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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Kam s pneumatikami?
Sběrný dvůr

ZŠ a MŠ Čistá

OÚ Čistá
Úřední hodiny: omezený režim
Pondělí 8:30 - 11:30
12:30 - 17
Středa 8:30 - 11:30
12:30 - 17
________________________
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

8 – 12
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POZVÁNKY
Cihelna, klub Čistá radost
HASIČSKÉ OKÉNKO
TJ ČISTÁ

Vážení spoluobčané,
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Z HISTORIE
Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
ZNÁTE ZVYKY A TRADICE
TO JE DOBŘE, TO JE ŠPATNĚ

SLOVO STAROSTKY

skončily letní prázdniny,
čas odpočinku a dovolených. Já nevím jak Vám, ale mě vše neskutečně
rychle uběhlo. Máme měsíc září, který je velmi důležitý pro školáky a jejich
rodiče. Chvíli bude trvat, než se vše vrátí do zajetých kolejí školních
povinností a obzvláště pro nové prvňáčky, kterých jsme letos přivítali
neskutečných 17. Jsem ráda, že zájem o naši školu stoupá, což je vidět i na
celkovém počtu žáků, kterých letos máme 116 v ZŠ a 30 v MŠ.
Během letních prázdnin se ale určitě nezahálelo. V budově školy probíhá
projekt „Rekonstrukce kmenových tříd“ spolufinancovaný ze SZIF
z programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Rakovnicko cca za 5
milionů korun. V rámci projektu došlo k rekonstrukci zbývajících kmenových
tříd, obnově nábytku, instalace interaktivních tabulí a dataprojektorů a
zároveň došlo k instalaci herních prvků pro děti z MŠ. Vše se zdárně stihlo
během prázdnin.
V červenci rovněž byly započaty stavební práce na výstavbě kanalizace a
ČOV. V současné době probíhají výkopové práce v celé Jižní ulici a od mlýna
směrem k hasičské zbrojnici. Souběžně se započalo s výstavbou ČOV.
Vlastníci nemovitostí jsou informováni zhotovitelskou firmou o postupu
prací. Je třeba vydržet a strpět částečně rozkopané komunikace, ale bohužel
jinak to není možné. Výstavba kanalizace bude probíhat do března 2023,
poté bude zahájen roční zkušební provoz ČOV a teprve v této době se budou
všechny nemovitosti přepojovat. Proto mají všichni vlastníci nemovitostí
dostatek času na přípravu přepojení. Bude nutné u každé nemovitosti
oddělit splaškovou vodu z domácností do nové přípojky a stávající přípojka
bude pouze pro odvádění dešťových vod. V současné době se při pokládce
hlavního řadu vysazují odbočky na přípojky ke všem nemovitostem, tak jak
se vlastníci dohodli s projektanty. V druhé fázi výstavby bude ke každé
nemovitosti na hranici pozemku přivedena přípojka.
Rovněž jste si mohli všimnout, že se začalo s realizací polní cesty na
Břežany. Investorem je Státní pozemkový úřad, výstavba této cesty je
v rámci komplexních pozemkových úprav.

Letošní léto bylo zase trochu jiné než uplynulé roky, oproti prognózám spadlo nadprůměrné množství srážek
i na našem území. To mělo vliv i na růst trávy v našich obcích. Zaměstnanci a brigádníci obce měli pořád
dokola co dělat s rostoucí trávou ve všech našich částech, ale nakonec se podařilo vše zvládnout, za což všem
patří poděkování.
Vážení spoluobčané, čeká nás podzim a zase plno kulturních, sportovních a jiných akcí. Věřím, že již nedojde
k žádným velkým omezením a budeme se i nadále moci setkávat, alespoň jako doposud. Jsem ráda, že
společenský život se v naší obci vrátil k normálu, že se konalo a bude konat mnoho akcí. Všem organizátorům,
ať už z řad spolků nebo jednotlivců patří velké poděkování. Přeji Vám všem klidné a pohodové podzimní
měsíce, hlavně pevné zdraví.
Blanka Čebišová, starostka obce
__________________________________________________________________________________________

OBECNÍ ÚŘAD
INFORMUJE

Víte, kam s pneumatikami?

