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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
- odečet vody
- sváteční otevírací doba
- Naši zastupitelé
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,-

3 POZVÁNKY
- Poslední leč
- Česko zpívá koledy
- Tříkrálová sbírka
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Z HISTORIE
- Drahotův mlýn
- Co se psalo před 100lety
ZAUJALO NÁS

Vážení spoluobčané,
čas neúprosně běží a na dveře nám opět klepou nejočekávanější a
nejhezčí svátky roku, Vánoce.
Právě tento vánoční čas v nás lidech probouzí ty lepší stránky, a proto se
víc než jindy snažíme být k sobě přátelštější, milí, ohleduplní a i víc
nasloucháme jeden druhému. V tomto období se všichni snažíme, aby náš
domov byl co nejdokonalejší, a již od začátku adventu v mnoha domovech
zavoní perníčky nebo jiné cukroví. Naši nejmenší se již jistě nedokážou
dočkat vánočního stromku a hlavně dárků. Ti starší se těší na to, že bude
rodina opět spolu pohromadě a všichni prožijí krásné chvíle. Snažíme se,
aby Štědrý večer byl ten nejkrásnější, nezapomenutelný, ale hlavně s těmi,
které máme rádi.
Při těchto chvílích pohody
a rodinného štěstí si určitě
zavzpomínáme i na naše
blízké a známé, kteří již
bohužel nejsou mezi námi,
ale v našich srdcích jsou
stále.
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,
které
reprezentují naší obec a za nespočet pořádaných akcí v letošním roce.
Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám spolu se zastupiteli obce a
zaměstnanci obecního úřadu, krásné prožití vánočních svátků a hlavně
hodně zdraví, štěstí, lásky, osobních i pracovních úspěchů v nadcházejícím
novém roce 2020.
Blanka Čebišová, starostka obce
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 Změna otevírací doby v knihovně obce
Čistá
Přechodně je do konce roku 2019 upravena otevírací
doba v knihovně. Pondělí zůstává stejné od 13 do 17
hodin a místo čtvrtka je otevřeno ve středu od 15 do 17 hodin.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

 POZOR –v prosinci 2019 bude prováděn znovu odečet vodoměrů
Vzhledem ke změně výše daně z přidané hodnoty u vodného a stočného je nutné provést nové odečty vodoměrů
k 31.12.2019.
Žádáme občany (především chataře a chalupáře) o součinnost, a to o provedení odečtu Vašeho vodoměru a nahlášení
jeho stavu do 20.12.2019, aby mohl být proveden výpočet s platným DPH pro rok 2019.
STAV VODOMĚRU nahlaste osobně nebo na tel.č. 313 54 94 54 pí. Valigurčinové.
Pokud nebude stav vodoměru nahlášen v uvedeném termínu (nejpozději do 20.12.2019), bude spotřeba stanovena
průměrem ze spotřeby podle odběru za uplynulé období 1.7.2018-30.6.2019.
Pro občany se kromě dvojího odečtu vodoměru nic nemění. Odečet je prováděn pouze pro účetní potřebu. Poplatek za
vodné a stočné v květnu příštího roku (složenka, kterou obdržíte) bude součtem obou odečtů (tj. k 31.12.2019 a
k 30.4.2020), tedy za celé odečtové období 1.7.2019-30.4.2020. Splatnost poplatku zůstává k 31.12.2020.
Odečty vodoměrů v domácnostech bude provádět od 2.12. do 15.12.2019 osoba pověřená obecním úřadem k provedení
odečtu. Pokud nebudete zastiženi, prosíme o nahlášení stavu nejpozději do 20.12.2019.
Zároveň připomínáme úhradu vodného a stočného za rok 2019, termín splatnosti je 31.12.2019.

 ODPADY: od 1.1.2020 je možné do sběrného dvora odevzdávat jedlé oleje a tuky. Tyto musí být slity v dobře
uzavřené PET láhvi, která bude obsluhou uložena do příslušné označené plastové nádoby nebo plechového sudu.

