektování všech platných nařízení a pokynů pořadatelů. Jen tak
může vše proběhnout bez problémů.
Teď už jen zbývá, aby nám přálo příjemné počasí a všichni jsme se sešli. Proto
Vás všechny jménem svým a jménem všech organizátorů srdečně zvu.

8 – 12

Blanka Čebišová, starostka obce

Výstavba kanalizace a ČOV
V pátek 18. 6.2021 bylo předáno staveniště realizační firmě Sdružení Z + P Čistá u Rakovníka. V současné
době probíhá vytyčování sítí v obci a zároveň byly započaty práce na stavbě čistírny odpadních vod. U hřbitova
vzniklo zařízení staveniště, na kterém je umístěno zázemí realizační firmy. Vstup na hřbitov není omezen.
Prosím místní řidiče, aby jezdili kolem staveniště s velkou opatrností a dodržovali omezenou rychlost.
Blanka Čebišová, starostka obce

POMOC POSTIŽENÝM OBCÍM PO TORNÁDU
Na základě výzvy postižených obcí zveřejňujeme čísla účtů, kam je možné zasílat finanční pomoc např.:
Peněžní pomoc Stebnu:
Okrašlovací spolek Stebno č.ú. 2101141282/2010 – zpráva pro příjemce TORNÁDO
Město Kryry č.ú. 1927481/0100 - zpráva pro příjemce: STEBNO
Peněžní pomoc Moravě:
SOS Morava: 713271329/0300
Český červený kříž: 333999/2700, var. symbol 2101
Diecézní charita Brno: 4211325188/6800, var. symbol 2002
Dárcovská sms: 87777 ve tvaru - DMS DCHB 30, 60 NEBO 90
Konto Bariéry: 17111444/5500, var. symbol 5555
ADRA: 66888866/0300, var. symbol 390
Diakonie Českobratrské církve evangelické: 2100691426/02100
Moravská Nová Ves: 6013203349/0800, var. symbol 1 pro Městys
var. symbol 2 pro Základní školu
var. symbol 3 pro Mateřskou školu
Transparentní účet pro osadu Pánov: 123-3118540217/0100
Transparentní účet Obce Hrušky: 123-4548350207/0100.
Dle aktuálních informací je materiální pomoci dostatek. Sledujeme informace jak na Moravě, tak ve Stebně
a pokud bude potřeba materiální i jiná pomoc, tak vás budeme informovat na webových stránkách obce a
místním rozhlasem.

Obec Čistá přispěla obci Stebno, obci Hrušky, Městysu Moravská Nová Ves a osadě Pánov
částkami po 5 000,- Kč.
SDH Čistá přispěl obci Stebno částkou 5 000,- Kč.
Poděkování za pomoc ve Stebně
Chtěla bych touto cestou poděkovat hasičům SDH Čistá, SDH Břežany a dobrovolníkům z naší obce, kteří se
zúčastnili v neděli 27. 6. 2021 pomoci v nedalekém Stebně při odstraňování následků vichřice. Dále bych
chtěla poděkovat za potraviny do Stebna a finanční dary. Jsem ráda, že naše obec mohla alespoň takto pomoci
obci, kde bylo poničeno 40% domů a na kterou se tak trochu zapomnělo.
Blanka Čebišová, starostka obce
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Oznámení praktického lékaře:
DOVOLENÁ od 12. 7. - 23. 7. (včetně).
Tímto žádáme naše pacienty, aby si zajistili na toto období
svoje chronické léky.

OBECNÍ ÚŘAD
INFORMUJE

Po dobu čerpání naší dovolené zastupuje pouze akutní stavy MUDr. Zoja Semelová, ZS Rakovník, Masarykova
nemocnice (budova bývalé pohotovosti - naproti LIDL). Telefonický kontakt 313 525 406.
Ordinační hodiny paní doktorky:
PO: 12:00 - 16:00
ÚT: 8:30 - 11:00
ST: 13:00 - 16:00 (pouze pro objednané)
ČT: 11:00 - 15:00
PÁ: 8:30 - 11:00
Rychlá zdravotnická pomoc 155.
Nebudou předepisovány chronické léky. Více na : https://www.zzsedmikraska.cz/

