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75. výročí osvobození
Vážení spoluobčané,
dne 8. května 2020 uplyne 75.let od
ukončení druhé světové války. 75. let
od ukončení nejstrašnějšího konfliktu
lidské civilizace, nelidské války, která
si vyžádala šedesát milionů lidských
životů a postihla další desítky milionů
lidských osudů. Celý svět tento den ctí
jako svátek piety a úcty k obětem
a hrdinům. K těm kteří bojovali na
frontách i k těm, kteří umírali násilně
v civilním životě. Je to tak důležitý
den, který musí navždy zůstat
mementem i varováním pro všechny
generace současné i budoucí. Každý rok si v naší obci tento významný den připomínáme pietní akcí u
památníků obětí válek. Je to tradice, kterou nic nepřerušilo, ani rekonstrukce naší radnice. To jsme
tento významný den uctili před budovou školy, kde je umístěna pamětní deska Augustina Nachtigala,
který byl umučen v koncentračním táboře v Osvětimi.
Vážení spoluobčané, pojďme i přes všechna současná úskalí tichou vzpomínkou a zapálenou svíčkou
uctít tento významný den. Já, společně s paní místostarostkou, položíme věnce u památníku obětí válek
8. května a zapálíme svíčky. A protože se nás při této pietní akci každoročně schází skoro sto, vyzývám
Vás všechny, udělejte si procházku po obci a zapalte svíčku u památníku obětí válek nebo na hřbitově u
centrálního kříže. Přece nemůžeme zapomenout na utrpení, které prožívali naši předci, jen proto, že je
zákaz konání veřejných akcí. Nechci Vás vůbec nabádat k porušování nařízení, ale k tomu, abychom
nezapomněli. Děkuji Vám.
Blanka Čebišová, starostka obce
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Vážení spoluobčané,
máme za sebou více jak měsíc nouzového stavu, karanténu a pomalu se tato všechna omezení začínají
rozvolňovat. Po celou tu dobu se snažím Vás co nejlépe informovat. Do poštovních schránek jste dostali už pět
různých letáků s informacemi. Na webových stránkách obce jsou rovněž veškerá nařízení a další opatření
zveřejňována. Bohužel se někdy stane, že než si přečtete, co je nového, už platí něco jiného. Doufám, že
postupně se všechna ta omezení a nařízení zruší a přejdeme do relativně běžného života, i když pořád s velkými
hygienickými opatřeními. Zatím ale nejsem moc velký optimista. Mezi prvními se otevřely všechny úřady. Ale to
co bylo potřeba zařídit, nebylo málo. Kdo navštívil obecní úřad, tak viděl, jak to teď na úřadě vypadá. Chod úřadu
funguje za přísných hygienických opatřeních a není to vůbec jednoduché, pořád myslet na to, co je třeba
vydezinfikovat, dekontaminovat atd …. a někdy se mi o tom i zdá. Nyní se připravujeme na otevření knihovny.
Knihovna bude otevřena také za přísných hygienických opatřeních, návštěvník knihovny bude muset používat
gumové rukavice a roušku, vše se bude dezinfikovat a vrácené knihy se budou pokaždé dekontaminovat.
Rovněž nás čeká zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v kulturním domě. Musí být dodržena přísná
bezpečnostní opatření, a to vzdálenost 2 m mezi jednotlivými osobami, všichni musí mít roušky, před vstupem si
vydezinfikovat ruce a veřejnost bude v dostatečné vzdálenosti od zastupitelů, rovněž mezi sebou s odstupem 2 m
a vybavena rouškami. Ale to zvládneme, musíme.
Vážení spoluobčané, k dnešnímu dni každá domácnost obdržela domů 1,5 l dezinfekce Anti-COVID, která je
určená přímo na dezinfekci rukou, předmětů atd… Tuto dezinfekci jsme objednali u společnosti Čepro a.s. v
množství 1000l a dovezli ji hasiči. Další dezinfekci jsme obdrželi od Středočeského kraje. Prosím, prázdné lahve
od dezinfekce nevyhazujte, zatím si je uschovejte, pokud by bylo zapotřebí distribuovat další dezinfekci, tak
bychom použili opět tyto lahve. Pokud by někomu dezinfekce v současné chvíli nestačila, tak se na mě obraťte.