 Obec obdržela upozornění od České televize, týkající se přeladění na nový signál DVB-T2
Objevuje-li se na Vaší obrazovce log HD, přeladění se Vás netýká.
Vidíte-li ikonu s varovným trojúhelníkem, přeladění se Vás může týkat (dotkne se všech, kdo přijímají vysílání pomocí
venkovní či klasické antény nebo společné antény pro bytové domy).
Informační pomoc najdete na webu www.digict.cz nebo na telefonu 2 6113 6113, event. e-mailu
info@ceskatelevize.cz.
 Otevírací doba v době vánočních svátků na obecním úřadě:
OTEVŘENO
ZAVŘENO
OTEVŘENO
ZAVŘENO
OTEVŘENO

bude do pátku 20.12.2019 do 15 hodin
pondělí 23.12.2019 a pátek 27.12.2019
pondělí 30.12.2019 do 12 hodin – pokladna pouze do 11 hodin
úterý 31.12.2019
čtvrtek 2.1.2020 a pátek 3.1.2020

 Otevírací doba ve sběrném dvoře:
otevřeno bude ještě v sobotu 21.12.2019 a potom až v sobotu 4.1.2020

 ZZ Sedmikráska s.r.o., MUDr. Jenšovská a MUDr. Jenšovský, přejí všem svým pacientům krásné vánoční
svátky a vše nejlepší do nového roku.
Zároveň oznamují, že ordinace v Čisté bude od pondělí 23.12.2019 do pátku 3.1.2020 uzavřena z důvodu
dovolené, a žádají pacienty, aby si včas vyzvedli recepty na své pravidelné léky.
Zastupovat bude, pouze v akutních případech, MUDr. Císařová v Jesenici.
PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat sourozencům Váhalovým za krásné hudební vystoupení při uctění památky
zesnulých 2. listopadu.
Milena Henzlová

__________________________________________________________________________________________
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Naši zastupitelé
Jako redakce Čisteckého zpravodaje jsme se rozhodli postupně představit nové zastupitelstvo, zvolené v podzimních
komunálních volbách 2018. Tento měsíc bude odpovídat Roman Votroubek (40 let, vedoucí provozovny zaměřené
na hydrauliku, kandidoval za Sdružení nezávislých kandidátů Čistecka).

1. Co pro tebe znamená členství v obecním zastupitelstvu?
Když přišla nabídka kandidovat do zastupitelstva, neváhal jsem ani chvilku a přijal ji s
podmínkou, že chci být na kandidátce co nejvýše, abych měl šanci na zvolení do zastupitelstva a
ne být jenom do počtu. Povedlo se a já jsem velmi rád, že se mohu jako zastupitel podílet na
vedení obce.
2. Obec Čistá dlouhodobě čerpá dotace z evropských, národních a krajských dotačních
programů. Již se podařilo uskutečnit spoustu projektů. Z kterého máš největší radost?
Z minulých projektů jsem rád za všechny zdárně dokončené, obzvlášť za rekonstrukce objektů školy a radnice. Jsou to
dominantní budovy v obci a podle toho nyní také vypadají. Z těch současných projektů budu moc rád, když se podaří
vybudování kanalizace, rekonstrukce kulturního domu a již probíhající projekt Centra vědy, techniky a robotiky v ZŠ..
3. Věnuješ se sportu – máš pocit, že je v Čisté dost možností sportovního vyžití a že to obyvatelé využívají??
Na obec naší velikosti je zde způsobů jakkoliv sportovat myslím dostatek. Máme tu možnosti jak registrovaného sportu
(fotbal, stolní tenis...), tak i jen pro to rekreační "hýbání ". Namátkou uvedu cvičení pro děti a ženy, hřiště pro fotbal,
volejbal, tenis a basketbal, tělocvična ve škole, atd. Kdo bude chtít, vždy si zde něco najde, ať už mladí nebo i ti starší. Je
jen škoda, že tyhle prostory většinou zejí prázdnotou.
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POZVÁNKY

Divadelní spolek Tyl Čistá všem děkuje za přízeň v roce 2019
a přeje do nového roku hodně pohody.

