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OBEC INFORMUJE
Čistecké muzeum
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,-
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Z HISTORIE
SPOLKOVÉ ZPRÁVY
SDH, TJ Čistá, DS TYL

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
začaly prázdniny, měsíc červenec a s ním se blíží naše největší letošní
akce a to Anenská pouť a s ní spojené oslavy 980. výročí založení naší
obce. Na přípravě pouti a oslav pracujeme s kulturním výborem a s
místními spolky již od začátku roku, neboť jsme chtěli připravit bohatý
kulturní a sportovní program pro všechny. Tak jako každý rok i letos
zahájíme pouť v pátek v 18. hodin na náměstí Václavském. K tanci i
poslechu budou hrát dvě kapely, Děvčice a Basketles. Sobotní program
na náměstí Václavském jsme posunuli až od 9.00 hodin, ale bude
tentokrát až do pozdních odpoledních hodin. Dopolední program bude
začínat jarmarkem, zahraje místní kapela Šlapeton, vystoupí podruhé
kapela Děvčice a naši nejmenší se mohou těšit na další pohádku
divadélka Nána p. Mileny Jelínkové. Po úspěšné premiéře v loňském roce
se můžete ve 13.00 hodin těšit na vystoupení žáků naší školy, a to na
Čisteckou superstar 2019. Poté ve 14.00 hodin začne oficiální setkání
rodáků obce, proběhne přivítání hostů a přátel naší obce, vystoupí
pěvecký soubor Václav a bude uděleno čestné občanství in memoriam p.
Elišce Junkové. Někdo si může říci, proč zrovna Elišce Junkové? Elišce
Junkové proto, že je to osobnost celosvětově známá, byla průkopnicí
ženského automobilového sportu, nositelka ocenění Zasloužilá mistryně
sportu. A hlavně měla krásný vztah k naší obci i místním lidem. Milovala
zdejší přírodu, byla jedna ze zákládajících členů Mysliveckého sdružení
Javorna v roce 1948. Více jak 10 let zde pobývala, vlastnila mlýn ve
Strachovicích a v našem kostele se vdávala za svého druhého manžela.
Na její počest nám byl přislíben příjezd historického vozu Bugatti,
totožný s tím, kterým p. Eliška Junková jezdívala. Poté bude slavnostně
otevřena 1. etapa nové expozice Muzea Čistecka. Dále si na své přijdou
milovníci dechovky, kdy od 15.30 na podiu vystoupí kapela Úhlavanka.
Na hřišti TJ bude po obědě probíhat turnaj starých gard a večer taneční
zábava. Na parkovišti před Jednotou se celý den budou prezentovat
místní spolky a sdružení a v obřadní místnosti OÚ bude výstava
fotografií Čistá dříve a dnes. V neděli nás čeká tradiční mše v kapli sv.
Anny, po obědě Koncert pěveckého souboru Václav a slavnostní
zakončení oslav v kostele sv. Václava. Poté se příznivci sportu určitě
přesunou na hřiště, kde si naši čistečtí fotbalisté zahrají s bývalými
českými reprezentanty a k tomu jim zahraje country kapela Brzdaři. A
komu fotbal nic neříká, tak se může vydat na vlastivědnou vycházku s
panem Romanem Hartlem s názvem Expedice na Everest aneb Veselé i
vážné historky z Čisté. Vstup na všechny akce je zdarma a je hrazen z