Je možné, že jsme i na někoho mohli zapomenout, tak se prosím, také ozvěte. Chtěla bych poděkovat všem, kdo
se na akci „dezinfekce“ podíleli. Bylo zapotřebí, dezinfekci dovézt, načepovat do PET lahví a rozvézt a předat do
všech domácností. Moc Vám děkuji.
Dále bych Vás chtěla informovat, že zaměstnanci obce pravidelně provádějí dezinfekci veřejných míst, jako jsou
vchody do prodejen, vchod na poštu, autobusové zastávky, vlakové nádraží, vstup do budovy úřadu, čerpací
stanice, prostory kolem kontejnerů, okolí školy atd….. Dbáme na to, aby byla zajištěna vaše bezpečnost.
Vážení spoluobčané, chtěla bych Vám poděkovat, že tuto nelehkou dobu zvládáte a že se nevyskytly žádné
problémy. Pokud je to v našich silách, tak se snažíme Vám pomoci a usnadnit alespoň trochu život. Děkuji, že
dodržujete všechna nařízení. Jak jsem již psala na začátku nouzového stavu, že „společně to zvládneme“, tak
jsem ráda, že jsem se nemýlila. Děkuji všem za pomoc, velice si toho vážím.
Blanka Čebišová, starostka obce
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Ochranné štíty chrání všechny praktické lékaře na Rakovnicku
Vážení spoluobčané, někteří z Vás se již dočetli z regionálního tisku, že v naší škole jsme začali tisknout
ochranné štíty a na obecním úřadě je kompletujeme. Ano, již více jak měsíc jsme se s paní ředitelkou a s
krizovým štábem obce rozhodli, že pomůžeme lékařům na Rakovnicku a zkusíme tisknout ochranné štíty podle
originálního postupu pana Josefa Průši. Tento nápad vznikl díky mé dceři, která pracuje u pana Průši a projekt
ochranných štítů má na starosti. Prvních 50 štítů jsem od ní obdržela již v březnu a předala je v nemocnici v
Rakovníku, dále záchrance a několika praktickým lékařů a zubařům v Rakovníku. Díky otevřené skupině na
facebooku jsme se dozvěděli, že je možné tyto štíty tisknout a ve spolupráci s firmou pana Průši je začít vyrábět a
vybavit s nimi lékaře a další potřebné. Proto jsme se s paní ředitelkou, Ing. Marií Kruntovou, a krizovým štábem
rozhodli, že to zkusíme a začali jsme tisknout na deseti 3D tiskárnách v naší škole. Zpočátku jsme za jediný den
vytiskli najednou 40 ks, tj. 4 ks najednou na jedné tiskárně. No a nyní jsme schopni najednou vytisknout 80 ks. Do
dnešní doby jsme vytiskli 480 ochranných štítů, o které je velký zájem. Přes distribuční místo ochranných
pomůcek na Rakovnicku, které zřídil Středočeský kraj v ISŠ Jirkov, jsme vybavili ochrannými štíty všechny
praktické lékaře, zubaře, odborné lékaře, záchranku v Jesenici, porodnici v Rakovníku, dětskou JIP Motol, ARO
Motol, Covid centrum Slaný, věznici Oráčov a Vinařice, DPS Kralovice, prodavačky naší Jednoty, řidiče autobusů
společnosti Anexia Rakovník, Lextransbus, a mnoho dalších. Pokud bude zájem, budeme v tisku pokračovat. V
tisku nás podporuje i široká veřejnost, která přispěla nemalou částkou na materiál. Velkou část materiálu
(filamentu) na tisk jsme obdrželi přímo od firmy pana Josefa Průši. Jsem ráda, že celkem 480 štítů z Čisté
pomáhá chránit ty nejpotřebnější nejen v našem regionu.