Na vědomost se dává, že chystáme na sváteční dny
malé Vánoční představení – podrobnosti budou na
plakátech.
A dá-li Bůh, tak bychom na jaře měli uvést další
divadelní kus – tentokrát veselou pohádku. Tak se
těšte a držte nám palce 

[4]

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

V Čisté budeme zpívat
koledy ve středu 11.12. od
17 hodin u stromku na
náměstí před Coopem.
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U nás proběhne sbírka 4.1.2020

DOŠLO DO REDAKCE
Ve středu 27.11. a v pátek 29.11. rozsvítily děti ze ZŠ
a MŠ Čistá vánoční strom na návsi v Šípech a v Čisté. Svým vystoupením navodily vánoční atmosféru a zahájily
odbobí adventu.
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Přehled plánovaných akcí na měsíc P R O S I N E C
4.12.
5.12.
4.12.
10.12.
10.12.
11.12.
12.12.
18.12.
19.12.
20.12.
20.12.

FLORBAL RAKOVNÍK, starší žáci
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO MŠ A ZŠ
TVOŘIVÉ DÍLNY PRO RODIČE A DĚTI V ZŠ
předvánoční tvoření, žáci I. stupeň + rodiče
od 16:00 hod.
SOUTĚŽ V ARANŽOVÁNÍ, VÁNOČNÍ DEKORACE
ISŠ Jesenice, pro dívky 8. – 9. ročník
VÁNOČNÍ KAPR
přírodovědná soutěž Rakovník, pro 5. – 9. ročník ZŠ
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ PRO RODIČE V MŠ
třída ŽABIČKY, od 16:00 hodin v MŠ
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ PRO RODIČE V MŠ
třída RYBIČKY, od 16:00 hodin v MŠ
VÁNOČNÍ NADÍLKA V MŠ
VÁNOČNÍ PRAHA, PLANETÁRIUM
výlet pro I. i II. stupeň ZŠ
PROJEKT VÁNOCE
1. – 9. ročník ZŠ
VÁNOČNÍ TURNAJ – STOLNÍ TENIS
turnaj pro žáky ZŠ ve spolupráci s TJ Čistá, od 13:00 hodin

Podrobné informace najdete na: www.zsmscista.cz
Facebook: ZŠ a MŠ Čistá
Marie Kruntová

Drahotův

mlýn,

Čistá

čp.115.
Drahotův, nebo později
také zvaný Kazilův mlýn je na toku
Javornice druhým nejstarším
mlýnem. Roku 1350 náležely
k svobodné rychtě v Čisté 2 lány,
les zvaný Karasova hora, krčma,
mlýn na Vidomi, ale o Drahotovic
mlýně není ještě zmínka. Mlýn byl
pravděpodobně zbudován mezi
lety 1350-1372, poněvadž roku
1372
prodal
držitel
Čisté,
Chotěbor kapitule svatovítské
dvory kmetcí v Čisté, vysazené
právem
zákupním,
právo
patronátní, dva mlýny a dva dvory
ve vsi Křekovicích, z nichž vycházel
úrok 2 kopy bez 4 grošů. Čistecká
fara byla nejbohatší v děkanátě
rakovnickém. Roku 1389 byl
vykázán faráři Rackovi ze mlýna
Drahotova, desátek 13 strychů žita