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

rozpočtu obce Čistá za finanční podpory Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek.
Já doufám, že jsme pro Vás připravili pestrý program, a že si každý z Vás i z návštěvníků naší pouti vybere,
to co má rád. Teď už jen zbývá, aby nám přálo příjemné počasí a všichni jsme se sešli na naší pouti a oslavě
980.výročí založení. Proto Vás všechny jménem svým a jménem všech organizátorů srdečně zvu. Přijďte si
užít pouť, zatančit si, zazpívat, ochutnat něco dobrého a hlavně se setkat se svými známými a přáteli naší
obce.
Blanka Čebišová, starostka obce
Vítání občánků
V sobotu dne 22. 6. 2019 se uskutečnilo v obřadní síni
Obecního úřadu v Čisté od 14:00 hodin „Vítání
občánků“, na kterém byli mezi občany naší obce
slavnostně uvítáni Petra Špidrová, Josef Blacký, Sebastien Felsö, Nicolas Rajdl a Tereza Kovačová.
Čistecké muzeum
V rámci rekonstrukce prostor muzea a uspořádání nové expozice prosíme občany, máte-li k zapůjčení staré dobové
fotografie obce Čistá nebo okolních obcí, rádi bychom z nich pro muzejní archiv udělali kopie. Fotografie Vám budou
ihned po naskenování nepoškozené vráceny. Děkujeme za spolupráci.
Oznámení
Obvodní lékařka, dr. Jenšovská, bude mít od 1. 7. do 12. 7. 2019 dovolenou. Zastupuje dr. Císařová v Jesenici, tel.
313 599 222.
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019
Krajská hygienická stanice Stč. kraje se sídlem v Praze spolu s Českou mykologickou společností vyhlašuje na den 5.
září 2019 v 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy KHS Stč. kraje, Dittrichova 17, Praha 2 (stanice Karlovo náměstí
na trase metra B) zkoušky znalosti hub.Osvědčení prokazující znalost hub je podmínkou pro uvádění volně rostoucích
jedlých hub na trh nebo pro jejich používání ve výrobě, je-li cílem zpracování pro potravinářské účely.
__________________________________________________________________________________________________
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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 Vlastimil Schuh. (46 let, kandidoval za Sdružení nezávislých
kandidátů „Čistecka“).
1. Už jsi v zastupitelstvu potřetí. S jakými očekáváními jsi šel do prvních voleb do
obecního zastupitelstva a s jakými nyní? Změnilo se něco?
Vtipná otázka, ale čekal jsem ji. Když jsem se rozhodoval kandidovat poprvé, měl jsem dost
zkreslené představy o chodu a fungování obce. Změnil se můj pohled na věc. Cesta od chceme
k můžeme a uděláme je velmi dlouhá. Boj s úřednickým šimlem je nekonečný! Věřím, že se
současným zastupitelstvem a vedením obce se dá mnohé vyřešit, postrčit připravené nebo
připravované projekty a dokončit je.
2. Většina lidí tě má spojeného hlavně s mladými hasiči, které jsi po nějaký čas v Čisté
vedl. Myslíš, že je nějaká naděje na znovuobnovení činnosti mladých hasičů? Jakou pozici
zastáváš nyní u hasičů?
Já jsem s mladými hasiči v podstatě neskončil! Jsem i nadále aktivní v Odborné radě mládeže okresního
sdružení. Svou kvalifikaci vedoucího jsem si postupem času zvýšil na Garanta, rozhodčího mládeže na
kvalifikaci M1 a R1 u požárního sportu. Nezasvěcenému to moc neříká, ale jsou to nejvyšší stupně odbornosti
a sám školím nebo zajišťuji školení pro vedoucí mládeže, rozhodčí mládeže a požárního sportu pro dospělé na
okrese i mimo něj. Jinak na okresní úrovni jsem momentálně náměstkem starosty a tu samou funkci zastávám
i v našem sboru. Naděje na znovuobnovení činnosti kolektivu je vždycky. Musí se ale najít někdo, kdo si urve ze
svého volného času čas se pravidelně po určitou dobu starat o „cizí“ děti. Sbor musí vytvořit obstojné podmínky
pro fungování kolektivu a vedoucí na to nesmí být sám a cítit podporu. Přesně to pojmenovala kamarádka a
vedoucí OORM Havlíčkův Brod, Květa Smutná v rozhovoru pro deník – „sbor který nemá kolektiv mladých
hasičů, je vlastně odsouzený k zániku“! To si musíme uvědomit.
3. Obec Čistá oslaví 980 let. Co bys jí popřál do dalších let?
Obci přeji rozumné a pracovité vedení a všem spoluobčanům hlavně pevné zdraví. Pojďme to oslavit.
[2]
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Čistá v Čisté