Blanka Čebišová, starostka obce

OBECNÍ ÚŘAD
Splatnost poplatku za likvidaci komunálního odpadu
Splatnost poplatku za likvidaci komunálního odpadu pro trvale hlášené osoby byla 28. 2. 2020. Žádáme občany,
kteří stále nemají tento poplatek uhrazený, aby tak neprodleně učinili.
Pro platby za rekreační objekty připomínáme, že splatnost poplatku je do 30.6.2020.
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A ještě jednou odpady …
Ukázalo se, že ani v takové době, jako je nouzový stav, nemá cenu po některých občanech chtít alespoň trochu
vstřícnosti a ohleduplnosti. Možná Vám to přijde jako malichernost, ale to co bylo po velikonočních svátcích u
kontejnerů na odpad (speciálně u obecního úřadu) za „bordel“ mluví za všechno. Nebo za všechny?
A tak bych chtěla „poděkovat“ všem, kdo nutně musel vyhodit staré kolo, zárubně a ostatní objemný odpad,
patřící do sběrného dvora. Všichni víme, že sběrné dvory musely být v té době ještě uzavřeny. Ne z našeho
rozmaru, ale z nařízení v době nouzového stavu. Přes všechny žádosti, abyste udržovali pořádek, museli v úterý
techničtí pracovníci obce sbírat a uklízet neskutečný nepořádek okolo všech kontejnerových hnízd, protože
odvozová firma opravdu nemá v popisu práce sbírat odpad po vesnici, ale to všichni jistě víte. A kdo to ještě neví,
může si informaci přečíst přímo na některých kontejnerech.
Opět se tedy někteří ukázali ve svém pravém světle – „hlavně, že já mám doma čisto“.
Myslím, že se každému snažíme při likvidaci odpadu, pokud to jde, vyhovět a vyjít vstříc.
A proto za mě, styďte se. Jana Valigurčinová

Z HISTORIE
V radnici – radhouzu byla od
počátku městečka hospoda, na
straně východní a v prvním patře
se nacházel poměrně dosti
prostorný sál, kde taneční
zábavy po všechny časy se
odbývaly. Tuto obecní hospodu
pronajala obec vždy jednomu
mistru
z
cechu
řemesla
řeznického, který co nájemník
pod jménem „Radhouzský“ zván
byl. Platil obci nájem a piva pak
brával od měšťanů do té doby,
pokud po střídě vařili. Když pak
pivovar do jiných poměrů vešel,
majíc pachtýře a sládek sám
pivo vytáčet počal, začala
postupně tato hospoda upadat.
Měšťané když později viděli, že
obecní hospoda čím dál víc
mizernější se stává a že z
pronajaté místnosti velmi malý
nájem
berou,
přestali
s
pronajímáním této hospody.
Bývalý sál ustoupil prostornějším
městským kancelářím a ze
šenkovny
v
přízemí
byly
upraveny byty pro obecní sluhy.

Nedaleko
dnešní
požární
zbrojnice stál dům č. 179, který
byl obecní a byla zde hospoda
zvaná „lázeň“. Zde se řemeslníci
scházívali a ředinu pili. Byl to
nápoj o něco levnější nežli pivo,
za 4 krejcary holba, uvařený
z jalovcových bobulek. Byl chuti
sladké aroma jalovcového. Již
před válkou třicetiletou se
nacházely v tomto domě lázně,
neboť zvyk užívání teplých lázní
byl dříve v Čechách za každého
počasí tak nezbytnou potřebou,
že jí nejen vyšší stavy, nýbrž i
sedláci a nádeníci užívali.