a 4 slepice. Mimo to byl mlynář
povinen pracovat 5 dní do roka na
farních polích.
Roku
1548
je
na
Drahotovic mlýně mlynář Martin,
který má za povinnost živit sirotka
Jandu. V roce 1620 pracuje na
mlýně mlynář Vít Růžička a po
něm Jan Janda a roku 1630 Dorota
se zetěm Havlem. V roce 1653 se
ke Kateřině Růžičkové přiženil Jan
Kočka a s manželkou Kateřinou
hospodařili na mlýně dvacet let.
Od roku 1674 drží mlýn o dvojím
složení a také pilu jejich syn Pavel
Kočka. Mlýn měl tehdy cenu 665
kop
grošů
a
s manželkou
Markétou se jim narodilo pět dětí.
V roce 1713 přebírá mlýn
s pilou a s třemi čtvrtinami lánů
polí nejmladší syn Jiří Kočka
mlynář, který měl největší výdělky
70 kop ročně. S manželkou Terezií
[7]
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byl také majitelem domu čp.6
v Čisté. V roce 1729 zemřel mlynář
Pavel Kočka. Po smrti Jiřího Kočky
se roku 1743 ujímá mlýna syn
Ignác a hodnota mlýna v této době
byla 773 zlatých. Po dvaceti letech
má pak mlýn hodnotu 815 zlatých
a jeho majitelem je Josef Kočka,
syn Ignácův. Zůstalo po něm pět
dětí. Nejstarší Václav přebírá mlýn
v ceně 1359 zlatých.
V roce
1810
odhadla
komise mlýn o trojím složení,
s pilou, cihelnou, pecí a 16 jiter
polí a 6 jiter luk za 19 820 zlatých.
Václav Kočka předává celý tento
majetek roku 1831 synu Josefovi,
který po šesti letech prodává
mlýn, pilu a cihelnu Václavu a
Anně Esrovým. Tito majitelé však
mlýn zadlužili a byli nuceni jej
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prodat roku 1870 Janu Ondráčkovi
za 14 250 zlatých. V roce 1873
potom mlýn převzal jejich syn
Václav s Manželkou za 5000
zlatých.
V roce 1895 mlýn Václava
Ondráčka stojí po levé straně
mlýnského potoka, který do
mlýnské nádržky vtéká a pomocí
stavidel přímo na vantroka, která
podél západní strany mlýna jsou
umístěna, vede. Po pravé straně
lednice, která s mlýnem souběžně
stojí je postavena pila. Mlýn má
dvě složení, poháněné dvěma
vodními koly a pila jedním kolem
na svrchní vodu. Stavítko pro pilu
je u dna vantrok zřízeno v pravé
postranici. Na konci vantrok jsou
v čelním bednění dvě stavidla.
Přítok vody k mlýnské nádržce se
reguluje stavidlem.

Po panu Ondráčkovi je na
mlýně Ondřej Gros, který roku
1911 mlýn čp.115 přestavuje a je
posledním, který na mlýně mele.
Ostatní pak pouze hospodaří.
V říjnu 1913 je zhotoven přejezd
přes jalový potok u Drahotovic
mlýna z betonových 50 cm rour,
tam kde se dříve jezdívalo vodou,
brodem. Dále mlýn vlastní
manželé František a Božena
Suchých, kteří roku 1914 užívají
vodní
síly
k pohonu
hospodářských strojů: řezačky,
mlátícího zařízení a šrotovníku.
Vodní zařízení změněno nebylo.
Dále se na mlýně vystřídali
majitelé: Kodoň a Gebhart, který
v roce 1928 postavil u mlýna
sušárnu chmele, dále Střihavka a
poslední na mlýně hospodaří
Kazilovi. V roce 1925 byla celá
usedlost odhadnuta na 140 000

Kč. Posledním majitelem byl
pražský pekař Kazila s manželkou,
kteří tu však již pouze hospodaří.
V roce 1937 byl neznámými
pachateli vypuštěn rybník před
Drahotovic mlýnem. Ve mlýně byl
pouze starý otec s dcerou majitele
a několik zaměstnanců. Toho
využili zloději a odvezli všechny
ryby, kterých bylo několik
metrických centů. Ve mlýně o
krádeži nic nevěděli, zloději využili
dobu senoseče, kdy všichni po
celodenní práci usnuli tvrdým
spánkem.
V roce 1980 byl mlýn
s obytnou budovou rozbourán a
později rozbourány i hospodářské
budovy a zůstala pouze sušárna
chmele, postavená v roce 1928.

