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OBECNÍ ÚŘAD
Vážení spoluobčané,
máme za sebou jeden měsíc prázdnin a také naší tradiční Anenskou pouť. Jak všichni víte, prakticky do
poslední chvíle jsme nevěděli, zda pouť uspořádáme, zda se nezmění situace kolem koranaviru. Vše
bylo pořád jako na kolotoči, sledovali jsme, jak ruší poutě v okolních obcích a kde se naopak rozhodli
pouť uspořádat. Jak se rozhodnout byla nejen pro mne těžká volba a noční můra. Na prvním místě byla
stále bezpečnost Vás občanů, aby nedošlo k rozšíření nákazy koronavirem. Po zvážení všech
možných rizik a přijetí hygienických opatření, se nám podařilo třídenní pouť uspořádat. Dle Vašich
reakcí se Vám pouť líbila a byli jste spokojení. Samozřejmě se najdou i tací, kteří měli připomínky, že
páteční koncerty se konají v Cihelně. Ne každému se zavděčíme a ne každý pochopil, proč tomu tak
bylo. Jsem ráda, že jsme se společně s kulturním výborem, se zastupiteli, s místními spolky a s
podnikateli shodli na konání letošní pouti, za což všem velice děkuji. Program v Cihelně, na náměstí
Václavském a na hřišti byl velice pestrý a zajímavý, o čemž svědčí vysoká návštěvnost během všech tří
dnů.
Za to, že Anenská pouť proběhla v klidu, pohodě a bez komplikací, patří veliké poděkování všem, kteří
se podíleli na přípravě a průběhu celé pouti. Jsou to zaměstnanci obce, mladí brigádníci obce, členové
kulturního výboru, zastupitelé obce, členové SDH Čistá, členové TJ Čistá, ŘKF Jesenice, živnostníci a
všichni dobrovolníci, kteří neváhali a přišli pomoci. Poděkování patří také panu Zdeňku Mertlovi, za
zajištění sobotní účasti historických vozidel z druhé světové války z Millitary car clubu Plzeň. A také
panu Romanu Hartlovi, který za necelý měsíc byl schopen nastudovat a připravit poutavé vyprávění
příběhů z 2. světové války a května 1945 v Čisté. Velký úspěch měla také výstava autentických
fotografií z května 1945. Jak jsme se dozvěděli od pana Romana Hartla, jsou to vzácné fotografie, které
se zachovali z této doby.
Doufám, že Anenská pouť v roce 2021 bude bez jakýchkoliv problémů a omezení.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné letní dny plné pohody a klidu a hlavně hodně zdraví. Pokud
v srpnu plánujete dovolenou, ať už doma v ČR nebo v zahraničí, tak na sebe buďte hlavně opatrní.
Dětem přeji krásný zbytek prázdnin a ať se v klidu a pohodě v září vrátí do školních lavic.
Blanka Čebišová, starostka obce

Potřebujete palivové dřevo?
Obec Čistá zlevnila palivové dřevo. Od 1. 8. 2020 je cena 400,- Kč/prm + DPH.
V případě manipulace je cena o 200,- Kč/prm vyšší.
Objednat dřevo je možné u odb. lesního hospodáře, p. Řenče, tel. 723 015 346.
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Komunální odpad
Znovu připomínáme, že k 30. 6. 2020 by měl mít uhrazený poplatek za komunální odpad na tento rok, jak trvale
bydlící občané, tak chataři za rekreační objekty. Poplatek činí 700,- Kč na trvale žijícího občana a na rekreační
objekt.

Sběrný dvůr - informace
Sběrný dvůr je opět otevřen v běžném letním provozu:
Středa
16 – 18 hodin
Sobota
8 – 11 hodin
__________________________________________________________________________________________

ZŠ A MŠ ČISTÁ
Pozor důležité!

Informace pro rodiče a strávníky školní jídelny

Vzhledem k probíhající rekonstrukci školy není možné z technických a provozních důvodů obnovit plánovaný
provoz mateřské školy a školní jídelny.