V roce 1639 působí v Čisté
sladovník Matouš Čihalovský a v
roce 1645 sladovník Jiří Ipolt. V
roce 1654 začala varní pánev již
nevyhovovat
a
tak
byla
zakoupena nová na 4 sudy po
pěti věrtelích. Čistečtí
byli
povinni
z pivovarního užívání
skládat vrchnosti každoročně
platu 50 rýnských. V roce 1676
dovolila kapitula čisteckým aby
sobě domy šenkovní v obcích
Břežany, Otěvěky a Tlesky

zřídili, piva z Čisté brali a šenkýři
z každého sudu
1 zlatý 30
krejcarů odevzdávat vrchnosti
mají. Dále bylo nařízeno, aby
purkmistrovský úřad dohlížel,
aby krčmáři bez piva nebyli.
Kdyby se stalo, že by piva
neměl,
nebo
neměli,
aby
vrchnosti ihned třemi zlatými
propadli a piva jak povinen brát
je, pro ně do Čisté přijížděl,
nebo kdož by mu je tam vezl od
fůry povinen platit byl. Dále co
se městečka, sousedů a vůbec
všech
obyvatel
týče,
aby
žádným způsobem piva do
městečka nebrali, nevozili, ani
nenosili. K šenku ani k pití
svému domácímu, leda by
dokonce žádného v městečku
nebylo,
což
s
povolením
purkmistra ať se stane.
V
zemském
archivu
se
zachovaly 4 rejstříky z let
1698-1701, jako záznam, kdo co
za rok ze sousedů vařil, aby toto
pak nemohl zapřít.
Jaroslav Sklenář, kronikář
(Bez redakčního zásahu)
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PŘÍBĚHY DVANÁCTI MĚSÍCŮ
KVĚTEN
Krajina se rozzářila neskutečnou krásou, bílou krásou, samý květ. Však české pojmenování tohoto času je
výstižné. Dříve se označoval i v českých zemích měsíc květen stejně jako u jiných národů Evropy slovem Máj
podle římské bohyně jara a plodnosti Maii. Slovensky se řekne Máj, anglicky May, německy Mai, francouzsky
Mai, španělsky Mayo, italsky Maggio, polsky Maj, rusky Май (Maj). U nás se označení Máj zpoetizovalo, říká se
májový deštíček, máj, lásky čas.
Měsíc květen je čas starých i nových tradic. Tradice jsou živé. Vznikají i zanikají. A ty, co zůstávají, mají pořád co
říct. K těm nejstarším patří stavění májových stromů.
V první květnový den se stavějí májky neboli máje. Tento pradávný zvyk jarních slavností rozšířený v Evropě lze
vystopovat již v kultuře starých Keltů, kteří v době mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem slavili svátek
ohně Beltine. V předvečer tohoto svátku se všechny ohně uhasily a během noci se znovu zapalovaly. Význam
rituálu měl být především očistný. Beltine se slavil také jako svátek plodnosti a podobně jako u jeho germánské
obdoby – svátku bohyně Walpurgis, o Valpuržině noci, se uvolňovala pravidla a mravy. Třeba právě odtud je
možné vystopovat snad vůbec nejoblíbenější májový zvyk, který lidé dodržují dodnes – prvomájový polibek pod
rozkvetlou třešní.
Jaký je pravý účel stavění máje? Strom byl odjakživa symbolem života. Keltové si stromů velice vážili. Keltští
kněží, druidové, nečetli osud z hvězd, ale spojovali narození člověka s určitým druhem stromu. Podle nich
umístění zeleného stromu u příbytku bylo přenesením lesního ducha a zajištěním jeho požehnání. Starý obřad
stavění májek, podobně jako pálení ohňů, souvisí se symbolikou růstu a plodnosti. A proto k n mu patří veselí,
tanec pod májkou, životní radost a optimismus.
K těm novějším Den matek.
Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav svátku vznikla roku 1907 na počest Anny Reevesové Jarvisové,
která bojovala za práva matek. O pět let později vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow Wilson první oficiální
oslavu Dne matek, konající se druhou květnovou neděli. V Československu se poprvé slavil tento svátek v roce
1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková, prezidentova dcera.
Podle knihy Příběhy dvanácti měsíců sepsala S. Razýmová

PLACENÁ INZERCE
Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell-typu
Araukana a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 15 -19 týdnů, cena 169 -219,- Kč/ ks.