Jaroslav Sklenář
/redakčně bez zásahu/

Co se psalo před 100lety?
Koření
K nepřehlédnutelné řadě různých látek, z nichž připravuje se potrava, druží se i koření.
Ve starověku užívalo se v nesmírném množství. Hlavně ve starém Římě pořádaly se rozmařilé hostiny, které stály
nesmírné peníze a tam, aby vybíravému jazyku polichotili, nelekali se krmit ryby masem otroků, jen aby ryby byly tučné
a chutné. Přirozeně musili kuchaři, aby otrlé nervy svých pánů podráždili, užívati hojně koření. Nejstarší kuchařskou
knihu napsal Říman Apicus Coclius v roce 222 po Kristu. Obsahuje mnoho dobrých předpisů na jídla, k jichž přípravě
potřebovalo se všechno tenkráte známé koření a vedle toho i koření rostoucí v Itálii. V knize té jsou rady, jak zužitkovat
ovoce, jak rozkrajovati pečeně atd. Z toho lze soudit, že už v dobách nejstarších bylo kuchařství na vysokém stupni
dokonalosti v zemích jižních a odtud šířilo se toto umění na sever. Císařové němečtí napodobovali římské a začli také
zavádět koření do svých kuchyní, po nich následovali vladaři zemí sousedních, šlechta, kláštery a tak rozšiřovalo se
užívání koření i v domácnostech nešlechtických a začalo se koření pěstovat. Kuchařky 16. století tak velice kořením
plýtvaly, že to bylo pravým marnotratnictvím, až i kazatelé s kazatelem proti tomu brojili.
Nejdříve známé koření bylo skořice. Řekové ji znali už v pradávných dobách, a jak vysoko se cenila, svědčí
egyptský papyrus se záznamem bohatství faraona Ptolomea, kdež skořice je uvedena mezi nejdrahocennějšími
předměty. Nejlepší skořice pochází z ostrova Cejlonu. Má jemnou vůni a sladkou chuť, kdež skořice čínská chutná ostře a
nemá tak jemnou, kořennou vůni. Pepř byl znám za Plinia co koření i jako lék. Plinius popisuje jeho upotřebení velmi
zevrubně, že lze z toho soudit, jak oblíbeným a rozšířeným předmětem byl. Že pepř v zemích západních těšil se veliké
oblibě a ceně, svědčí následující historická událost z pátého století. Když Alarich, vůdce západních Gotů, vymáhal v roce
48 od císaře římského Honoria dlužné poplatky a následkem toho obléhal Řím, vyplatilo se obyvatelstvo Říma
poplatkem, v němž mimo zlata, stříbra a drahých rouch nalézalo se i 3000 liber pepře. Přes velikou spotřebu byl pepř
velmi drahý a chudší lidé si ho nemohli zaopatřiti. V zemích západních stalo se zvykem, platiti pepřem místo penězi.
Všechny dávky, úroky, cla i výplaty do cizích zemí vyrovnávaly se pepřem.
Pepř byl platidlem středověkého bohatství. Jeho spotřeba v kuchyních byla obrovská a všestranná. Ze
zachovaných kuchařských předpisů se dovídáme, že štika podávala se v omáčce z pepře, hřebíčku a skořice. Jako lahůdka
byl připravován páv na rožni pečený, jenž kladl se pak do omáčky z pepře, hřebíčku a skořice. Všude potřebovalo se
hojně koření, ale ve Francii se kořenilo a pepřilo nejvíce. Však ještě před válkou byla spotřeba pepře ohromná. Londýn
spotřeboval sám přes 20 miliónů kilogramů pepře a Hamburg přes 2 miliony kilogramů.
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Původní vlastí pepře jest pravděpodobně pobřeží Malabarské. Ještě nyní jest hlavním vývozištěm pepře bílého i
černého. Oba druhy jsou plody téhož druhu úponkovitých rostlin pepře. Černý pepř jsou nezralé plody sušené, bílý jest
ze zralých, obalu zbavených plodů.
Ke cti hospodyní musím říct, že v domácnostech se kořením neplýtvá. Pouze v hostincích se kořenilo hodně a
také v lahůdkářských obchodech podávaly se pikantní, silně kořeněné pochoutky, které během války přestaly se
připravovat a jistě že tato okolnost neměla žádné onemocnění na svědomí.
Zahrada v prosinci
V prosinci práce zahradní odpočívá, ale dobrá hospodyně ani nyní na ni nezapomíná, nýbrž stále pamatuje a co není
hotovo, dokončuje.
V zahradě zelinářské se dokončují práce v listopadu nedokončené, protože se často pro špatné počasí pracovat venku
nemůže. Proto když není zem ztuhlá, musí se záhony hnojit a rýt, aby byla práce na jaro, kdy nastane spěch, připravená.
Kdo si připraví půdu, pohnojí a zryje, může už v únoru a březnu záhony urovnat a může jít zasít mnohé semeno
zeleninové, aby byla zelenina raná. Jinak se opozdí až do dubna. Všechna zelenina ve sklepě a v komorách se přehlíží, vše
nahnilé, pokaždé vybírá.
V zahradě ovocné se obírá, hnojí a sází, dokud jest půda mrazem nedotčená. Stromy se oškrabují a prořezávají, bílí,
lepkavé pásy obnovují a přehlíží. Nejlepším hnojivem stromů jsou odpadky záchodové. Také v nedostatku každého hnoje
užívá se vápna, moučky Thomasovy a drasla.
Recept na prosinec
Vánoční dort
14 deka másla se utře, zamíchá se do něho 5 žloutků jeden po druhém, 14 deka cukru, 14 deka neloupaných, mletých
mandlí, trochu citronové kůry, 3 lžíce rumu a naposledy z 5 bílků sníh. Peče se ve formě vymazané tři čtvrti hodiny. Pak
se udělá ze 14 deka cukru a jednoho bílku a trochu citr. šťávy led, dort se poleje a nožem rozetře, kolem se postaví čisté
špičky větviček chvoje, které se špičkou omočí ve zbytku toho ledu a vyhlížejí jako posněžené. Hotové postaví se na chvíli
do prochladlé trouby, aby uschlo.
čerpáno z Kuchyňského kalendáře z roku 1919
__________________________________________________________________________________________