Obnovení provozu MŠ dne 24. 08. 2020

Obnovení provozu ŠJ dne 24. 08. 2020

Děkujeme za pochopení
Ing. Marie Kruntová, ředitelka školy
__________________________________________________________________________________________

POZVÁNKY
SDH Čistá ve spolupráci s obcí Čistá
pořádá netradiční hasičskou soutěž veteránů
O POHÁR STAROSTY SDH ČISTÁ
Kdy: v sobotu 5. 9. 2020 od 13,00 hod. do 16,30 hod.
Kde: sportovní areál TJ Čistá
Po ukončení akce hudební produkce k poslechu či tanci.
__________________________________________________________________________________

O pohár starosty SDH Velká Chmelištná
Hasičská soutěž v požárním útoku Velká Chmelištná 15. 8. 2020
12:30 presence, 12:45 nástup, 13:00 start
Celá akce bude zajištěna zdravotní službou a pro účastníky i návštěvníky bude k
dispozici možnost občerstvení. Doufáme, že nám vyjde počasí a 18. ročník HS „
Velká Chmelištná 2020″ se vydaří a stane se krásnou oslavou hasičského sportu.
Jménem pořadatelů jste srdečné zváni do naší krásné obce.
Michal Pátek & SDH Velká Chmelištná
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Okresek č. 13 – Čistá, využije této příležitosti a v rámci soutěže uskuteční základní kolo v PS v tomto
soutěžním ročníku. Vyhodnotí se samostatně mimo pořadí poháru.
Milan Cyrmon & okrsek Čistá

Tradiční volejbalový turnaj "O čisteckou buchtu".
Již 31. ročník se uskuteční v sobotu 22. 8. 2020 od 9.00 hodin na volejbalových kurtech TJ Čistá. Na
akci zveme všechny příznivce volejbalu. Přijďte podpořit náš tým.
Volejbalisti TJ Čistá
__________________________________________________________________________________________

Z HISTORIE
Na žádost Čisteckých
povolila roku 1699 vrchnost
opravit pivovar. Sladovny však
ještě
zůstaly
v domech
měšťanů. V roce 1710 byl
pivovar znovu opraven
a
měšťané si opatřili sládka, který
vařil 15 várek s varem 8
čtvrtvěderních
sudů
(sud
čtyřvěderní 229 listů). Na jednu
várku se sypalo 16 strychů
ječmene (strych 93 litrů).
V roce
1717
bylo
v pivovaře
svařeno
15
kontribučenských várek (várka
piva, po jejím prodeji se peněžní
obnos odvedl na daně), každá
po 16 strychů a 8 sudů piva. Pro
tyto
kontribučenské
várky
dodávali sousedé ječmen a
chmel sami dle velikosti svých
živností. Chmel pro všechny
várky se pěstoval v místě po
domácku. Sládků i bednářů bylo
v místě v této době více.
V počátku
těchto
kontribučenských várek byl
v pivovaře sládkem František
Ipolt, poddaný na Chříči (tedy ne
domácí), a požíval co deputátní
sládek následující příjmy. Bydlel
v obecním domě, dostával ročně
28 zlatých, za pšenici a hrách 4
zlaté, žita 9 strychů, ječmene 2
strychy a soli čtvrtňátko (6 litrů).
Ze sudu u něho vyčepovaného

dával 9 krejcarů a dostával 4
sáhy dříví. František Ipolt pak
později bydlel v obecní chalupě
č. 170, kde měl také výčep.
Říkalo se tam „U Poldů“.
Koňská burza nebo také
„Poldovna“,
zvaná
podle
jednoho majitele Leopolda, byla
stará typická budova čistecká.
Byl v ní hostinec a stála naproti
pivovaru a radnice u silnice.
Tato budova byla z hrázděného
zdiva, se kterým se spíše
setkáváme
v příhraničních
poněmčelýchoblastech,
nežli
v českém vnitrozemí. Byla snad
vystavěna nějakým Němcem,
původ vzniku ani stáří není
známo. Budova měla zvýšené
přízemí, do něhož vedly strmé
schody. Tam byly tři místnosti a
pod nimi byla další místnost, do
které se vcházelo po třech
schůdkách ze silnice. Původně
to byl asi sklep, ve kterém
později měl nějaký obchodník ze
Zbirožska
skladiště
železářského zboží a nářadí, se
kterým jezdil po jarmarcích.
Tehdy
byla
budova
ještě
hospodářským
stavením
a
patřilo k ní sousední stavení č.
246. Hostinec s řeznický krámek
tam byl zřízen až později. Dům
byl také určitou dobu v majetku
rodiny Guthů. Zvláštností domu