Jistě řada z Vás odpoví „do sběrného dvora“. Ano, v krajním případě
ano. Pneumatiky nepatří ani do komunálního odpadu (kontejneru) a
už vůbec ne na černé skládky. Ale víte také, že jako spotřebitel platíte výrobci při koupi pneumatik tzv.
recyklační poplatek, ze kterého výrobce hradí náklady na zpětný odběr? Každý prodejce by měl spotřebitele
informovat o místě zpětného odběru, pokud tak neučiní, je povinen pneumatiky bez nároku na úhradu
odebírat přímo v provozovně. Zpětný odběr v určeném místě probíhá rovněž bez nároku na úhradu nákladů a
není vázán zakoupením nového výrobku ani omezen jeho značkou. V Rakovníku je možný v současnosti zpětný
odběr např. Autocentrum ČR, Autostop spol. s r.o., AutoMontc Motor sport s.r.o., ELNE Rakovník, s.r.o. Pokud
pneumatiky odevzdáváte na sběrný dvůr v obci, což lze, rostou tím obci zbytečně náklady na předání dalšímu
zpracovateli. Provozovatelé sběrných dvorů mohou tuto službu zpětného odběru zpoplatnit bez ohledu na to,
zda mají občané uhrazen poplatek za likvidaci komunálního odpadu. Z tohoto důvodu bychom Vás chtěli
požádat, abyste při odevzdávání starých pneumatik zvážili, kam je uložíte, zda do sběrného dvora nebo do
některého z míst zpětného odběru.
Při psaní článku o ukládání pneumatik mi přišla zpráva a fotografie na telefon, kterou zveřejňujeme: takhle to
vypadalo v pondělí 23. srpna u kontejnerů v Nádražní ulici. Pokud to bude tímto způsobem pokračovat,
někteří občané nebudou ochotni akceptovat způsoby ukládání odpadů a my ostatní je necháme, bude se
poplatek za likvidaci odpadu neustále zvyšovat.
Jana Valigurčinová, OÚ Čistá

DOVOLENÁ
Knihovna v Čisté bude od 6. 9. – 10. 9. 2021 zavřena z důvodu dovolené.
[2]

Plán osazení obecního kontejneru na bio odpad 2021 v místních částech obce Čistá
ZÁŘÍ: víkend
11./12.
Zdeslav, Křekovice, Lhota
18./19.
Nová Ves, Kůzová
25./26.
Zdeslav, Lhota

9./10.
16./17.
23./24.

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

LISTOPAD: víkend
6./7.
Nová Ves, Kůzová
13./14.
Zdeslav, Křekovice, Lhota

ŘÍJEN: víkend
2./3.
Nová Ves, Kůzová, Křekovice

Provozní doba sběrného dvora od května 2021
Středa - 16:00 - 17:00 (každý týden), sobota 9:00 - 11:00 (pouze v určené soboty) →
11. a 25. září
9. a 23. října

6. a 20. listopadu
4. a 18. prosince

8. a 22. ledna 2022

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.

Kominík
Kdo bude mít zájem o službu kominíka, ať se nahlásí do 25. září 2021 u pí. Valigurčinové, tel. 313 549 454.
Jakmile bude znám termín služby, budou občané vyrozuměni SMS zprávou.
Roušky
Používáte obyčejné jednorázové roušky? Stále je možné vyzvednout si omezený počet jednorázových roušek
na obecním úřadě.
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Program Cihelna Čistá – září 2021
4. 9. Basketles + Mr. Feelgood - hudba 60. a 70. léta - 20:00 hod

POZVÁNKY

Program Klub Čistá radost – září 2021
11. 9. divadelní festiválek Čistecký moučník (program je v samostatné pozvánce)
18. 9. Punkový závěr sezony – kapela ŠpuntQaně (Andělská Hora) 19:00
V rámci svatováclavské poutě proběhne 24. 9. od 17:00 v kostele sv.Václava vystoupení dětí ze ZUŠ pod
názvem „Hrajeme za párek“
Rybáři zvou na tradiční výlov Závlahy 25. 9. od 6:30
__________________________________________________________________________________________