Odpady
žluté pytle na plast, které si někteří z nás vyzvedávají na obci, slouží k uložení pouze PET lahví, žádný jiný
plastový odpad do nich nepatří. Takto vytříděné plasty se dál dají zpracovat a obec za ně dostává finanční
ohodnocení od společnosti EKO-KOM. Tato odměna obci (resp. občanům) snižuje náklady na tříděný odpad.
Proto prosíme, kdo si tyto pytle berete, abyste do nich opravdu odkládali pouze PET lahve. Děkujeme.

Provozní doba sběrného dvora od května 2021
středa

16:00 - 17:00 (každý týden)

12. a 26. června
10. a 31. července
14. a 28. srpna

sobota

9:00 - 11:00

11. a 25. září
9. a 23. října
6. a 20. listopadu

(pouze v určené soboty)
4. a 18. prosince
8. a 22. ledna 2022

Děkujeme za spolupráci, Valigurčinová

Plán osazení obecního kontejneru na bio odpad 2021 v místních částech obce Čistá
ČERVEN: víkend
5./6.
Kůzová, Nová Ves
19./20.
Zdeslav, Lhota
26./27.
Kůzová, Nová Ves, Křekovice

ZÁŘÍ: víkend
11./12.
18./19.
25./26.

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

ČERVENEC: víkend
10./11.
Zdeslav, Lhota
17./18.
Kůzová, Nová Ves, Křekovice

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

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

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

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

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.
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Obhajoba ročníkových prací deváté třídy

ZŠ A MŠ
ČISTÁ

V naší základní škole se 22. 6. uskutečnila obhajoba
ročníkových prací žáků deváté třídy. Žáci si na
podzim vybrali témata, která jim jsou blízká a pod
vedením svého učitele v průběhu roku zpracovávali ročníkové práce, které prezentovali před
rodiči, učiteli a spolužáky. Žáci si touto prací ověřili, že umějí informace shromáždit, uspořádat a
zpracovat. Z jejich prací a prezentací jsme měli ve sboru velkou radost.
K.Lauberová – třídní učitelka

Školní výlet 6. - 9. třídy
Na školní výlet vyjeli nejstarší žáci základní školy 28. 6. a zamířili si to do Plzně. V krajském městě navštívili
ZOO, katedrálu sv. Bartoloměje, vyšlápli si 299 schodů na nejvyšší kostelní věž v ČR, která je vysoká 103 metrů
a navštívili obchodní dům Plaza. Věříme, že děti s námi prožily prima den.
třídní učitelky žáků
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Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku
Mnoho štěstí, zdraví a úspěchů na další vaší životní etapě přejí zaměstnanci ZŠ a MŠ Čistá.

Loučení s předškoláky
Jako každý rok, tak i letos nastal čas na slavnostní rozloučení s našimi předškoláky. Rozloučení proběhlo v pondělí 28.
června na školním hřišti za přítomnosti nejen paní učitelek, paní ředitelky a rodičů, ale poblahopřát mnoho školních
úspěchů přišla dětem i paní starostka. Budoucí prvňáčci si odnesli krásné dárky jako vzpomínku na mateřskou školu.
Poté dětem a jejich rodičům byla představena nová paní učitelka a třída, do které v září nastoupí. Celé odpoledne bylo
zakončeno návštěvou cukrárny. Děti i rodiče se po celou dobu dobře bavili, smáli se a radovali z nového začátku, který je
po letních prázdninách čeká.
Nezbývá nám, než popřát našim budoucím prvňáčkům hodně školních úspěchů a samé dobré známky.
Kolektiv MŠ

Poděkování
Za celou Mateřskou školu bychom rádi poděkovali manželům Mejvaldovým, kteří darovali do školky stavebnici Pony, ze
které měly děti obrovskou radost a od té doby si denně se stavebnicí hrají. Výhodou této polytechnické stavebnice je, že
unese dětskou váhu a děti si mohou postavit například auto, které je uveze.
Marie Kruntová a pedagogický sbor MŠ
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DOŠLO DO REDAKCE