byla
dřevěná
pavlač
pod
střechou, po celé délce strany
při silnici. Střecha byla kryta
šindelem, který byl v roce 1928
nahrazen eternitem. Celý tento
dům byl v roce 1933 zbourán a
na jeho místě byl v roce 1934
postaven řezníkem Františkem
Vlachem zděný dům, ve kterém
zřídil hostinec a řeznický krám.
V té době to byl nejmodernější
hostinec v celém okresu.
V roce 1720 se v Čisté
uvádí pivovar na 149 sudů piva
ročně. V Čisté jsou 3 sládci a 2
bednáři a chmel se zde pěstoval
na rozloze 6,1 strychu (výměra
pozemku se obvykle vyjadřovala
pomocí
množství
obilí
potřebného k jeho osetí. Tak
došlo k tomu, že jednotka
objemu a plošného obsahu měla
stejná jména. To platí pro korec,
pintu, věrtel apod., strych-korec
= 93litru). Chmelnice byly pod
Hájkem, pod Karasovou horou a
u Drahotovic mlýna.
Obec postoupila v roce
1735 kus pole na průhoně
Josefu Kočkovi, mlynáři U
Plačků, aby je mletím sladu
zásoboval, a bečváři Matěji
Tajblovi platila 4 zlaté ročně, aby
sudy pivovarní opravoval. Dne
27. února 1738 byl v pivovaře
zasazen nový kotel a hned toho
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dne byla uvařena jedna várka.
Deputátního sládka měli čistečtí
až do roku 1752, kdy se městům
a městečkům doporučilo aby své
pivovary a dvory pronajaly a
takoví pachtíři, aby dle uznání
měst a městeček kauci složili.
Toto pronajmutí bylo na šest let
a
v Čisté
mimo
poplatku
vrchnosti v částce 27 zlatých dali
obci k užitku 2 625 zlatých.
První
pachtýři
se
uvádějí: Matěj Loukota (radní),
Matěj Růžek (radní), Václav
Korb (radní), Ondřej Rusý
(radní),
Václav
Scheiner
(kontrolor), Antonín Tajbl, Ondřej

Hampl a Karel Hampl (sousedé).
Nájem pivovaru, obecního dvora
a mlýna v roce 1759 dal
čtvrtletně čistého užitku 127
zlatých. Byli zde pachtýři Václav
Engelthaler a Václav Korb.
Nová spilka a klenutý
hvozd
byly
v pivovaře
postaveny v roce 1766 za sládka
Karla Hampla, který spolu
s pachtýři dával již 700 zlatých.
Na žádost čisteckých povolila
milostivá vrchnost ve Chříči dne
25. června 1777, vaření piva
opět po střídě a první várka
téhož dne byla zavařena ve
prospěch obce ke snadnějšímu

placení kontribucí. Toto vaření
však netrvalo dlouho a bylo vše
opět do pachtu dáno až do
konce trvání pivovaru. V této
době bylo v č. 171 obecní
hospicium, tj. chudobinec a
nemocnice,
špitál.
Pod
hospiciem
byly
pivovarské
sklepy a lednice. Bydleli zde
také obecní zaměstnanci, posel,
ponocný, pastucha dokud pro ně
nebyla v roce 1777 postavena
obecní pastuška.
Jaroslav Sklenář, kronikář
/redakčně