HASIČSKÉ OKÉNKO

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 22.9.2019 – 28.11.2019
V tomto období jednotka nezasahovala u žádné události.
Odborná příprava a údržba techniky
U jednotky opětovně druhou neděli proběhla odborná příprava, zkouška a údržba techniky a agregátů.
Během měsíců proběhly povinné kondiční jízdy strojníků s CAS a novým dopravním automobilem.
Proběhl rovněž pravidelný výcvik nositelů dýchací techniky.

 Prevence , výchovná činnost a mimovýjezdová činnost
Jednotka se v tomto období podílela na zabezpečení úklidu V Álejích před výsadbou nových stromků. Jednotka jak
manuálně, tak i za pomocí techniky pomohla při této akci.
Dále jednotka zabezpečovala akci pochod Broučků, kde dohlížela na bezpečnost zúčastněných.
Po dohodě s vedením obce jednotka provedla prolití připravených děr před výsadbou nových stromků.
Poděkování patří Všem, kdo si těchto akcí zúčastnil a pomohl tak ke zvelebení obce.
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TJ Čistá - kopaná , podzim 2019/2020
Starší přípravka
Družstvo

Rk.

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

Penalty +

Penalty -

1

Tatran Rakovník

10

10

0

0

174:12

30

0

0

2

Sportovní klub Lány, spolek

10

9

0

1

65:44

27

0

0

3

FK Hředle, z.s.

10

7

0

3

53:64

20

1

0

4

SKP Rakovník M

10

6

0

4

20:12

18

1

1

5

SKP Rakovník S

10

5

0

5

21:26

16

0

1

6

Tělovýchovná jednota Čistá, z.s.

10

4

0

6

49:54

13

1

2

7

So. Nové Strašecí

10

4

0

6

53:82

12

0

0

8

FK Rakovník

10

4

0

6

34:62

11

1

0

9

TJ Roztoky

10

2

0

8

37:76

6

0

0

10

TJ Slabce, z.s.

10

2

0

8

34:68

6

0

0

11

Sj. Chrášťany

10

2

0

8

33:73

6

0

0

Střelci našeho týmu: Vojta Stárek – 14, Dan Navrátil – 11, Deny Bedenk – 8, Vítek Tintěra – 5, Ondra Šindler – 3, Max
Bystriansky – 2, Jirka Cír – 2, Prokop Turek – 1, vlastní - 3
Mužstvo dospělých
Družstvo

Rk.