DOŠLO DO
V sobotu 21. srpna po osmé hodině bylo na volejbalovém hřišti
REDAKCE
nezvykle rušno. Naši volejbalisté dokončovali poslední práce, aby celý
ČISTÁ
areál byl připraven na tradiční srpnový turnaj. Od 9.00 hodin se začaly sjíždět přihlášené
volejbalové týmy.
Čistecká buchta po dvaatřicáté

Nakonec se prezentovalo 6 družstev – z Mostu, dvě družstva z Rakovníka, Čisté u Horek a nechyběli ani minulí
vítězové - družstvo Ondry Suchého a domácí TJ Čistá. Opět nepřijelo družstvo z Blatna, i když telefonicky účast
potvrdilo.
Od rána bylo počasí příjemné a tak se po nástupu v 10.00 hodin začala hrát na obou kurtech prvá
z patnácti utkání. Družstva, která zrovna nehrála, tak v maximální míře využívala služeb místního občerstvení.
Zde byl připraven široký sortiment jídel a dalších pochutin. Přibývala odehraná utkání, počasí bylo po celý den
slunečné a příjemné. Všechny zápasy byly dohrány do 17.00 hodin. Po přepočítání výsledků jsme mohli
provést celkové vyhodnocení turnaje.
Na šestém místě se umístilo značně omlazené družstvo domácí TJ Čistá, které poprvé prohrálo s
družební Čistou u Horek 2 : 0 (25 : 24, 25 : 23), páté místo obsadilo družstvo Čisté u Horek (4 prohry, 1
vítězství), na čtvrté pozici se umístilo družstvo „STS Chvojkovice – Brod“ Libora Laňky z Rakovníka (3 prohry, 2
vítězství), třetí místo si vybojovalo družstvo „Berušky“ z Rakovníka (3 vítězství, 2 prohry), druhé místo
vybojovalo družstvo „ Asics Team“ Ondry Suchého (4 výhry, 1 prohra). Tým volejbalistů z Mostu byl letos
nejúspěšnější a po zásluze zvítězil (5 vítězství, žádná prohra). Prvá tři mužstva obdržela poháry, věcné ceny,
diplom a tradiční pekáč voňavých buchet. Vzhledem k výbornému počasí byli všichni spokojeni, o čemž svědčí
ubezpečení, že příští rok přijedou rádi znovu. Na podvečerní posezení s hudbou přišli kromě všech týmů i
někteří naši spoluobčané. Věřím, že se příjemně bavili. Hudbu měl „v moci“ Mirek Vlček. Děkujeme.
Závěrem je nutné poděkovat za přidělení dotace zastupitelům obce Čistá, paní starostce Blance
Čebišové za obstarání a přípravu pohárů, Mlýnu Čistá za poskytnutí mouky, cukrářství Svěženka z Kralovic za
vynikající koláčky, Romanu Votroubkovi a paní Markové za přípravu výborných jídel a občerstvení, Vlastě
Štětinové, Věnce Čechové, Katce Coufalové a Věnce Razýmové ml. za upečení chutných buchet. Poděkování
patří také všem příznivcům a divákům, kteří v sobotu našli cestu na hřiště a přišli nás podpořit.
Moc děkujeme. Karel Štětina st.

Zahájení školního roku v Čisté až 6. září

ZŠ A MŠ
ČISTÁ

Vzhledem ke stavebním úpravám a rekonstrukci
školy zahájí žáci Základní a Mateřské školy v Čisté
školní rok 2021/2022 až 6. září. Ve dnech 1. – 3. září
je z provozních důvodů vyhlášeno ředitelské volno.
Slavnostní přivítání prvňáčků se uskuteční 6. září v 9:00 na obecním úřadě.
Plošné testování žáků proběhne v naší škole 6. a 9. září. Pouze žáci prvního ročníku se
budou testovat až 7. září.
I v letošním roce jsme byli nuceni zrušit tradiční adaptační kurz ve Vojtově mlýně. Pro děti jsme připravili
náhradní adaptační aktivity, které budou probíhat ve stejném termínu v areálu školy, v obci nebo v okolí Čisté.
Všichni zaměstnanci školy se moc těší na děti a nový školní rok. Velmi si budeme přát, aby klasická prezenční
výuka probíhala bez přerušení.
Marie Kruntová, ředitelka školy