bez

zásahu/

__________________________________________________________________________________

PŘÍBĚHY DVANÁCTI MĚSÍCŮ
ČERVEN
Jak už sám název napovídá, u nás tento měsíc dostal jméno za časů, kdy se žnulo srpem. U ostatních národů se
jmenuje podle římského kalendáře, slovensky August, anglicky a německy August, francouzsky Août, španělsky
a italsky Agosto, rusky Aвгуст (avgust), jen polsky zní podobně jako česky – Sierpień. V tento měsíc se ve všech
kulturách oslavovala sklizeň obilí.
U starých Keltů se oslavy Lughnasadu slavily hned začátkem srpna, byl to svátek úspěšné sklizně. Při východu
slunce slavnostně odsekl jeden z druidů několik klasů obilí z první úrody. Položil je na kámen a poděkoval
bohům. Poté se zrno umlelo, zpracovalo se na těsto, z něhož se vytvarovala placka. Ta se pak upekla na ohni,
který se rozdělal pouze z větví jeřábu. Upečená placka se po drobtech rozdala všem účastníkům oslavy.
Staří Slované také děkovali bohům. Když bylo obilí sklizeno, nastala dožínková oslava. Mladá žnečka
s věnečkem na hlavě podala hospodáři věnec z obilí a polního kvítí a popřála mu jménem všech ženců štěstí a
zdraví. Součástí dožínek, obžínek, dovozné, dosečku či žnivůvek bývalo i stínání berana, kohouta a jiných zvířat
jako oběť zemědělským kultům. Ještě na začátku 20. století zůstávaly české dožínkové slavnosti podobné.
Podle knihy Příběhy dvanácti měsíců sepsala S. Razýmová
__________________________________________________________________________________________

PLACENÁ INZERCE
Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, slepičky Green Shelltypu Araukana a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 15 - 29 týdnů, cena 169 -229,- Kč/ ks.
Prodej: 13. 8. 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.cz
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SPOLKOVÉ ZPRÁVY

__________________________________________________________________________________________

Výpis usnesení ze zasedání ZO obce Čistá č. 19, ze dne 29. června 2020
Návrh usnesení č. 188/20: ZO schvaluje navržený program jednání 17. zasedání ZO.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti - 0, Zdržel se - 0; USNESENÍ č. 188/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 210/20: ZO schvaluje navržený program jednání 19. zasedání ZO.
Pro - 7 všemi hlasy; Proti - 0; Zdržel se - 0; USNESENÍ č. 210/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 211/20: ZO schvaluje zhotovitelem akce „Rekonstrukce učeben v 3. NP základní školy
Čistá“ firmu Král PM Centrum s.r.o., Chebská 79/23, 32200 Plzeň, IČ 25220799 za nabídkovou cenu
2,595.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.
Pro - 7 všemi hlasy; Proti - 0; Zdržel se - 0; USNESENÍ č. 211/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 212/20: ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu IV12-6022469 Čistá-nový kNNp.č. 275/11 v k. ú. Čistá u Rakovníka za jednorázovou náhradu 8.000,- Kč a
pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro - 7 všemi hlasy; Proti - 0; Zdržel se - 0; USNESENÍ č. 212/20 BYLO SCHVÁLENO.
__________________________________________________________________________________________
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KULTURNÍ PŘEHLED
15. 8. Disco Gapa
28. 8. ZUŠ Rakovník - koncert
29. 8. ČISTÝ MEYDLO
Mr. Feelgood, LaBanda, Plán B, Rockband, The Undertakers
Začátek 16:00
5. 9. FM Wave + Petyša + Ošklivé děti
https://bandzone.cz/koncert/511010-cista-cihelna-narozeninova-party