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

Penalty +

Penalty -

1

TJ Roztoky A

11

10

0

1

42:22

30

0

0

2

Sokol Sýkořice

11

9

0

2

27:10

26

1

0

3

SK Mšecké Žehrovice

11

8

0

3

38:22

25

0

1

4

Sokol Janov

11

8

0

3

37:20

23

1

0

5

Slavoj Chrášťany

11

6

0

5

29:21

19

0

1

6

TJ Český lev Kolešovice, z.s.

11

5

0

6

33:30

16

0

1

7

FK Chmel Mutějovice, z.s.

11

5

0

6

23:25

15

0

0

8

SK Oráčov

11

5

0

6

17:27

14

2

1

9

Těl. jednota SOKOL Petrohrad

11

4

0

7

26:31

11

1

0

10

Sokol Kroučová

11

4

0

7

22:36

10

3

1

11

SK Pavlíkov

11

2

0

9

17:37

7

1

2

12

TJ Čistá

11

0

0

11

17:47

2

0

2

Střelci našeho týmu: Votroubek Aleš – 4, Souček Petr – 3, Votroubek Roman, Bedenk Pavel, Tesař Stanislav, Fidler
Martin, Blecha Marek, Fišer Adam, Kos Patrik – všichni 1, vlastní – 3

TJ Čistá z.s. děkuje za spolupráci Obci Čistá, SDH Čistá a dalším organizacím a firmám v letošním roce a přeje
všem svým příznivcům hezké vánoční svátky a úspěšný vstup do Nového roku 2020.
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V nové rubrice „Zaujalo nás“ budeme zveřejňovat věci, které stojí
za to vidět, slyšet nebo promyslet. Je to rubrika otevřená a proto
může být zveřejněno také to, co zaujalo Vás.

ZAUJALO NÁS

Blíží se Vánoce a mnozí jsme si zvykli na „tradiční“ vánoční zvyky a neodmyslitelné symboly Vánoc, jako je
stromeček či kapr s bramborovým salátem. Možná i pro vás bude zajímavé, že tyto „tradice“ nejsou zas až tak
staré. Věděli jste, že:
 Slavení Vánoc jako narození Ježíše Krista je známo až ze 3.století a je spojeno pravděpodobně
s pohanským svátkem slunovratu
 První betlém postavil František z Assisi roku 1223
 Vánoční stromek se původně věšel od stropu špičkou dolů¨
 Zdobený stromek v bytě se začal objevovat v Německu až koncem 16.století, v Čechách první stromek
byl až roku 1812
 Tradice adventního věnce se 4 svícemi je až z 19.století
 Skleněné foukané ozdoby se začaly vyrábět až v roce 1920
 Kapr s bramborovým salátem se jí na Vánoce až od 2.poloviny 19.století
 Vánoční cukroví se peče až od 19.století
Přesto tradice Vánoc je a od dávných dob byla spojena s oslavou narození
Spasitele, Ježíše Krista. Pojďme si i letos připomenout tuto pro lidstvo naprosto
jedinečnou událost v pohodě klidu, v kruhu rodinném.

_______________________________________________________________________________________________________
PROSINEC

KULTURNÍ PŘEHLED

Čistá
7. 12. 2019, 15:30 - - Mikulášská zábava pro děti, KD Čistá
17:30 – Mikulášské posezení s hudbou, KD Čistá
8. 12. 2019, 18:00 – Adresát neznámý, divadlo, KD Čistá
11. 12. 2019, 18:00 - Česko zpívá koledy, u stromku
24. 12. 2019, 15:00 – Vánoční zpívání s dětmi, kostel sv.Václava
24:00 – půlnoční mše, kostel sv.Václava
26. 12. 2019, 17:00 – koncert souboru Václav, kostel sv.Václava

Okolí
7. 12. 2019, 16:30 – Adventní koncert – Nezmaři, Břežany
7. 12. 2019, 20:00 – Myslivecká zábava, „myslivna“ Zdeslav
15. 12. 2019, 17:00 – Adventní koncert, Všesulov
21. 12. 2019, 20:00 – Poslední leč, Břežany
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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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