Poděkování paní starostce

Vážení,
rád bych tímto poděkoval paní starostce Blance Čebišové za mimořádnou informovanost v době pandemie, ale hlavně za
neobyčejnou vstřícnost a ochotu, s jakou k nám starším spoluobčanům přistupuje a pomáhá nám. Je s podivem, co vše
paní starostka obsáhne a stihne zajistit, včetně odvozu k očkování, vyzvednutí léků a mnoho dalších činností.
Paní starostko, ještě jednou velké díky!!!
Jiří Malec, Nová Ves

Den památky obětí komunistického režimu
I letos se v neděli 27. června sešlo pár čistečkáků, aby si připomněli popravu doktorky Milady Horákové a další
zločiny komunistické strany. Popraveno bylo během totalitního režimu 248 odpůrců komunismu, přes 250 tisíc
lidí bylo vězněno v pracovních táborech, cca 450 lidí bylo zabito či zmrzačeno při pokusu překročit hranice. Na
to nesmíme zapomínat nejen v tento významný den, ale mysleme na to i při parlamentních volbách, které nás
na podzim čekají. Letošní připomínka obětí komunistického režimu se nesla pod heslem „100 let KSČ(M) už
stačilo.“
Za místní skupinu Milionu chvilek pro demokracii V. Vácha

Všechno jezdí, co kola má
Touto akcí se ve středu 30. 6. 2021, jako každý rok (2020 ne)poslední školní den, konalo rozloučení se školním
rokem a zároveň vítání prázdnin.
Hojná účast závodníků příjemně překvapila pořadatele. Většina účastníků závodila na kolech, a to 26. Čtyři
nejmenší tříleté děti jely na odrážedlech. Čtyři předškolní holčičky jely na koloběžkách, na kterých jeli také 4
malí školáci. Nejmladší děti až do 2. třídy jely jízdu zručnosti – slalom, přenášení kelímku, „lávka“. Ostatní
závodníci objížděli celé fotbalové hřiště po trávě – a to je dost těžké. Závod si všichni užili a než byly
zpracovány výsledky, mohli si vyzkoušet různé dovednosti v doprovodném programu v režii Věnky Razýmové.
I letos se nechali vyhecovat dospěláci – 3 ženy a 4 muži. Patří jim dík. Rekord trati utvořil Míša Marek časem
49,27 sekund. Všechny děti dostaly drobnou odměnu, 1. tři závodníci v každé kategorii ještě navíc diplom. Dík
také patří paní Zdeně Stárkové za pomoc při závodě. Akce se velmi zdařila, přišli i diváci.
Podle mě vyhráli všichni, kteří závodili. A tak se již těšíme na KOLA v roce 2022.
Katka a Zbyněk Coufalovi

Klub ČISTÁ RADOST
10.7. koncert skupiny Panoptikum (folk+country) 19:00
20.8. rocková diskotéka 19:30

POZVÁNKY

/více na plakátech/

Cihelna Čistá
17.7. Závod zahradních sekaček 15:00
Posezení s hudbou Blues Hoppers 20:00
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HASIČSKÉ OKÉNKO
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.