DOŠLO DO REDAKCE

15. června navštívila delegace naší obce stejnojmennou obec na
okrese Semily. SDH Čistá u Horek slavili 140 výročí založení a obec
samotná, 650 let od první písemné zmínky. Celá akce začala slavnostním průvodem obcí se slavnostními prapory
SDH okrsku, Čistých a naší obec zastupoval i obecní prapor. Pochodovalo se za doprovodu dechové hudby
Táboranka a asistence státní policie, protože obec protíná poměrně frekventovaná silnice. Samotné oslavy
probíhali na sportovišti pod OÚ a celé organizace se ujali hasiči. Při slavnostním zahájení promluvil starosta obce
a zároveň velitel sboru Ladislav Jiřička. Přivítal spřátelené sbory a zástupce obcí z blízkého
i
vzdálenějšího okolí. Oceňovali se jak členové místního sboru, tak i kolegové a kamarádi z jiných spolků, které v
obci velmi úzce spolupracují. Následovali zdravice hostů ze vzdálenějších obcí, jako jsou Čistá u Litomyšle a u
Rakovníka. Předali se drobnosti, dary a pozdravy starostů obcí a jiných angažovaných přátel, kteří se nemohli z
různých důvodů účastnit osobně.
Po úvodním bloku následoval samotný program. Místní HASIČATA, děti do 6 ti let, předvedli ukázku technického
zásahu na kolejích. Odstraňoval se padlý strom v kolejišti, ošetřovali ranění….
Dráha a vláček samotný byl opravdu funkční a po ukázce velmi „využitý“.
Hrála lidová hudba, tančili se folklórní tance, probíhala statická ukázka historické hasičské techniky, automobilů
a motorek, představili se MUŽORETI i kouzelník Oleg, který mimo jiné chtěl některé členy naší delegace „čtvrtit“,
ale místní děti nás zachránili. Děkujeme!
Součástí programu byli Čistecké olympijské hry. Na předem utajené disciplíny se nominovala dvě družstva
místních a po družstvu z ostatních Čistých. Klání obsahovalo čtyři jednotlivé soutěže. Pojmenovali si ho samotní
účastníci „vedení slepého spřežení, nevidomí proudař, hod vejcem a zápasy v bahně“. Soutěžilo se s plným
nasazením, měřili se časy, počítali se body. Bavili se všichni! Mám ale pocit, že nejvíce diváci, protože některým
soutěžícím bylo chvilkami docela „úzko“. Cílem každé soutěže je najít nejlepšího, vítěze. No a kdo tedy vyhrál?
Samozřejmě ČISTÁ!
Chtěl bych na dálku poděkovat organizátorům a zároveň hostitelům za velmi milé přijetí. Luxusní ubytování a
servis. Nechci jmenovat, abych na někoho náhodou nezapomněl, ale „metál“ si zaslouží všichni. Líbilo se nám
jako vždycky a na oplátku jsme pozvali „Čisťáky a Čistečáky“ k nám, na naše nejbližší akce. Čistecká buchta a
Anenská pouť.
Člen delegace V. Schuh
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Jazykový pobyt Berkshire 26. 5. 2019 - 1. 6. 2019

ZŠ A MŠ ČISTÁ

Šestnáct žáků 6. - 9. ročníku ZŠ a MŠ Čistá se v doprovodu p. uč. K. Rudolfové
a K. Lauberové zúčastnilo jazykového pobytu v Ardmore Language School
Berkshire. Kromě čistecké školy se pobytu účastnily i ZŠ Jesenice a ZŠ Šanov.
Po jednodenním pobytu v Londýně se žáci přemístili do kampusu jazykové školy Ardmore v Berkshire, kde
byli ubytováni. Po tři dny navštěvovali dopolední jazykové kurzy anglického jazyka na úrovni, kterou jim
určil rozřazovací test. Odpoledne se konaly výlety do Windsoru, Oxfordu a Warner Bros Studios. Pobyt byl
zakončen v pátek opět celodenní prohlídkou Londýna.
Cílem pobytu bylo seznámit žáky s anglofonním prostředím, kulturou, každodenním životem. Jazykovým
cílem byla ztráta ostychu z komunikace, posílení chuti a odvahy mluvit s rodilými mluvčími. Cenná pro
žáky byla také zkušenost, že srozumitelně, byť gramaticky chybně, sdělená informace může být pro
rychlou komunikaci v praxi užitečnější než snaha vytvořit formálně správnou větu.
Hodnocení jazykového pobytu bylo jak ze strany žáků, tak ze strany zúčastněných učitelek kladné.
Mgr. Klára Rudolfová
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Vyprávění o Kanadě
26.6. navštívili žáci 7. ročníku paní Alenu Kemrovou, která
dětem vyprávěla o svém životním příběhu a zážitcích
z Kanady, kterou velmi často a ráda navštěvovala. Za
krásné a milé vyprávění velmi děkujeme a budeme se těšit
na další návštěvu, tentokrát o indiánech.
K. Lauberová