Dotazníkové šetření Škola a já
Základní škola a Mateřská škola Čistá realizovala na závěr školního roku 2020/2021 dotazníkového šetření s názvem
„12 otázek ke koronavirové výuce – zhodnocení druhé vlny“. Dotazníkové šetření probíhalo elektronicky a zúčastnili
se ho mladší žáci z prvního stupně (37 žáků z celkového počtu 54), starší žáci z druhého stupně (53 žáků
z celkového počtu 54), dále pak 88 rodičů a 10 pedagogů. Všichni adresáti odpovídali na 12 otázek týkajících se
distanční výuky. Níže uvádíme některé zjištěné výsledky.
Mladší žáci
Na otázku „Kolik dní v týdnu měli výuku“ odpovědělo 97 % žáků, že výuka probíhala pět dní v týdnu, což je
v porovnání s ostatními žáky z celé ČR o 16 % více. Další otázka zkoumala, zda by žáci uvítali více či méně online
výuky. Většina, tj. 51 % dětí z Čisté, byla spokojena s množstvím výuky, které měly. 19 % žáků uvedlo, že by chtěli
určitě více výuky, a 11 % určitě méně výuky než teď. A co komplikovalo dětem výuku? Nejvyššímu podílu žáků, a to
44 %, komplikoval výuku fakt, že často něčemu nerozumí nebo je pro ně tempo výuky moc rychlé. Celkem 31 %
žáků nemělo v domácím prostředí klidné místo pro učení. 70 % žáků školy se domnívalo, že rozuměli zadávaným
úkolům, pouze 3 % odpověděla, že nerozuměli vůbec. V celé ČR byl u 33 % dětí zaznamenám pozitivní přístup
k výuce, u nás to bylo 51 % žáků, kteří odpověděli, že je výuka na dálku bavila.
Starší žáci
Žáci z druhého stupně byli spokojeni se zpětnou vazbou od učitelů. Celkem 77 % uvedlo, že dostávali od učitelů
srozumitelně vědět, co si myslí o jejich práci, což je o 10 % více než v rámci celé ČR. 53 % žáků školy vyjádřilo obavu
z toho, zda se zvládnou doma vše naučit. A jaké překážky potkaly ve výuce žáky druhého stupně? 28 % dětí nemá
klidné místo k učení, 19 % žáků nemělo dostatečné technické vybavení (vlastní počítač, web kameru, vlastní NT) a
30 % dětí vnímá, že se nesnaží jako ve škole. V porovnání s celou ČR je to o 23 % méně. A jak často byli žáci
v kontaktu s učiteli i se svou třídou? 88 % z nich mělo denní kontakt se svými učiteli či spolužáky v rámci online
výuky.
Rodiče
100 % dotazovaných rodičů uvedlo, že jejich děti měly výuku každý den (91 % rodičů v rámci ČR). 45 % rodičů
trávilo denně hodinu až dvě spoluprací na výuce, 9 % více jak tři hodiny a 13 % nevěnovalo výuce žádný čas. Jedna
z otázek zjišťovala, zda si rodiče přáli více či méně online výuky. Největší podíl rodičů, tj. 48 %, byl spokojen
s množstvím online výuky, které děti měly. Méně výuky chtělo 8 % rodičů a naopak určitě více než teď 19 %. 44 %
rodičů si myslí, že jejich dítě nemělo dostatečnou motivaci k učení a výuka ho nebavila. Naopak 97 % zákonných
zástupců bylo spokojeno s dostatečnou spoluprací s učiteli. Naprostá většina rodičů školy (80 %) se domnívala, že
dítě zvládalo plnit požadavky vyučujících. 69 % rodičů se obávalo, že žáci dostatečně nepochopí probranou látku.
Celé výsledky šetření a evaluační zprávu najdete na našich webových stránkách www.zsmscista.cz.
Účast naší školy na dotazníkovém šetření jsme vnímali jako důležitou zpětnou vazbu pro zdravé fungování školy a
její pozitivní rozvoj v souladu s očekáváními a přáními všech zúčastněných stran.
Zjištěné výsledky jsou zajímavé z různých hledisek a vedení školy s nimi bude i nadále pracovat.
Zároveň bychom chtěli poděkovat všem, kteří se dotazníkového šetření zúčastnili.
Marie Kruntová, ředitelka školy

[6]