Po delší odmlce, kterou zavinila různá opatření z důvodu pandemie Covid, se opět budeme snažit Vás
informovat o dění u SDH a JSDH obce Čistá.
Výjezdová jednotka
Jednotka v době různých opatřeních spojených s Covidem se nemohla pravidelně scházet v měsíčním
intervalu. Přesto jednotka byla schopna plnit úkoly jak v zabezpečení požární ochrany obce, tak i v případě
plnění úkolů spojených s opatřením Covid. K těmto úkolům byla jednotka jak ze strany OÚ tak i HZS
dovybavena ochrannými prostředky a přípravky na dezinfekci. Během tohoto období za dodržování
hygienických podmínek přesto probíhaly kondiční jízdy a nejnutnější opravy a údržba. Bohužel nemohlo
probíhat měsíční školení za plné účasti členů jednotky. To začalo znovu probíhat po uvolnění opatřeních.
Provedl se výcvik v dýchací technice se simulací zakouřeného prostoru a výcvik s proudnicí a novými
prostředky. Jednotka v letošním roce pořídila z rozpočtu jednotky hasící hřeb, vysokotlakou hadici D a do
dopravního automobilu Ford se zakoupil výjezdový tablet s výjezdovou technologií. Hasící hřeb slouží k hašení
požáru v nepřístupném prostoru např. podhledy, půdní prostory, kořenové systémy u lesních požárů atd.
Vysokotlaká hadice slouží k prodloužení vedení vysokotlaku na CAS – 30. Členská základna je neměnná a
stabilní. Bohužel nás neustále trápí nevyhovující prostory k parkování techniky. Nyní prochází Š – 706 RTHP
menší opravou členy jednotky, ale bohužel nadále nebude kam zaparkovat. Díky výborné spolupráci s vedením
obce se vybudoval další nadzemní hydrant a počítá se s vybudováním dalších dvou až tří, které by pokryly obec
z důvodu dostupnosti pro naší techniku. Dále došlo k modernizaci zabezpečovacího systému zbrojnice, která je
nyní napojena na pult ostrahy. Tady patří poděkování opět vedení obce. Došlo rovněž k přidělání klíčů od
zbrojnice. Nyní má klíč každý strojník a velitel. Rovněž díky spolupráci se starostkou došlo k dotažení
smluvních vztahů mezi členy jednotky a obcí, které jsou nyní na právní úrovni.
Dnešní den t.j. 25.6.2021 nabídla naše jednotka vedení HZS Středočeského kraje osobní a věcnou pomoc při
likvidaci následků po tornádu na Hodonínsku. Nyní se čeká na vyjádření vedení HZS k využití pomoci.
Zásahy
Od 1.1.2021 vyjela jednotka k těmto zásahům:








2.1.2021 požár nepořádku na poli u obce Lhota
8.2.2021 padlé stromy na komunikaci ve směru na Křekovice
26.2.2021 požár klestí u nádraží po kácení
27.4.2021 požár hrabanky většího rozsahu u obce Šípy
9.5.2021 požár kompostu v Čisté
21.6.2021 požár lisu na balíky u obce Čistá
24.6.2021 likvidace stromů na Jesenicku po silné bouřce





Preventivně výchovná činnost
Pálení čarodějnic
Pokládání věnců k pomníku padlých
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V této rubrice chceme nově tento rok přinášet světové
události z let 1901-2011, tedy končící jedničkou. 1961

Z HISTORIE

V tomto roce:
V dole Dukla v Havířově došlo k důlnímu neštěstí, které nepřežilo 108 horníků. V dubnu do vesmíru vylétl první
člověk, Jurij Gagarin, o tři měsíce dříve vyslala NASA do vesmíru šimpanze Hama, v květnu pak kosmonauta
Alana B. Sheparda. Sovětský kosmonaut German Titov pak v srpnu strávil ve vesmíru více než den. Zahájena
stavba Berlínské zdi, která oddělovala západní a sověty kontrolovanou východní část Berlína. V Paříži bylo
zabito několik set Alžírských demonstrantů proti válce v Alžíru. SSSR odpálil nad Novou zemí dosud nejsilnější
termonukleární zbraň. Český chemik Otto Wichterle vyrobil první kontaktní čočky. V Číně díky Maově
komunistické politice vyvrcholil „Velký čínský hladomor“, kdy hlady zemřelo na 22 milionů lidí. Na Kubě
proběhla neúspěšná invaze kubánských exulantů v Zátoce sviní s cílem svrhnout Fidela Castra.
V tomto roce se narodili například: operní pěvkyně Dagmar Pecková, herec Jan Čenský, jaderný fyzička Dana
Drábová, herečky Zuzana Bidžovká a Veronika Žilková, generál Petr Pavel, hokejista Wayene Gretzky,
princezna Diana, bývalý prezident USA Barack Obama. Naopak v tomto roce zemřeli třeba fotograf František
Drtikol, rakouský fyzik Erwin Schrödinger, americký herec Gary Cooper, švýcarský psychoterapeut Carl Gustav
Jung nebo spisovatel Ernest Hemingway.
________________________________________________________________________________________
Další privilegium, které
městečko obdrželo, bylo vaření a
prodej piva. Měšťané podali
roku 1531 žádost o udělení
práva pivovárečního a jiných
výsad a svobod pro městečko
Čistou. Kapitula povolila postavit
pivovar obecní a také vaření a
prodej piva. Za to však měšťané
museli odvádět kapitule 6 grošů
míšenských z celého varu a 3
groše míšenské z půl varu.
Vrchnost
také
postoupila
měšťanům pivovarní pánev na
pět věrtelů (věrtel - 23,4 litru) a
jednu káď směsnou. Z toho je
patrno, že pivovar v Čisté je
starší nežli městečko, že však byl
vrchnostenský a teprve co
pobořený a zničený za války
husitské,
byl
měšťanům
postoupen. Z počádku si najímali
pivovar pouze domácí sládci a
teprve později jsou nájemci
odjinud.
V roce 1707 je nájemcem
pivovaru Václav Engelthaler.
V roce 1713 je nájemcem
pivovaru sládek František Ipolt.
V roce 1759 je nájemcem
pivovaru a obecního dvora Karel
Hampl.