Ve vodě nežijí jen vodníci
Děkujeme MO ČRS za akci „Ve vodě nežijí jen vodníci“, kterou uspořádali pro žáky ZŠ a MŠ Čistá. Připravili
si pro nás stanoviště na břehu rybníku Blacák, kde děti seznamovali hravou a poučnou formou s tím, s čím
se rybář potkává ve svém životě. Děti si vyzkoušely chytat ryby, poznávat ryby, vázat háčky, zalít si strom,
chodit v rybářských botách, vzít do ruky rybářské náčiní, pozorovat přírodu dalekohledem, projet se po
rybníku na pramici, dát první pomoc tonoucímu, krmit ryby a připomněly si, jak dlouho se rozkládají
v přírodě odpadky (ohryzek jablka 16 dní, papír 4 měsíce, nedopalek cigarety 15 let, igelitový sáček 25 let,
žvýkačka 50 let, plastový kelímek 70 let, PET lahev 100 let, jednorázové pleny 250 let, polystyren –
desetitisíce let, ale možná nikdy). Velice všem rybářům děkujeme.

Žáci 9. ročníku prezentovali své ročníkové práce. Všichni své práce obhájili. Gratulujeme.
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Žáci ze zdravotního kroužku pod vedením p. uč. B. Vopatové seznámili své spolužáky se zásadami první pomoci.

Fotografie ze školního výletu 6. – 8. třídy
Plzeň – Jump aréna

Pozvánka
Během letních prázdnin proběhnou v naší obci oblíbené
akce pro děti – Vodní hrátky a šarvátky a Stopovačka.
Akce se uskuteční dle počasí. Sledujte plakáty a webové
stránky obce www.obec-cista.cz.
Těší se na Vás Věnka a Katka

Z historie naší obce – o
čem možná nevíte.
Tři zvony a menší zvonek
z kaple sv.Anny byly 18.ledna 1917
rekvírovány k vojenským účelům.
Dva velké zvony z kostela
sv.Václava zachránilo jen jejich
stáří jako historickou památku.
V roce 1515 odlil mistr
jménem Bartoloměj z Nového
Města pražského zvon o průměru
830 mm. Vyladěn byl do tónu C. Na
hořejší obrubě
s latinským
nápisem, který v překladu česky
zní: “Léta Páně 1515. Hle já zvon
nikdy marně neohlašuji oheň, ani
svátek, ani válku, nebo počestný
pohřeb. Lil mě mistr jménem
Bartoloměj
z Nového
města
pražského za což chvála.“ Pod
nápisem je vypouklý obraz sv.
Petra.

Velký zvon o průměru
1060 mm a v tónu A byl ulit
roku
1546.
Byl
ozdoben
arabeskami, velkým křížem, čtyřmi
figurínami a obrazem „Večeře
Páně.“ Latinský a německý nápis
v překladu česky zní: „Jísti s Vámi
s toužebností
očekával
jsem
tohoto beránka 1546. Můj hlas
života, vás volám, k svatyni
přijďte!“ Lil mne Thomas Jarosch
1546. Bděte, poněvadž nevíte,
kterou hodinu Pán přijde.
Kdo to vlastně byl Tomáš
Jaroš ? Narodil se kolem roku 1500
v Brně. Vyučil se kovolitcem,
vstoupil do služeb českého krále a
od roku 1556 do služeb římského
císaře Ferdinanda I. Habsburského.
Žije ve Vídni a jako mistr puškař
podle královského dekretu z roku
1543 si ročně vydělává 120 zlatých
rýnských. Pravděpodobně dva roky
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poté se Jaroš stěhuje z Vídně do
Prahy na Malou Stranu. Když
Svatovítský chrám dne 2.června
1541 vyhořel a nový zavěšený zvon
Patron byl zničen, objednává král u
něho náhradní zvon obdobné
velikosti. Když je v roce 1547
podepsána smlouva, míří s Uher do
Prahy povozy s 300 centýři mědi a
ze Slavkova s 40 centýři cínu.
Jedna z prvních zvonařských prací
mistra puškaře je zároveň největší.
Stavbu huti improvizuje co nejblíže
hlavní věže chrámu, na místě
restaurace Vikárka. V roce 1549
probíhá lití. Dílo se nezdaří. Mistr
by měl shořelou zvonovinu podle
dohody nahradit, ale Habsburk mu
penále velkoryse odpustí. Druhé lití
již vyjde. A tak byl vyroben zvon o
dolním otvoru dva a půl metru a
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výšky 205 cm, o váze odhadem
13,5-16,5 tuny (nikdy nebyl zvážen)
zvaný Zikmund, kterého pak musí
rozhoupávat šest zvoníků, čtyři tělo
a dva srdce.
Součastně se Zikmundem
lije osmnácticentýřový zvon pro
kostel Povýšení sv.Kříže v Litomyšli.
V dnešním Česku hlaholí
asi třicet Jarošových zvonů,
namátkou uvedu v Uhříněvsi, u nás
v Čisté,
Budyni
nad
Ohří,
Litoměřicích, Jílovém u Prahy,
Staré Boleslavi a v dalších místech.
Jen v Praze jich je kromě Zikmunda
ještě šest.
Je potřeba se však zmínit o
královském dekretu který mu
ukládal také povinnost vyrábět
zbraně v čase vojny. V roce 1548
měl odlít čtyři kanony a v roce 1860
mu císař Ferdinand I. zaplatil
dokonce za výrobu 80 lodních děl.
Stejně slavná jako zvon
Zikmund je i Zpívající fontána která
měla stát u letohrádku královny
Anny. Návrh vytvořil italský sochař