Prodej: 9.5. a 6.6. 2020
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
5

Čistecký zpravodaj

KULTURNÍ PŘEHLED
Divadelní soubor Tyl pro Vás zveřejňuje video-nahrávky svých her. Premiéra
vždy v pátek od 18 hodin na youtube kanálu. Odkaz najdete na stránkách naší
obce.
https://www.youtube.com/channel/UC7lRuUJu4UToQFDSCWUI40g

MIMOŘÁDNÁ VÝZVA


Jelikož se tradiční filipojakubské pálení čarodějnic
nemůže konat tak, jak jsme zvyklí, poprvé letos
přivítáme v naší obci několik nových přechodných
a velmi přelétavých občanek. Každá domácnost
může jednu či více těchto občanek ubytovat na své
zahradě, plotě, předzahrádce, parapetu. Dámy
nejsou vybíravé. Pocházejí z velmi nuzných
poměrů. Roztrhaný šat, špinavé vzezření,
zanedbaný vzhled jsou jejich poznávacím
znamením.
Pojďme si společně vyzdobit naše obydlí těmito návštěvnicemi a zpříjemnit místním dětem a
občanům rodinnou procházku po obci.
Se svojí návštěvou (čarodějnicí) se vyfoťte a poté fotografii zašlete na obecní email:
cista.obecni-urad@seznam.cz
.
Nejpovedenější, nejzajímavější a nejkrásnější čarodějnici ocení vrchní Poletucha Pepáková.
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LITERÁRNÍ PŘÍLOHA
Z. M. Kuděj, Ve dvou se to lépe táhne
Hrst vzpomínek na pestré cesty po Čechách se zesnulým Jaroslavem Haškem, Praha 1923, str.
255 - 275 citace:
„Tak jí odříkávej!“ Nechápal jsem ještě, ale věděl jsem, že má Hašek něco za lubem a proto jsem se jal
trpělivě odříkávati: „Alfa, beta, gamma, delta, ypsilon, dzéta, éta. – Ah – ty myslíš Étu?“ zvolal jsem,
pochopiv konečně, co Hašek míní. „Ovšem! To je dost, že ses toho dovtípil!“ Éta byl opravdu můj starý
známý a dobrý přítel. Studoval na stejném gymnasiu v Příbrami jako já, ovšem o několik roků níže a pak
jsme se spolu často stýkali v Praze – nejčastěji v hostinci „U Slepé brány“, který byl kdysi opravdu
střediskem medicínské i jiné inteligence. Jak ku své podivné přezdívce přišel, to nevím, ale tehdy byla
mezi námi obvyklá ještě podivnější jména. Když se mohlo na příklad říkati známému, sáhodlouhému a
proslulému šermířovi Yvonna, proč by nemohl být pokřtěn skromný, vytrvale na universitě i u Slepé
brány studující medik jménem písmeny z řecké alfabety?
„A jak to víš, že je Éta v Čisté u Rakovníka?“ „Jak to vím? Dobře,“ odpověděl Jarka. „Říkal mi to sám.
Já, holečku, nenechávám nikdy bez povšimnutí taková důležitá oznámení, která se mohou člověku
příležitostně hodit. Já nejsem takový trestuhodný nedbalec, jako ty. „A kde je ta Čistá?“ „No – kde by to
mohlo být? Když se jmenuje Čistá u Rakovníka, tak to musí být u Rakovníka. Ostatně – zeptáme se na
to vrchního. Ten přece musí vědět všechno.” Otázali jsme se. Vrchní se poškrabal rozpačitě na temeni
hlavy, zamával ubrouskem po stole, jako by s něho chtěl smésti něco nám naprosto neviditelného a
řekl: “Čistá? – Čistá? – To je tu někde blízko. Mně se zdá, že tam dokonce jezdí vlak. Já myslím, že
vám to na nádraží řeknou.“ „Tenhle člověk je opravdu neocenitelná a nevyčerpatelná studna zaručeně
spolehlivých informací,“ řekl Hašek nadšeně. „Děkuji vám, pane vrchní, teď jsme nejméně dvakrát tak
moudří jako jsme byli před tím. Pojď. Matěji – půjdeme raději hned, nežli nám to vysvětlí ještě
důkladněji. Podle jeho podrobného označení to musíme najíti.”