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
V roce 1759 je nájemcem
pivovaru
opět
Václav
Engelthaler.
V roce 1760 je nájemcem
obecního pivovaru a obecního
dvora Václav Korb.
V roce 1766 je nájemcem
pivovaru opět sládek Karel
Hampl.
Od roku 1818 do 1824 má
pivovar pronajmut sládek Rusý.
Od roku 1824 do 1826 je
v pivovaře sládek Jan Janovský.
Roku 1849 má pivovar
v nájmu sládek Jan Sýkora, za
kterého byl nájem pivovaru
nejvýnosnější a činil 1300 zl
stříbra ročně, od toho času pak
klesal a v roce 1860 dosáhl pouze
605 zlatých.
V roce 1855 má pivovar
v nájmu sládek Josef Michálek.
V roce 1860 je zde
nájemce sládek Vojtěch Bobisud.
Roku 1861 je nájemcem
pivovaru sládek Václav Korb
Šefelín.

Od roku 1861 je
městský sládek povinen dávat
deputátní
pivo
zdarma,
poněvadž se mu to klade při
nájmu pivovaru jako podmínka a
od tohoto roku se také ve
větším měřítku začíná objevovat
deputátní pivo o kterém obec
rozhoduje.
V
roce
1866
je
nájemcem pivovaru sládek Josef
Votruba.
V 1880 je nájemcem
pivovaru
sládek
František
Bittermen.
V roce roce 1895 je
pivovar pronajmut Františku
Michálkovi za ročních 1001 zl.
r.č.(rakouského čísla) na dobu 6
let a pivní krejcar pronajmut za
915 zl.r.č. Tento nájemce byl
v roce 1898 na vlastní žádost
propuštěn z nájmu.
V roce 1898 je pak
pivovar pronajmut Františku
Mazánkovi, dříve podsládku
v Petrohradě za 1001 zlatých r.č.
Ten v pivovaře uvařil přes 80

várek po 24 hl, kdežto jeho
předchůdci vařili nejvíce 50
várek. Nájem pivovaru byl
ukončen v roce 1899.
Roku
1900-1911
je
nájemcem pivovaru sládek Jan
Svoboda, který platil roční nájem
2002 K.
V květnu
1911
je
pivovar pronajmut sládkovi
Ouřadovi, dříve nájemci pivovaru
v Kunraticích u Hartmanic za
obnos 3132 K ročně. V pivovaře
je až do roku 1920.
Dne 30. srpna 1920
převzal
nájem
městského
pivovaru dřívější sládek ze
Chříče, Emil Jakubec za roční
nájem 6030 Kč a obvyklé
naturální plnění. V této době je
podstarším v pivovaře Vratislav
Vohryzka.
V roce 1926 je pivovar
veřejnou dražbou pronajmut
sládkovi Janu Padevětovi za 9600
Kč. Sládek Padevět vařil také
oblíbené černé pivo, které také