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
Jednotka v období od 1. 7. do 27. 8. 2021 z důvodu dovolených prováděla jenom nejdůležitější činnosti
potřebné k zabezpečení akceschopnosti. Tím byla hlavně oprava náhonu požárního čerpadla na CAS – 30 T –
815/7, která se musela odvézt do THT Polička. Tato oprava se protáhla na měsíc z důvodu celozávodní
dovolené v THT. Ta se nakonec 13. 8. přivezla z opravy. Dále to bylo provedení STK na CAS – 25 RTHP před
odvozem CAS – 30 do opravy. Samozřejmě proběhly pravidelné druhé neděle, kde proběhlo ošetření a
zkoušky agregátů.
Jednotka dále provedla nákup náhradních lišt a řetězů k motorovým pilám. Tento nákup nás donutil po
zásazích dne 29. 6., kdy při silné bouřce jednotka vyjela k několika popadaným stromům. Typy zásahů
odstraňování překážek neustále přibývají a jednotka musí být na tento typ dostatečně vybavena. Po zásahu při
této silné bouřce se opět projevil malý prostor v hasičské zbrojnici. Jednotka není vybavena prostředky pro
usušení zásahových oděvů a obuvi. Po návratu byli všichni členové mokří na kůži. Tím dochází samozřejmě
k poškození této drahé výstroje např. plesnivění zásahových rukavic. Tento problém se mírně zlepšil po
nákupu sušáku na obuv na 3 páry. Jednotce prostě chybí sociální zázemí na vyprání, usušení a ošetření této
drahé výstroje. To nemluvě o umístnění techniky, kdy CAS – 25 musí stát venku v prostoru dvora Jednoty, kde
je i hasící přívěs v plechové garáži.
Dále co se týká vybavení, byl proveden nákup nářadí pro vnikání do uzavřených prostorů. Takže v případě
zabouchnutí, vylomení zámku je jednotka schopna pomoci. S pomocí se mohou občané obrátit na starostku
obce, která by jednotku kontaktovala.
V této části bych se rád zmínil o pomoci v obci Stebno dne 27. 6. po dobře známém tornádu. Naše nabídka na
pomoc na Moravu nebyla vyslyšena a tak po iniciativě starostky obce jednotka nabídla pomoc obci Stebno,
kde byly rovněž velké škody. Zde jednotka, starostka a další občané z naší obce poskytli pomoc místním
občanům. Tímto patří všem velké poděkování za pomoc při odstraňování následků a šíření dobrého jména naší
obce.
Jako již tradičně členové jednotky spolu se členy SDH Čistá zabezpečovali pouť na náměstí. I těmto členům
patří velké poděkování za hladký průběh oslav.
Vedení jednotky spolu s obcí se rovněž zaměřilo na zpracování dotací za zásahovou činnost, odbornou
přípravu a poškozené prostředky.





Zásahy
Od 25. 6. 2021 vyjela jednotka k těmto zásahům:
29. 6. 2021 již zmiňovaná bouřka, popadané stromy na vozovku Všesulov a Zavidov
30. 6 2021 stromy na vozovce Milíčov
31. 7. 2021 požár balíku sena Zdeslav




Preventivně výchovná činnost
21. 8. ukázka techniky v obci Lhota dne při jejich osadním posezení
10. 7. závody V. Chmelištná – 1. místo

25. ROČNÍK SBÍRKY ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
Sbírka proběhne v posunutém termínu na konci září 2021.
Dobrovolníky s kytičkami potkáte v ulicích ve středu 29. září, případně také
ve čtvrtek 30. 9. a v pátek 1. 10.
Ve středu 29. září v odpoledních hodinách budou po Čisté procházet
označené skupinky dětí v doprovodu dospělého hasiče a nabízet ke koupi
obligátní kytičku a informativní letáček.
Cíle sbírky:
Preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s
informacemi.
Za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině
– na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů,
podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.
Za SDH D. Schuhová
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Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell-typu
Araukana a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 16- 20 týdnů, cena 185 -229,- Kč/ks
Prodej: 20.9. a 19.10. 2021 Čistá - hostinec U Šimků - 14.45 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Info :Po-Pá 9.00-16.00 hod.,tel. 601 576 270, 728 605
840,www.drubezcervenyhradek.cz