Po cestě po náměstí jsme se poptávali tu i tam chodců, kteří se nám zdáli dosti sympatickými, na
Čistou. Opravdu – byla na světě a skutečně tam jezdil vlak. Ale jedna jízda stála šedesát haléřů. To
znamenalo, že dva musíme míti nejméně jednu korunu dvacet. Vytáhl jsem našich dvaapadesát haléřů,
jako bych doufal bláhově, že se nějak zázračně rozmnožily, a přepočítal je. „Tolik nemáme,“ řekl jsem
zarmouceně. „Potřebovali bychom ještě korunu. Že jsem ji včas před tebou „neulil“. „Já bych ti dal,“ řekl
Hašek a zahrozil mi pěstí. „Pamatuj si, že s poctivostí nejdál dojdeš. A to se ti dnes také vyplní. Místo
abychom se tloukli bídně po nějaké hanebné lokálce a cpali za to nevděčnému eráru peníze – víš co
uděláme? Půjdeme pěšky jako velcí páni, pohodlně a na čerstvém vzduchu. Jakpak to může být vlastně
daleko? Hodinu – nejvýš dvě. A procházka nám jistě škodit nebude.“
Souhlasil jsem s ním. Otázali jsme se kolemjdoucího občana, kudy se jde do Čisté. Tento občan patřil k
onomu druhu ochotných lidí, kteří vám vše dopodrobna vysvětlí a ještě vás doprovodí kus cesty pro
jistotu, abyste snad nezabloudili, ale od nichž se vlastně nedozvíte ničeho. Nicméně jeden zisk jsme z
jeho sáhodlouhého výkladu měli, a to ten, že nás zavedl na správnou silnici, která skutečně vedla do
Čisté, ovšem až tehdy, když se na to zeptal jiného, známého mu člověka, který se ukázal býti sice méně
ochotným, ale který byl patrně o Čisté daleko lépe informován. Když nás po mnohých řečech, které
neměly celkem ani hlavy, ani paty, dovedl až na konec města k železniční trati, skončil svůj poučný
výklad asi těmito slovy: „Tak - po téhle silnici půjdete pořád, jak se říká, přímo za nosem. Neodbočujte z
ní na jinou cestu, to byste třeba potom zabloudili. Kdybyste se snad ocitli v rozpacích, kudy jíti dále,
zeptejte se lidí na cestě a oni vám poradí. Kdyby tam ale nikdo nebyl, tak jděte stále až do Lubné, kde
vám to povědí. Do Lubné byste také mohli jít podle dráhy, ale tím byste si mnoho nenadešli, tak to raději
nechte.
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Říkali mně také, že byste mohli jíti někam na Hustokreje a odtamtud přímo na Petrovice, ale to je prý
ještě dále, nežli tuhle tudy, a pak byste musili šlapat až tamhle kolem šibeničního vrchu a to se mi zdá
hloupé. Inu, když člověk nezná cestu, je vždycky nejlepší držet se silnice. Po silnici se vždycky někam
dojde, kde se člověk může zeptat, jestli nezabloudil.“
„Pane – vy to skutečně dovedete vysvětlit tak, že by musil podle vaší rady trefit i slepý potmě,“ řekl
Hašek. „Vy byste měl být jmenován vůdcem u zdejšího spolku turistů. Děkujeme vám pěkně. Ale jak je
vlastně daleko do té Čisté?“ „Jak je to daleko? No, daleko tam není. Já jsem tam sice ještě nikdy nebyl,
ale myslím, že to tak bude dobrá hodina , nebo tak něco. Ovšem, to záleží na tom, jak kdo jde. Kdo jde
rychleji, ten je tam dříve, kdo jde pomalu, tomu to trvá déle.“ „Hm, to je celkem bezesporná pravda,“ řekl
Hašek, „ačkoliv se již také stalo, že jeden člověk byl někde pěšky dříve, než druhý, který vyjel s ním
zároveň automobilem – když se ten automobil totiž cestou převrhl a zlomil těm, kteří v něm seděli,
hnáty. – Tak vy říkáte tedy, asi hodinu?“  „Tak asi hodinu, nebo něco více.“
Poděkovali jsme ochotnému občanovi a vydali se na cestu. Sluníčko hřálo, jakoby nás chtělo opéci do
zlatova, a cesta stoupala stále do kopce a proto nebylo divu, že jsme se zrovna nehnali. Když jsme
opouštěli rakovnické náměstí, byly asi tři jsme potíce se netečně Lubnou a hodný kus cesty za ní, ale
kýžená Čistá se stále neobjevovala, ač Hašek úporně tvrdil, že už tady musí někde před námi být.