stáčel do lahví a vozil do okolních
vesnic. Šenkoval také v radnici a
pivo
v drobném
prodával
nejlevněji
z celé
republiky.
Osvědčil se jako dobrý odborník
a konkuroval cenou i velkým
pivovarům. Po roce 1926 vydává
pivní lahve s nápisem Městský
pivovar Čistá. Dosavadnímu
nájemci Janu Padevětovi byl
28.5.1931 prodloužen nájem za
stávajících podmínek na čtyři
roky do
31. října 1936.
V roce 1936 je opět pivovar
pronajmut dosavadnímu nájemci
Janu Padevětovi za obnos 6500
Kč s tím, že vnitřní opravy si bude
zajišťovat vlastním nákladem. Jan
Padevět zemřel 19.dubna 1938.
Po
úmrtí
nájemce
pivovaru Jana Padevěta bylo
opět jednáno s několika zájemci
o prodej pivovaru, nebo o jeho
nájmu. Úprava vnitřního zařízení
by vyžadovala značného nákladu
a ani snížená požadovaná cena

za varnu s hvozdem, sklepy a
výčepem, nenašly kupce.
Když později vdova
Františka Padevětová prohlásila
ochotu, sama právem vdovským
podnik dále vést, bylo jí nájemné
přiměřeně upraveno. V roce
1939 obdržela oprávnění vaření
piva a výčep piva v č.1.
Dne 30.září 1939 končí
provoz čisteckého pivovaru, jsou
prodány jeho kovové součásti a
později i další inventář, např.
sudy.
Pivovarské
sklepy
a
lednice
byly
definitivně
zlikvidovány
výstavbou
nákupního střediska, rozbourány
a odklizeny v roce 1982. A tak
skončilo řemeslo pivovarnické,
které v našem městečku Čistá
přes
400
let
zdárně
prosperovalo.
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 Poutě.

ZNÁTE ZVYKY
A TRADICE?

Který den se konají poutě?
Jaký je pravý smysl poutě?
O čem nejčastěji byly kramářské písně?
Co je to Miletínská modlitbička?
Co jsou tzv. mariánská poutní místa?
Jak se nazývá pouť do Santiaga de Compostela?
Poutě
Poutě se každoročně konávaly v místních kostelích ve výroční den vysvěcení kostela (posvícení) nebo v den svátku
patrona, jemuž je zasvěcen. Náboženské poutě je možné vykonávat celoročně, ale v našich podmínkách je léto
přeci jen nejlepší období pro pořádání dlouhých pochodů přírodou. V dřívějších dobách vypadaly poutě docela
jinak než dnes. To se sešlo procesí poutníků, kteří společně putovali na poutní místo, což mohl být kostel či klášter
věnovaný památce nějakého světce nebo vystavěný kvůli nějakému náboženskému zázraku, který se v okolí stal.
Například, že děti zahlédly ducha nějakého svatého, nebo někdo našel v křoví sošku panny Marie, načež se na
místě postavila kaplička a podobně.
Mnohdy vyčerpávající cesta krásnou krajinou má smysl v tom, že se člověk díky fyzickému strádání obětuje, což ho
činí vnímavějšího pro duchovní prožitky a souznění s vesmírem. S tím souvisela i tzv. barokní kompozice krajiny, což
je snaha stavět kostely a jiné krajinotvorné prvky tak, aby maximálně zapůsobily na přicházejícího poutníka či

[9]