ČISTÁ RADOST
15. 8. od 19:30 kapela Liberate (ghotic metal) Sokolov – je to fakt unikát –
kluci, kteří hrajou metal a zpívají latinsky. To musíš vidět a slyšet!
28. 8. od 19:30 kapela Beat sisters (rock) Beroun – dvě ségry, krásný
mladý holky a dva jejich kámoši, hrají svoje věci a je to bomba
12. 9. divadelní festiválek Čistecký moučník soubory v jednání (určitě
vystoupí DS Tyl s pásmem Minutových her ze života a DS Kairos II s hrou
445 dní)
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Obrazová vzpomínka na ČISTECKU POUŤ 2020
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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:
„Leipert!“ vykřikl jsem tak hlasitě, až jsem se sám ulekl svého hlasu. „Có-o?“ otázal se Hašek. „Leipert se
jmenuje. Vojtěch Leipert! Já osel!“ křičel jsem. „Jak jsem mohl být jen tak pitomý?“ „No – to ti mnoho práce nedá,“
řekl Hašek sarkasticky. „A víš to jistě?“ dodal nedůvěřivě. „Jistě! – Adalprt Lajprt – jinak jsme mu na gymnasiu
neříkali. Vojtěch Leipert. – Teď máme vyhráno. Stačí, když se někoho na něho zeptáme.“
Byli jsme již téměř na konci Čisté, ale i zde byla dosud okna v některých domcích osvětlena. „K tomu sprosťákovi
se do té jeho špinavé hospody již nevrátíme,“ řekl Hašek. „Ať si ta bestie zítra zoufá, až se dozví, jaké dva
zasloužilé české spisovatele dnes vyhodil. Musíme ho zde v Čisté řádně pošpinit, aby věděl, že s námi nejsou
žádné žerty. Mám vůbec chuť udat na četnictvu, že vraždí své hosty, když mají hodně peněz v kapsách, a že
jsme vyvázli z jeho krvavých spárů se svými životy jen proto, poněvadž jsme je šťastnou a čirou náhodou neměli.
Na toho tvého Lajprta se doptáme někde zde.“
A přistoupiv ke dveřím nejbližšího domku, zabušil na ně tak, jako by jeho obyvatelům při nejmenším hořela
střecha nad hlavou. „Co je? Kdo to tak mlátí?“ ozval se zevnitř rozespalý mužský hlas. „Otevřete! To jsem já!“ řekl
Hašek. „Kdo?“ „No já!“ „To je asi Tonda?„ řekl mužský hlas. „Jdi mu honem otevřít, stará! Tondo – tos ty?“ „Kdo
pak jiný?“ odvětil klidně Hašek. V zámku zaskřípěl klíč a ve dveřích se objevila ženská postava v košili a ve
spodničce, patrně na rychlo navléknuté, která, spatřivši nás, vypískla a přirazila chvatně před sebou dveře.
„Starej! To jsou nějací dva syčáci,“ zaslechli jsme zevnitř. „Nechoď ven! Bůh ví, co je to za lidi!“ Ale muž byl
patrně hrdina, který se nebál, neboť si nedal říci a otevřel nyní sám dveře. „Kdo je to? Co chcete vlastně?“ otázal
se nás hrozebně.
„Prosím vás, občane, nezlobte se a nelekejte se?“ řekl Jarka. „Jsme jenom dva řádní, cizí cestující, kteří se zde
nevyznají. Chtěli bychom se vás na něco zeptat. Nevíte, kde tu bydlí pan Vojtěch Leipert?“ „Leipert?“ „Ano.
Leipert.“ „To myslíte pana doktora?“ „Ano!“ „Ale vždyť ten již před pěti roky zemřel.“ „To není možné!“ vyrazil ze
sebe Hašek. „Vždyť jsem s ním sám osobně mluvil asi před měsícem v Praze. Víte – já myslím toho, co studuje
v Praze medicinu.“ „Aha! – To bude asi ten mladej,“ řekl občan. „Ženo – jmenoval se mladej Leipert Vojta?“
„Jmenoval.“ „Tak to je on. Ale oni už tu vůbec nebydlí. Paní doktorová se odstěhovala se slečinkami i mladým
pánem do Prahy hned asi půl roku po smrti starého pana doktora. To bude nějaká mejlka!“
Podívali jsme se na sebe s Haškem navzájem zdrceně. „Tak oni se odstěhovali –„ protáhl Jarka zklamaně. „Inu –
když vám to povídám, tak je to pravda,“ řekl občan. „A co jste mu chtěli?“ „Nu – nic. Jen tak. Myslili jsme, že tu
snad bydlí. No – promiňte. Děkujeme! Dobrou noc!“ „Dobrou noc!“ řekl muž a zavřel dveře.

KONEC
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