Konečně jsme potkali opět jakéhosi souseda a otázali se ho, jak daleko máme ještě do Čisté.
„Do Čisté?“ o
 páčil. „A – to máme ještě daleko.“ Tato přesná informace nám, bohužel, nestačila, a proto
jsem se otázal: „Jak daleko, prosím vás?“ „No – když si pospíšíte, tak tam můžete za půldruhé hodiny
být.“ Poděkoval jsem mu zdvořile místo Haška, který se zachoval velmi neslušně, neboť si odplivl a řekl
vzteklým hlasem: „To je ale gauner. Ten by zasloužil pár facek!“ Kterýžto výrok vztahoval nevinný občan
na sebe, ačkoliv vlastně patřil našemu ochotnému průvodci z Rakovníka. Soused se na nás podíval
jaksi nepřátelsky, ale poněvadž jsme byli dva a on jen sám na pusté silnici, spokojil se tím,že si také
odplivl a bral se dále k Lubné.
Když jsme urazili několik kroků, zaúpěl Hašek zoufale: „Ježíšmarjájosef. Už to mám! Že to dělá to
horko!“ „Copak? Jaké horko?“ „No – horkem se přece všechno roztahuje. Tady máš důkaz. Na
Rakovnicku se horkem roztahují hodiny. Ten trulant v Rakovníce tvrdil, že budeme v Čisté za hodinu a
tomuhle se to již roztáhlo na půl druhé. A jestli se nemýlím, tak už jdeme také asi tak dvě hodiny.
Člověče, jestli zase za hodinu potkáme někoho, kdo nám řekne, že je do té proklaté Čisté malé dvě
hodinky, na mou duši, že ho zmlátím tak, až zůstane ležet.“
Po jisté době přešli jsme kolem druhého uhelného dolu a pak jsme asi po čtvrt hodině zahlédli jakési
domky při silnici.“Aby se ten chlap tak byl mýlil a tohle byla Čistá!“ pronesl Hašek se zoufalou nadějí v
hlase. „Kde pak Čistá!“ řekl jsem beznadějně. „To snad budou teprve ty Petrovice, o nichž nám říkal ten
rakovnický občan.“ Zanedlouho dorazili jsme k dvěma ženám, které pásly kozy v příkopu u silnice.
Otázali jsme se jich, co je to za osadu. Byla to dělnická kolonie u Příčiny. „A jdeme tudy dobře na
Čistou?“ „Na Čistou? To jste si zašli. Pročpak jste nešli hned na Příčinu? Tam tudy je přes lesy nejblíže
na Všesulov. To byste udělali nejlépe, kdybyste snad odbočili zpět do Příčiny po téhle cestě?“ „Ale ne!“
řekla druhá žena. „Načpak by si zacházeli! Jen jděte rovně dále, ale až přijdete ke dráze, nechte silnici
silnicí, a dejte se po trati rovně přes lesy až k petrovské zastávce. Odtamtud je už do Všesulova jen pár
kroků.“
/pokračování příště/
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