procesí. Poutními místy bývají jak velká města, tak menší vesnice, ale také opuštěné místo v krajině, jako je hora,
studna, pramen, jeskyně nebo svatyně.
Poutě byly skvělou příležitostí pro seznámení s novými lidmi z okolí, kontakt se vzdálenými sousedy nebo
navštívení starých známých. Za doby nevolnické to byl jeden ze způsobů, jak se alespoň na chvíli dostat z místa
svého bydliště, protože rolníci byli připoutáni k půdě, kterou museli pro svého pána obdělávat.
Na poutním místě čekali na chodce kramáři s nejrůznějším zbožím. Bylo zvykem, že lidé kupovali svým nejbližším,
kteří se pouti nemohli zúčastnit, různé dary: tátovi tabák do fajfky nebo nový brousek, mámě svatý obrázek,
babičce zas nějakou pokroutičku čili cukroví… Dívky kupovaly svým mládencům nový šátek na krk a mládenci svým
dívkám zas marcipán nebo perník.
Odpoledne po bohoslužbě se většinou konala muzika v hospodě a poutníci pak přespávali buď v kostele, nebo
třeba ve stodolách místních obyvatel.
Venkovany na poutních místech bavili kramáři tzv. kramářskými písněmi. Byly to většinou jednoduché rýmy na
melodii nějaké známé lidové písně a kramáři je zpívali podle obrázkové předlohy, přičemž ukazovali průběh písně
holí. Písně neboli čtverce s obrázky, pak prodávali. Venkované se tak mohli dozvědět o zprávách z blízkého či
dalekého okolí, o mordech, požárech, morových ranách či získat ponaučení, například z písně o nevěře.
Na poutích bylo možné nakoupit spoustu dobrot a mezi nimi i slavnou
cukrovinku z Podkrkonoší – Miletínskou modlitbičku. Pekař Josef Erben,
příbuzný K. J. Erbena, nabízel tyto perníkové dezerty poprvé na miletínské
pouti roku 1864. Nechal se inspirovat kapesními modlitebními knížečkami
vázanými v kůži, které s sebou poutníci a věřící nosili. Receptura se po léta
zdokonalovala.
Poutě po Čechách
V Čechách jsou oblíbená tzv. mariánská poutní místa. Poutníci směřují na místa zjevení panny Marie či k jejímu
obrazu nebo soše, kterým je obvykle přisuzována kouzelná moc. Nejvýznamnější cesty jsou do Staré Boleslavi, do
svaté Hory u Příbrami či městyse Křtiny v Moravském krasu.
Poutě po Euroasii
Nejvýznamnější židovské poutní místo je Zeď nářků v Jeruzalémě nebo hora Sinaj. Křesťané také začínají asi od 4.
století putovat do Svaté země, domova jejich mesiáše Ježíše Krista. Mezi křesťany je také oblíbený Řím, jakožto
místo umučení apoštolů Petra a Pavla.
Asi nejvýznamnější evropskou náboženskou poutí je Svatojakubská cesta neboli pouť do města Santiago de
Compostela (západní pobřeží Španělska), kde byly nalezeny ostatky apoštola Jakuba Staršího a místo bylo do
objevení Ameriky považováno za „konec světa“. V anglikánské církvi je nejvýznamnější pouť k hrobu mučednického
arcibiskupa Thomase Becketa (1118 – 1170) v Canterbury.
Výhodou poutí napříč státy bylo, že cizinec se mohl v zahraničí cítit téměř jako doma, protože zbožní souvěrci měli
svatou povinnost přijímat poutníky, jakoby to byl samotný potulný Ježíšem, a pokud se cestovatelé zúčastnili
bohoslužby, mohli si s místními zanotovat známé latinské písně jako je Kyrie eleison a odříkat Pater noster.
Lidé si mohli vybírat z množství poutních míst, zasvěcených různým světcům. Výběr mohl být uskutečněn například
tak, že v nějaké nepříjemné životní situaci se dotyčný dovolával určitého světce o pomoc (například „Ó, svatý
Jakube, když mě vytáhneš z této šlamastyky, vykonám na Tvojí počest pouť do Santiaga!“) a když to dopadlo dobře,
věřící to považoval za světcovu zásluhu a cítil se mu pak zavázán. U poutního cíle se obvykle příhoda
zaprotokolovala do jakési „Knihy zázraků“, což dále zvyšovalo popularitu světce a poutí se zúčastňovalo stále více
lidí.
I dnes lze však podniknout pouť napříč Evropou a nemusíte být ani věřící. Dostanete poutnický průkaz, kterým se
můžete prokazovat v poutnických ubytovacích zařízeních a dostat tak slevu na nocleh, popřípadě nocovat úplně
zdarma. Například cesta do Santiaga, neboli Svatojakubská cesta, má logo mušle hřebenatky a poutníkům ukazuje
správnou cestu či poutnické místo. Správně by se mělo vyrazit z místa bydliště. Pokud by Čech vyrazil z Prahy, do
Santiaga je to nějakých 2500 km, což při zdolání, řekněme, 20 km denně, vyjde na 4 měsíce cesty. Dá se
samozřejmě švindlovat a dopravit se blíže k místu například letadlem. Pěší pouť k Santiagu by však prý neměla být
kratší než 100 km.
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Tato 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
Děkujeme našim
hasičům z Čisté i
Břežan a dalším
dobrovolníkům,
kteří pomáhali
občanům obce
Stebno
po
zásahu
tornádem.

