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ZPRAVODAJ
4/2017

OBCE ČISTÁ

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám všem popřát zvládnutí předvánočního shonu 

a co nejklidnější prožití svátků vánočních.
Prožijte tyto svátky ve společnosti Vašich blízkých a milovaných, 

a do Nového roku Vám všem přeji zejména pevné zdraví, mnoho štěstí 
a pracovních i osobních úspěchů.

Ať je pro Vás rok 2018 krásný a plný optimismu.
A nezapomínejte na to nejdůležitější, mějte se všichni rádi!

Zdeněk Tyšer, starosta obce

František Hrubín - Špalíček veršů a pohádek, 
Albatros 1974,z Pohádky o Květušce str.228, 229
…
Za jedné zimní noci slyší
Květuška na okno zaťukat.
Jde, na zamrzlé okno dýchne
a venku babičku vidí stát,
otevře jí a dál ji pozve.
Z podivné babičky jde mráz.
Vyrazí baba okno, zhasí oheň,
jak střípky ledu skřípá její hlas:

Veřejné zasedání dne 13. 12. 2017
V pořadí poslední Veřejné zasedání v tomto kalen-
dářním roce se konalo ve středu dne 13. 12. 2017 od 
18,00 hodin v salonku KD.

PROGRAM VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE ČISTÁ KONANÉHO 
13. 12. 2017 OD 18.00 HODIN V SALONKU KD
1.  Zahájení – prezentace členů zastupitelstva obce
2.  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.  Kontrola plnění usnesení z minulého jednání – 

projednání zápisu z Veřejného zasedání ze dne 
6. 9. 2017

4.  Návrh a schválení Rozpočtu obce na rok 2018
5.  Návrh a schválení Rozpočtového výhledu na roky 

2018-2020
6.  Schválení RO č. 6/2017 a informace o schválení 

RO č. 5/2017 starostou obce
7.  Návrh a schválení Záměru č.4/2017 prodeje obec-

ního pozemku p. č. 444 (výměra 462 m2)
8.  Záměr č. 5/2017 na prodeje pozemků p. č. 768, 

p. č. 206/46, p. č. 779/1 a p. č. 767 a návrh na 
případné schválení podepsání Smluv o smlouvách 
budoucích na výše uvedené pozemky

9.  Schválení zahájení provedení fyzické a účetní in-
ventury za období roku 2017

10. Schválení žádostí o dotace místním nezisko-
vým organizacím, spolkům a Knihovně Mladá 
Boleslav na rok 2018 a následnému uzavření 
Veřejnoprávních smluv

11. Schválení a stanovení závazných ukazatelů pro ZŠ 
a MŠ pro rok 2018

12. Schválení návrhu odměn členům jednotlivých výbo-
rů ZO za rok 2017 formou Dohod o provedení práce

13. Schválení odměn zastupitelům dle nařízení vlády 
č. 318/2017 od 1. 1. 2018

14. Schválení podpisu Kupní smlouvy na odkup po-
zemků podél komunikace z důvodu plánované 
výstavby chodníku II. etapa (pozemky u č. p. 161 
a 174)

15. Informace o plánovaných akcích stavebního cha-
rakteru v roce 2018

16. Různé - Základní škola: budou podány informace 
o zadání na vypracování PD a podání a kompletní 
administraci žádosti o dotaci z OPŽP;
- Mateřská škola: bude podána informace o zadání 
na „Zpracování žádosti a kompletní administraci 
o poskytnutí dotace MŠMT;

- Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 
2018 zůstává stejný –550,– Kč na osobu, chataři 
500,– Kč na č. p. a pro občany s trvalým poby-
tem (TP), kteří v roce 2018 dosáhnou věku 70 
let bez poplatku

- Informace o plánovaných kulturních akcích 
v roce 2018

17. Diskuse
18. Závěr

Vyvěšeno dne: 28. 11. 2017
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 
28. 11. 2017  Sejmuto dne: 13. 12. 2017

„Hej, děvče, zůstanu tu s tebou,
vyhánějí mě odevšad,
budeš mi sloužit ve dne v noci,
uděláš, co si budu přát!“

Nechala dveře otevřené,
sníh nahrnul se do síně,
lehla si do něho a spala.

Vyhaslo teplo v komíně,
Květuška pláče pod peřinou,
mráz v každém koutku světnice.