Francesco Terzo a hotova a
osazena byla v roce 1568. O tři roky
později v roce 1571 mistr Tomáš
Jaroš umírá.
Možná také nevíte o tom,
že paní Eliška Junková, nejslavnější
automobilová závodnice, první
dáma
československého
automobilismu, měla třetinový
podíl
na
velkostatku
ve
Strachovicích. Poněvadž však se
nemohla dost dobře shodnout se
Záhorskými, kteří společně s ní
velkostatek drželi, nabídla jim svoji
část k prodeji. Zakoupila si za
poměrně velkou cenu Albertův
mlýn na Kůzovském potoce. Tento
kraj si zamilovala a jezdila sem na
odpočinek.
A kdo to byla Eliška Junková? Přes
svého partnera se dostala
k automobilovému závodění. Jako
jedna z prvních žen v tehdejším
Československu, získala v roce
1921 řidičský průkaz, tehdy
nazývaný „vůdčí list“. Přesto, že
byla menšího vzrůstu, měřila něco

málo přes 150 cm a musela si
sedadlo
zvyšovat
polštářem,
úspěšně konkurovala ve vozech
Bugatti mužským mistrům volantu.
Odvážně se vydávala na závodní
trať v době, kdy žen řidiček bylo
velmi málo. Závodila nejen doma,
ale dostala se i na zahraniční
soutěže, kde získala neuvěřitelnou
popularitu
a
stala
se
v automobilových
soutěžích
vzorem řadě dalších žen. Rozjetou
kariéru závodnice ukončila tragická
nehoda jejího manžela, který
zahynul v roce 1928 při Velké ceně
Německa a ona do závodního auta
již nesedla. Přesto byl její 93 let
dlouhý život spjat s auty. Stála u
zrodu Masarykova okruhu v Brně,
spolupracovala s Československým
automobilovým klubem, byla
ambasadorkou Bugatti a také
pomáhala s vývojem pneumatik.
Jaroslav Sklenář, kronikář
/redakčně bez zásahu/