To je špatně
Opravdu patří sprchový kout
do kontejneru u hřbitova?
Kterýpak nebožtík s ním byl
nespokojený a potřeboval ho
vyměnit?
Sběrný dvůr, kam tato věc
patří, je otevřen každou středu
a určenou sobotu 1 x 14dní.
To je tak těžké si to
zapamatovat?

Za měsíc červen byly vybrány tyto fotografie:

FOTOSOUTĚŽ

Hana Vítová – Zadní pohled na Čistou

Děkujeme za krásné a nápadité
fotografie. Jsme rádi, že jste si
udělali čas a pohrály si
s kompozicí. Škoda, že se nezapojí
více i obyvatelé našich částí. I
odtud bychom fotografie velmi
přivítali, tak možná příště. Těšíme
se a děkujeme za Vaši přízeň.

Zdeněk Richter – Černá kočka

Karel Korbelář - Březinka

Na další fotografie za měsíc červen i předchozí měsíce se
můžete podívat ve fotogalerii obce
na: https://www.cista-obec.cz/fotogalerie/akce-2021-1/
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Výpis usnesení ze zasedání ZO Čistá č. 28
ze dne 24. června 2021

VÝPIS USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZO

Návrh usnesení č. 279/21: ZO schvaluje navržený program jednání 27. zasedání ZO.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti - 0; Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 279/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 290/21: ZO schvaluje navržený a doplněný program jednání 28. zasedání ZO.
Pro - 8 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 290/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 291/21: ZO schvaluje uzavření smlouvy č. 1190400017 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
ve výši 56,050.663,97 Kč, tj. ve výši 63,75% základu pro stanovení podpory, a pověřuje starostku jejím
podpisem.
Pro - 8 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 291/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 292/21: ZO schvaluje závěrečný účet obce Čistá za rok 2020 bez výhrad.
Pro - 8 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 292/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 293/21: ZO schvaluje účetní závěrku obce Čistá za rok 2020.
Pro - 8 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 293/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 294/21: ZO schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Čistá za rok 2020.
Pro - 8 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 294/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 295/21: ZO schvaluje ponechání hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši 45.681,67 Kč
ZŠ a MŠ Čistá k ponížení ztráty hospodaření z předcházejících účetních období.
Pro - 8 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 295/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 296/21: ZO schvaluje členy školské rady z řad zastupitelů obce Čistá p. Jiřího Votroubka a
p. T. Vopatu, případným náhradníkem Mgr. Daniela Váhalu.
Pro - 8 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 296/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 297/21: ZO schvaluje prodej pozemku parc.č. 86/1 díl „b“ v k.ú. Čistá u Rakovníka LM a JR
za nabídnutou částku 710,- Kč/m2.
Pro - 8 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 297/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 298/21: ZO schvaluje prodej pozemku parc.č. 131 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka manželům
P. za minimální prodejní cenu 100,- Kč/m2.
Pro - 8 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 298/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 299/21: ZO zamítá žádost p. JK o prodej pozemků parc.č. 406/8 a 406/9 v k.ú. Nová Ves u
Rakovníka.
Pro - 8 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 299/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 300/21: ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu S-1579/OŽP/2021 o poskytnutí dotace
z rozpočtu Stř. kraje dle „Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Stř.
kraje a způsobu kontroly jejich využití“ ve výši 7.618,- Kč a pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro - 8 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 300/21 BYLO SCHVÁLENO
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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