Rozpis mistrovských utkání ZÁŘÍ 2021

TJ ČISTÁ

Mužstvo dospělých
4.9. 13.30 hod
TJ Slabce - TJ Čistá
12.9. 13.30 hod
TJ Čistá – SK Oráčov
19.9. 16.30 hod
Sokol Sýkořice - TJ Čistá
26.9. 15.00 hod
TJ Čistá – Slavoj Chrášťany

Mužstvo mladších žáků
4.9. 10.00 hod
TJ Slabce - TJ Čistá
12.9. 10.00 hod
TJ Čistá – TJ Sparta Lužná
19.9. 10.00 hod
FK Rakovník – TJ Čistá
26.9. 10.00 hod
TJ Čistá – FK Hředle

__________________________________________________________________________________________
V této rubrice chceme nově tento rok přinášet světové
události z let 1901-2011, tedy končící jedničkou.

Z HISTORIE

1981
V tomto roce:
V březnu byly ohromné záplavy na Karlovarsku a Lounsku (např. Ohře měla v Lounech historicky nejvyšší stav).
V Praze byl otevřen Palác kultury (dnes Kongresové centrum). Důlní neštěstí v Louce u Litvínova si vyžádalo 65
obětí na životech. USA vypustili první raketoplán – Columbia. V květnu byl spáchán naštěstí neúspěšný atentát
na papeže Jana Pavla II. V Londýně se konala svatba prince Charlese a princezny Diany. V Polsku bylo jako
reakce na registraci opozičního hnutí Solidarita vyhlášeno komunisty stanné právo, které trvalo více než rok a
půl a během něhož bylo zabito 91 odpůrců komunismu a dalších více než 10 tisíc uvězněno v internačních
táborech. Firma IBM uvedla na trh první PC. Začala vysílat televizní stanice MTV. Na egyptského prezidenta
Anwara Sadata byl spáchán atentát.
V tomto roce se narodili například zpěvačka Olga Lounová, oštěpařka Barbora Špotáková, herci Elliaj Wood
(např. představitel Froda z trilogie Pán prstenů) a Rami Malek (představitel F.Mercuriho ve filmu Bohemian
Rapsody), herečka Paris Hilton, slovenská zpěvačka Katarína Knechtová, španělský pilot F1 Fernando Alonso, či
americké zpěvačky Britney Spears a Beyoncé.
Naopak v tomto roce zemřeli například zpěvák Jiří Schelinger, malíř Zdeněk Burian, herec Jiří Voskovec,
americký rockenrolový hudebník Bill Haley, zpěvák Bob Marley či spisovatel William Saroyan.
__________________________________________________________________________________________________

Hostinec U Bílého lva (U Tonů) č.
102. V roce 1817 je v tomto
hostinci hostinský Josef Janda. Od
roku 1858 do 1880 je majitelem
hostince Václav Bobisud. Dále je
zde hostinským Josef Šmíd a po

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
něm Antonín Ekert. Tento
hostinský končí v roce 1893
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s výčepem piva v tomto hostinci a
tento hostinec je zde zrušen.

Hostinec Václava Kočky,
Maixnárna č. 168. V roce 1878 je
majitelem tohoto hostince Václav
Kočka. Tento hostinec však v roce
1890 vyhořel, nebyl více obnoven
a na jeho místě postavil v roce
1892 Petr Vacek nový dům.
Hostinec U Rožně, U
Poldů, Koňská burza, U Vlachů č.
170. Na místě tohoto hostince
stávala dříve obecní chalupa , ve
které bydlel sládek, čepoval v ní
pivo z místního pivovaru, které
v něm vařil. V roce 1717 obýval
tuto chalupu sládek František
Ipolt. V roce 1789 kupuje chalupu
Václav Engelthaler a po něm
v roce 1800 Prantišek Proskovský,

oba zde pivo čepovali. V roce 1806
kupuje tuto chalupu Leopold
Ferdinand Guth, varhanář a
šenkýř, který zde také pivo
čepoval a tomuto hostinci se pak
říkalo U Poldů.
Roku 1862 je zde nájemcem řezník
a hostinský Josef Riegl.
V roce 1878 je majitelem tohoto
hostince Ferdinand Rusý.
Roku 1910 je řezník a hostinský
Karel Kokš, majitelem č. 169 a 170.
V roce 1925 zbudoval uzenářskou
dílnu s motorovým pohonem,
s porážkou, lednicí, chladírnou a
začal v č. 170 provozovat živnost
řeznickou a uzenářskou.
V roce 1929 obdržel František
Vlach
koncesi hostinskou a