Co se psalo před 100lety?
Anglické marmelády „jams“ (čti džäms)
Jablkový jams. Kyselá i sladká jablka se oloupají, jaderník se vyřízne a jablka se uvaří do měkka a sítem protlačí. Slupky a
jaderníky se také uvaří. Šťáva z nich se sleje, polovic se jí přidá k jablkům na sítě protlačeným, z ostatních se udělá
huspenina. Na jedno kilo jablek sítem protlačených se béře půl kila cukru, navlhčí vodou a svaří, až je čistý a k jablkům
přidá, zamíchá, ještě povaří, malou chvíli a plní do nádob, které po vychladnutí se pováží. Zbylá šťáva se také osladí a tak
dlouho vaří, až ukápnutá na talíř tvoří rosol. Naleje do sklenic a jest dobrou a úhlednou ozdobou dortů, cukrovinek a
kompotů, protože jest krásné červené barvy. Tato huspenina vaří se také z jablek padavek sebe menších. Musí se více
sladit.
Jahodový jams. Úplně zralé, ale nikoliv měkké jahody, zahradní i lesní dohromady se rozmačkají a smíchají se šťávou
rybízovou a protlačeným angreštem. Na 3 kila jahod béře se 1 kilo angreštu protlačeného, 1 kilo šťávy rybízové a 3 – 4 kila
cukru. To vše vaří se dohromady tak dlouho, až ukápnutá šťáva vychládající se rosoluje.
Malinový jams. Dva díly zahradních malin, jeden díl lesních nebo jen jeden druh se rozmačká, na 2 kg malin přidá se 1 kg
cukru a vaří jako jahodový. Lesní maliny mají větší zrnka, tak se musí protlačit sítem.
Rybízový jams z rybízu červeného a bílého dohromady. Rybíz stejným dílem se omeje a protlačí sítem. Na jedno kilo tohoto
protlačeného rybízu béře se 1 a půl kila celých zrnek rybízových, která se buď rozmačkají neb v tom protlačeném rozvaří.
Na tuto dávku béřou se 2 kila cukru a vaří se jako předcházející. Tento jams se rosoluje nejlépe.
Anglický jams jahodový. Jedno kilo zralých jahod se posype na ploché míse půl kilem cukru. Druhého dne se přidá k nim
půl litru šťávy rybízové a půl kila cukru a vše se svaří, až to zhoustne.
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Zahrada v červenci
V zahradě zeleninové se ošetřuje rostoucí zelenina. Okopává se, aby vzduch a teplo vniklo co nejhlouběji ke kořenům. Za
sucha se zalévá. Nemusí to být denně, ale za to vydatně. Je-li zamračeno nebo deštivo, zalévá se hnojůvkou, která svědčí
hlavně všem rychle rostoucím druhům, jako zelí, kapustě, okurkám, tykvi a salátu. Potom se musí čistou vodou silně
opláchnout. Nesmí se zapomínat na karfiol, který zakládá na růže. Tu musí se rostlina k tomu se hotovící buď za špičky
lupenů svázati nebo listy dovnitř zalomiti, aby růže ve stínu zůstaly bílé a husté. Sklizené záhony se znovu osazují a osévají
a sice seje se ředkvička, zimní řetkev, jarní mrkev a špenát. Sází se brukev a sice modrá, která se dá ve sklepě až do jara
uchovat v plné chuti, měkká jako máslo. Vedle ní vysazuje se ještě salát, pór, zelí a karfiol. Jahody se po sklizni ostříhají
těsně u země, záhony se pohnojí a okopají a rostliny pak tvoří hustou, nízkou porostlinu, která je nejlépe chrání před
zmrznutí.
Záhony, které se ještě osazují, se musí lehce pohnojiti, dobře zalíti a teprve znovu rýti. Tím se zem obrátí, vlhká vrstva
hořejší dostane se dolů a suchá spodní nahoru a zaleje se, čímž se prtsť prostoupí vzduchem. Vysazovat se má tento měsíc
vždy večer, každá sazenice se zvlášť zaleje a pak záhon ještě pokropí. Vlhké teplo podporuje vzrůst bylin. V červenci
vysázený salát má velké, tvrdé hlávky a hodí se nejen jako salát, ale může se z něho připravovat i špenát, od pravého
k nerozeznání. Potřebuje se ho sice mnoho, an jest jemnější než špenát, ale za to je lacinější.
V zahradě ovocné. V té jest nejpřednější práce péče o stromy. Pronásleduje se hmyz a housenky. Stromy se musí zalévat,
nejvíce ony, které mají nejvíce ovoce. Aby zůstalo ovoce krásné, má se drobné, nepěkné odstranit. Jablka a hrušky svaří
sena rosol nebo marmeládu, k čemuž se také užije ovoce spadané, není-li příliš maličké. Ale i toto maličké ovoce se musí
sbírat a denně vařením zničit v něm usazené červy. Pohodí-li se ovoce, vyleze z něho červ, zakuklí se a zase je nový hmyz
a nová pohroma. Ovocem přetížené větve se musí podepříti. Zralé ovoce se trhá časně ráno a vždy za sucha. V červenci
jest to hlavně ovoce bobulové. Má-li se ovoce zasílati, nesmí býti úplně zralé, to by se cestou zkazilo.
čerpáno z Kuchyňského kalendáře z roku 1919

DS Tyl vystupoval na nočních prohlídkách v Mariánské Týnici.
Prohlídky se konaly již pošesté.