Chuděrka neví, že k ní přišla
dotěrná baba Zimice.
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ, KTERÉ SE KONALO 
DNE 13. 12. 2017
Na Veřejném zasedání byli přítomni:
Zdeněk Tyšer, Jaroslav Martinec, Danuše Horáčková, 
Stanislav Veselý, Pavel Volša, Jaroslav Dohalský – 
omluvena Jana Dostálová

Zastupitelstvo obce vyslechlo, projednalo 
a schválilo:
- Rozpočet pro rok 2018. Rozpočet je paragrafový, 

schodkový s plánovanými příjmy 11.531,– tis. Kč 
a plánovanými výdaji 20.273,– tis. Kč. Schodek 
8.742,– tis. Kč by byl případně financován z běžných 
účtů obce. Je to z důvodu, že za období 01/2016 - 
11/2017 se podařilo vytvořit rezervu, kterou bychom 
mohli již v roce 2018 začít čerpat. V plánu jsou opra-
vy a výstavba části místních komunikací, doplnění/
úpravy dopravního značení a doporučujících opatření 
dle schváleného Pasportu místních komunikací a do-
pravního značení.

 Dále plánujeme opravy obecních budov – zateplení 
ZŠ, případně zateplení 1. části budovy KD a úpravu 
střešního pláště OÚ, výměnu oken na budově č. p. 
123 (Dům služeb); nákup pozemků na zastavitelné 
ploše Z16 a případnou realizaci inženýrských sítí na 
této ploše.,

 ZO návrh na paragrafový a schodkový Rozpočet na 
rok 2018 schválilo beze změn;

- ZO schválilo návrh Rozpočtového výhledu na roky 
2018-2020 beze změn.

- ZO schválilo RO č. 6 a 7/2017 a vzalo na vědomí 
schválení RO č. 5/2017 starostou obce.

- Záměr č.4/2017 na prodej obecního pozemku p. 
č.  444 - Podána byla nabídka p. Luboše Kuncíře. 
komisí byla vyhodnocena a doporučeno tomuto zá-
jemci prodat. ZO schvaluje toto doporučení hodnotící 
komise a podepsání Kupní smlouvy mezi Obcí Čistá 
a Lubošem Kuncířem, Čistá č. p. 182.

 Záměr č.5/2017 na prodeje obecních pozemků p. č. 
768, p. č. 206/46, p. č. 779/1 a p. č. 767 - hodnotící 
komise předložila zájemce s návrhy na koupi o uve-
dené pozemky a ZO schvaluje, aby na p. č. 768, 779/1 
a 767 byly připraveny k podpisu Smlouvy o smlouvě 
budoucí na případný prodej. U pozemku p. č. 206/46 
byla podána konkrétní cenová nabídka od p. T. Tůmy 
- ZO schválilo případný podpis Kupní smlouvy.

- ZO schválilo zahájení provedení fyzické i účetní 
inventury k 31. 12. 2017 a to od 1. 12. 2017 do 
31. 1. 2018.

- Schválení žádostí o dotace pro rok 2018 místním 
neziskovým organizacím, spolkům a Knihovně 
Mladá Boleslav - ZO návrhy na dotace a následné 
uzavření Veřejnoprávních smluv schválilo.

- Schválení a stanovení závazných ukazatelů pro 
ZŠ a MŠ pro rok 2018 - ZO schválilo stanovení 
závazných ukazatelů pro rok 2018 ZŠ a MŠ a schva-
luje příspěvek od obce na provoz a energie ve výši 
675.000,– Kč.

- ZO schválilo odměny členům výborů ZO za rok 2017 
formou Dohod o provedení práce

- ZO schválilo odměny zastupitelům obce dle noveli-
zovaného nařízení vlády č.

318/2017 Sb. ze dne 11. 9. 2017 – je to schválené 
nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o od-
měnách za výkon funkce členům ZO a to s účinností 
od 01. 01. 2018.