výčepní a v roce 1933 starou
hospodu zboural a na jejím místě
postavil nový zděný hostinec a
řeznictví č. 170. A tak stará
Poldovna, nebo také Koňská burza
jedna z nejtypičtějších čisteckých
chalup, která byla vystavěna
z hrázděného zdiva, zmizela.
V roce 1939 je v hostinci řezník a
hostinský Miloslav Vlach, po něm
hostinská Marie Vlachová, která
předává 1. června 1951 po smrti
svého manžela, hostinec č. 170
SKP – Státnímu komunálnímu
podniku Kralovice.
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 Vinobraní, sklizeň ovoce a lnu.

Co je to burčák?
Jak se jmenuje patron vinařů?
Jak probíhalo „Zarážení hory“?
Proč se má při česání ovoce stromu zpívat?
Co to bylo pletení věnečku pro pannu Marii?
Kde podle legendy spí rytířské vojsko vedené svatým Václavem?

ZNÁTE ZVYKY
A TRADICE?

Vinobraní
Září se stalo nejen symbolem nového školního roku, kdy se malí i větší školáci s
taškami opět ráno vydávají na své putování za vzděláním, ale na tento mírný
měsíc připadají i četná vinobraní, která se z Moravy šíří i do míst, která s
pěstováním vína nemají téměř, nebo vůbec nic, společného. Pití burčáku neboli
vinného moštu v počátcích kvašení, nabývá na oblibě a slavnosti s tím spojené
pořadatelé stále rozšiřují i zatraktivňují. Vinobraní je také spojeno, zejména na
Moravě, s prastarým zvykem „Zarážení hory“. Děje se tak v předvečer svátku Narození Panny Marie. Hlídač
vinohradu nechal ráno v kostele posvětit kytici polních květů a tu odnesl do vinohradu, kde ji upevnil na
dlouhé bidlo spolu s jablkem. Potom vykopal jámu, přes kterou bidlo položil a rozdělal oheň, na kterém spálil
posvěcenou kytici z minulého roku. Potom pozval starostu obce i s vinařem, aby jámu vykropili svěcenou
vodou a pomodlili se k Bohu a také ke svatému Urbanovi, patronovi všech vinařů. Po modlitbě všichni, kdo
pracovali na vinici, včetně hospodáře, vhodili do jámy po třech hroznech, vztyčili v ní nazdobené bidlo a
zaházeli jámu hlínou. Vinohrad byl uzavřen a až do vinobraní do něj nikdo nesměl vstoupit. V den vinobraní
přišli sběrači a sběračky s velkými koši a hrozny sbírali do košů, které pak odnášeli do kádí a hrozny se svážely
podle odrůd do hospodářství k odtřapení a lisování.
Sklizeň ovoce
V jiných oblastech, kde převládá ovocnářství, tento měsíc dochází ke sklizni ovoce, zejména jablek. Naši
předkové věřili, že ovocné stromy mají duši, proto dávali pozor, aby při česání zbytečně neulamovali větve. V
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některých částech Čech se ke kořenům málo rodících stromů zakopávala uhynulá zvířata a věřilo se, že strom
se zastydí a přinese větší úrodu. Když některý strom ve stejném měsíci vykvetl i odkvetl, čekala se hojná úroda,
ale pokud se to nepodařilo, měla být naopak menší. Při česání ovoce se mělo zpívat, aby stromu nebylo
smutno a přečkal blížící se zimu. Hodně pověr se týkalo mladých stromků. Například první ovoce musel otrhat
hospodář, jinak by stromek následujících sedm let nerodil. Jinde se muselo první ovoce nechat opadat. Na
Hradecku ho rozdávali žebrákům a tak si zajistili dobrou úrodu na další léta. Pokud se ovoce otrhávalo, měl na
stromě zůstat aspoň jeden plod, kterému se říkalo „Zapomnělka“. Kdo by ho snědl, věřilo se, že by pak na
všechno zapomínal. Ve východních Čechách také často sklízeli ovoce až koncem měsíce, protože díky tomu se
prý nekazilo a déle vydrželo.
Sklizeň lnu
Dnes už se málokde setkáme s tím, že by někdo pěstoval len, ale tato důležitá rostlina byla dříve rozšířená a
hojně používaná jako krmivo, zdroj oleje i v textilním průmyslu. Sklizeň lnu nebyla vůbec snadná a vyžadovala
hodně ruční práce. Len se podobně jako obilí, vázal do snopů, dva týdny se musely snopy převracet, aby
důkladně proschly, stavily se „panáky“ a po několika dnech se na vozech svážel len domů. Pokud se ještě len
ručně trhal, musely trhačky pracovat poctivě, aby po nich na pole nepřišly divé ženy a nepaběrkovaly. Nejdelší
stébla se v několika kusech nechávala na poli, aby byla příští úroda ještě vyšší. A také se splétala do
třípramenného věnečku, který děvčata zahrabávala do země. Říkalo se tomu pletení věnečku pro Pannu Marii,
neboť do oslav svátku jejího narození musel být len sklizen. Stejně jako dožínky obilí byly vrcholem léta,
ukončení sklizně lnu byla v oblastech, kde se nejvíce pěstoval, doprovázena lidovými veselicemi.
Patron české země
Koncem září přicházel jeden z nejoblíbenějších svátků patrona české země svatého Václava. Na jeho počest se
dodnes konají četné poutě, posvícení, slavnostní mše a veselice. Na tento svátek se také vracívali pasáci se
zvířaty ze salaší zpátky do nížin. Na hoře Blaník, kde podle legendy spí rytířské vojsko vedené svatým
Václavem, které se probudí, až bude naší zemi nejhůře a vyžene všechny nepřátele, se slaví svátek přímo na
vrcholu hory. Také ve Staré Boleslavi, městě, kde byl Václav zavražděn svým bratrem, se koná velká
celonárodní pouť a je sem každoročně z Prahy přivážena jeho lebka.
__________________________________________________________________________________________