[8]

SPOLKOVÉ ZPRÁVY

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

_________________________________________________________________________________________________

Volejbal v německém Löbnitz – Sausedlitz 2019
Také letos se naše třicetičlenná delegace volejbalistů a přátel vydala 14. 6. na 330 km dlouhou cestu
k našim přátelům – volejbalistům do německého Löbnitz – Sausedlitz. Za pěkného počasí cesta rychle ubíhala,
takže v 19.00 hodin jsme dorazili do cíle. Po nezbytném uvítání a následném ubytování na faře následovala
večeře a pak začal přátelský večer. Jeho součástí byla i soutěž ve společenském tanci, kde tři páry z každé skupiny
losovaly tanec, ve kterém budou soutěžit. Porota složená ze zástupců obou táborů hodnotila velmi přísně.
Celkově jsme vybojovali prvé (Josef Kopřiva a Eva Kopřivová – waltz) a třetí místo (Karel Štětina st. a Vlastimila
Švolbová – polka).
V sobotu dopoledne jsme se
kurtech po nástupu začal vlastní
družstva, v kategorii mužů se
teplého počasí (34 stupňů ve stínu)
několik minut se do turnaje zapojily i
zvládla. Turnaj pokračoval ve svižném
velká radost, neboť naše děvčata
Delitzsch, což znamenalo celkové
s domácím LSG Löbnitz poprvé ztratili
roku „jen druhé místo“. Večeře se
jsme potom v družné zábavě při
strávili pěkný večer.

přesunuli do Badriny, kde na travnatých
turnaj. V kategorii žen byly přihlášeny čtyři
prezentovalo šest družstev. Za velmi
nastoupili naši muži k prvému utkání, za
naše ženy. Obě naše družstva první zápas
tempu. V závěru propukla v českém táboře
bezchybně zvládla souboj s týmem SG
vítězství
v turnaji.
Muži
v utkání
body, a to znamenalo oproti loňskému
konala v jezdecké restauraci v Löbnitz, kde
promítání snímků z uplynulých desetiletí

V neděli dopoledne za deštivého počasí jsme odejeli do Lipska. Tady na nás čekala zajímavá prohlídka
fotbalového stadionu RB Lipsko (3. místo v Bundeslize). Navštívili jsme tréninkové zázemí, regenerační prostory
a šatny fotbalistů, v nejvyšších patrech stadionu jsme si prohlédli VIP prostory. Ve filmovém šotu byl představen
i generální sponzor Red Bull. Odtud jsme se přesunuli do malé vesničky za Lipsko, kde byl připraven výborný
oběd v řecké restauraci. Po odpolední kávě a zmrzlině jsme se s našimi hostiteli rozloučili a odejeli domů.
Německé volejbalisty přivítáme v Čisté po třicáté ve dnech 23. až 25.8 2019 na Čistecké buchtě.
Za oddíl odbíjené Karel Štětina st.
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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.

• Výjezdová jednotka
Zásahová činnost od 23.5. – 25.6.2019
V tomto období jednotka zasahovala u jedné události a to:
Dne 28.5.2019 ve 14:35 byla jednotka KOIS Kladno povolána k aktivaci signalizace EPS v budově sociální péče
Domino v obci Zavidov. Jednotka vyjela v počtu 1+3 s vozidlem CAS – 30 T-815/7. Jednotka a místo dorazila jako
druhá po velitelském automobilu HZS Rakovník. Jednotka vybavena dýchací technikou spolu s velitelem čety HZS
Rakovník provedla průzkum ve sklepních prostorech, kde proběhla aktivace čidla. Jednotka násilně vstoupila do
třech místností, kde nebyly zjištěny známky požáru. Závěrečným průzkumem byla zjištěna závada na čidle EPS.
Odborná příprava a údržba techniky
U jednotky opětovně druhou neděli proběhla odborná příprava , zkouška a údržba techniky a agregátů.
12.6.2019 proběhl poslední záruční servis nástavby na vozidle CAS – 30 T- 815/7 ve firmě THT Polička. U vozidla byly
provedeny servisní úkony a závady zjištěné během roku. S vozidlem se servisu zúčastnil p. K. Štětina ml. a p. Jiří
Tajbl, kterým patří poděkování za strávený čas.
Dne 24.6.2019 byl proveden kontrolní den ve firmě Auto Trutnov, která vyhrála výběrové řízení na dodání nového
dopravního automobilu. Zároveň byl odvezen materiál na zástavbu do vozidla. Vozidlo se již kompletuje a dodání
bude pravděpodobně během prázdnin.

• Prevence a výchovná činnost
Jednotka asistovala při zabezpečení dětského dne, který se konal v areálu cihelny. Jednotka pro děti připravila
pěnový koberec a následné postříkání dětí. V teplém počasí to bylo pro děti osvěžující a zábavné.