To je špatně
Opět neuvěřitelný binec u popelnic na tříděný odpad. Připadá vám, že
s tím stále otravujeme? Pak se nebojte napomínat ty, kteří takové věci
dělají.

TO JE DOBŘE,
TO JE ŠPATNĚ

To je dobře
Koncem prázdnin se sešlo několik rodin na netradičním víceboji. Je
dobře, že se dějí nejrůznější aktivity z občanské iniciativy.
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Za měsíc srpen byly vybrány tyto fotografie:

FOTOSOUTĚŽ

Děkujeme za krásné
fotografie. 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.
1. místo Lucie Váhalová
Zrcadlení na přítoku Kazilky
2. místo Lucie Váhalová
Mračna nad Holubákem
3. místo Karel Korbelář
Pastviny směr Břežany - Čistá

Na další fotografie za měsíc srpen i předchozí měsíce
se můžete podívat ve fotogalerii obce na:
https://www.cista-obec.cz/fotogalerie/akce-2021-1/
____________________________________________________________________________

VÝPIS USNESENÍ

VÝPIS USNESENÍ ze zasedání ZO Čistá
č. 29 ze dne 26. srpna 2021

Návrh usnesení č. 301/21: ZO schvaluje navržený program jednání 29. zasedání ZO.
Pro - 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0; USNESENÍ č. 301/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 302/21: ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Obcí Čistá a
Sdružením Z+P Čistá se sídlem Mezi vodami 639/27, Praha 4 na vícepráce ve výši 41.418,51 Kč.
Pro - 9, Proti – 0, Zdržel se - 1 p. Vopata; USNESENÍ č. 302/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 303/21: ZO schvaluje zřízení výdejního místa Zásilkovny s umístěním Z-BOXu v ulici
J.A.Komenského, u plotu sběrného dvora.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti - 0, Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 303/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 304/21: ZO zamítá žádost obyvatel chatové osady Strhaná o úpravu a zpevnění neoficiální
vyježděné cesty na pozemcích parc.č. 2714 a 1334 v k.ú. Čistá u Rakovníka.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti - 0, Zdržel se - 0; USNESENÍ č. 304/21 BYLO SCHVÁLENO.
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