Den dětí
Den dětí pořádaný Spolkem žen v Čisté a
obcí Čistá ve spolupráci s SDH Čistá a
Cihelnou se velmi povedl.
Děkujeme všem pořadatelům, zejména
Katce a Věnce za přípravu, a i těm, kteří
přišli a strávili společně hezké odpoledne.
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_______________________________________________________________________________________________________
Skupina REALITA a
diskotéka s Pepou
Šajnerem pro
teenagery v klubu
ČISTÁ RADOST se
povedla.
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Prodej slepiček

PLACENÁ INZERCE

Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu typu Tetra
hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell-typu
Araukana. Stáří 14- 19 týdnů, cena 159 -209,- Kč/ks.
Prodej: 4. srpna 2019 Čistá - hostinec U Šimků – 14.45 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00hod, tel. 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá č. 9 ze dne 30. května 2019
Návrh usnesení č. 97/19: ZO schvaluje navržený program jednání 9. zasedání ZO.
Pro - 8 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0; USNESENÍ č. 97/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 98/19: ZO schvaluje účetní závěrku obce Čistá za rok 2018.
Pro - 8 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 98/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 99/19: ZO schvaluje závěrečný účet obce Čistá za rok 2018 bez výhrad.
Pro - 8 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0; USNESENÍ č. 99/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 100/19: ZO schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Čistá za rok 2018.
Pro - 8 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 100/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 101/19: ZO předběžně schvaluje prodej pozemku parc. č. 745/8 v k. ú. Čistá u Rakovníka za min.
částku 100,- Kč/m2.
Pro - 8 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 101/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 102/19: ZO schvaluje smlouvu č. SPU 207946/2019 o udělení souhlasu k provedení stavby „Polní
cesta C16 v k. ú. Čistá u Rakovníka“ a pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro - 8 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0; USNESENÍ č. 102/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 103/19: ZO schvaluje původní návrh Dohody o členství v JSDH obce Čistá.
Pro - 7, Proti – 0, Zdržel se - 1 p. Schuh; USNESENÍ č. 103/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 104/19: ZO schvaluje dodavatelem akce „Výsadba ovocných stromořadí v k.ú. Čistá u
Rakovníka“ p. Michala Achse, Hradešice 8, 34201 Horažďovice, IČ07138563, za celkovou nabídkovou cenu 1,145.877,Kč bez DPH.
Pro - 8, Proti – 0, Zdržel se - 0; USNESENÍ č. 104/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 105/19: ZO schvaluje přijetí dotace ze SK z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši
300.000,- Kč na projekt „Nový DA pro JSDH Čistá“ a pověřuje starostku obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Pro - 8, Proti – 0, Zdržel se - 0; USNESENÍ č. 105/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 106/19:
ZO schvaluje přijetí dotace ze SK z Fondu kultury ve výši 70.000,- Kč na projekt „Anenská pouť a oslavy 980. výročí
založení obce Čistá“ a pověřuje starostku obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Pro - 8, Proti – 0, Zdržel se - 0; USNESENÍ č. 106/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 107/19: ZO schvaluje působnost Místní akční skupiny Rakovnicko o.p.s. v územním obvodu obce
Čistá u Rakovníka pro programové období 2021-2027.
Pro - 8, Proti – 0, Zdržel se - 0; USNESENÍ č. 107/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 108/19: ZO souhlasí s realizací projektu Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj,
vzdělávání.
Pro - 8, Proti – 0, Zdržel se - 0; USNESENÍ č. 108/19 BYLO SCHVÁLENO.
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KULTURNÍ PŘEHLED
KLUB ČISTÁ RADOST
12.7. 19:30 koncert skupiny La Banda (bluesrock)
13.7. 19:00 poslechová diskotéka s kvízem+kino
16.8. 19:00 poslechová diskotéka s kvízem+kino
17.8. divadelní minifestival Čistecký moučník
(více na webu)
23.8. 19:30 koncert skupiny Terra Ignota
(alternativ rock)
24.8. 19:30 koncert skupiny Falešný obvinění
(punk rock)
Více informací na www.klubcistaradost.cz
nebo na facebooku

Volejbalové kurty budou po celé prázdniny
k dispozici dětem, mládeži a studentům pod
dozorem dospělé osoby ke sportovnímu vyžití.
Podmínkou je dodržování pravidel na
sportovišti a udržování čistoty. Klíče od areálu
si můžete zapůjčit u p. Josefa Šajnera, Čistá
330, mob. č. 603 503 728. 10 – 18 hodin
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