- Schválení podpisu Kupní smlouvy na odkup 
pozemků podél hlavní komunikace III. třídy 
z důvodu plánované výstavby chodníku II. etapa 

(pozemky u č. p. 161 a u č. p. 174) - Jedná se o část 
pozemku p. č. 555/7 – 6 m2 u č. p. 161 pí. Hubené 
a o část pozemku p. č. 555/8 – 10 m2 u č. p. 174 Fi-
karovi. Navržená cena odkupu obou pozemků za cenu 
115,– Kč/m2 - ZO schválilo odkup těchto pozemků za 
navrženou cenu a schvaluje uzavřít Kupní smlouvy.

- ZO schválilo Žádost a souhlas se sponzorským darem 
ve výši 20.000,– Kč od pana Leoše Milera pro ZŠ 
a MŠ Čistá

Zdeněk Tyšer

Byly podány následující informace 
o plánovaných stavebních činnostech v obci:
Informace o plánovaných akcí stavebního charakteru 
v roce 2018

Základní Škola – podány informace o zadání na 
vypracování kompletní PD (Projektová dokumenta-
ce) a podání žádosti o dotaci z OPŽP (Operační pro-
gram Životního prostředí) – Žádosti o dotaci do 70. 
výzvy OPŽP byly zpracovány a úspěšně odeslány 
28. 11. 2017 pod registračními čísly CZ.05. 5. 18/0.0/0
.0/17_070/0006615 a CZ.05. 5. 18/0.0/0.0/17_070/000
6616 (vše zpracovala společnost Energy Benefit Centre 
Hradec Králové). Vyhodnocení projektů by mohlo být 
oficiálně známo do 3 měsíců (vydání RoPD).

Mateřská Škola – zpracování  žádosti  a  kompletní 
administraci  o poskytnutí dotace MŠMT  (Minister-
stvo  školství, mládeže  a  tělovýchovy)  bylo  odesláno 
7. 12. 2017 – Žádost o dotaci do programu 133 310 
Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních 
škol zřizovaných územně samosprávnými celky pod 
registračním číslem 142018_310_00027 (vše zpracovala 
společnost ARR – Agentura regionálního rozvoje s.r.o., 
Liberec)

Dále zastupitelstvo obce Čistá plánuje
Postupnou  výměnu  zastaralého Veřejného osvětlení 
a Veřejného rozhlasu
Chodníky – zpracovává se další část PD pro získání 
SP (Stavební povolení) – dne 5. 12. 2017 se již konalo 
„Územní řízení o umístění stavby“ na chodníky 2. etapa 
od  odbočky  do  ulice  k  č.  p.  50,  podél  silnice  3.třídy 
k  zastávkám autobusu  až  po Restauraci Na hřišti  vč. 
úpravy  křižovatky  – z důvodu zvýšení bezpečnosti 
chodců.

Ostatní informace
Kostel Svatého Vavřince – PD (Projektová dokumenta-
ce) na akci „Oprava krovu lodi presbyteria; Výměna 
střešního pláště na věži, lodi presbyteriu a Obnova 
západního průčelí“, by měla být dokončena a připra-
vena k žádosti na případné získání dotace k 31. 1. 2018.

Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2018 
zůstává pro rok 2018 stejný - občané s trvalým poby-
tem 550,– na osobu, chataři 500,– na č. p., občané 
po dosažení věku 70 let v roce 2018 bez poplatku.

Pokračování nájmu Restaurace na hřišti – p. Milan 
Kyšperský – do 31. 12. 2018, provozní doba se před-
pokládá po celý kalendářní rok.

Informace o plánovaných kulturních akcích – pro-
gram ve vývěskách a na webových stránkách.

Zdeněk Tyšer
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VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
ve dnech 12. - 13. ledna 2018
Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 se bude konat Volba 
Prezidenta České republiky, tradičně v zasedací 
místnosti na Obecním úřadě. Distribucí volebních 
lístků byla pověřena paní Vladislava Vrbová, tzn. 
volební lístky vám všem budou  včas  vhozeny  do 
poštovních schránek.

Zdeněk Tyšer a zastupitelé obce

Kulturní komise
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STRO-
MEČKU
V sobotu 2. prosince nastal dlouho očeká-
vaný den. Je již tradicí, že se v tento den 
sejdou všichni  lidé před čisteckým kul-
turním domem, kde společně rozsvítíme 
stromeček. Na úvod nás všechny srdečně 
přivítal starosta obce p. Tyšer, který uvedl 
vystoupení dětí a popřál všem přítomným 
klidný a hezký adventní čas. Pak začalo 
samotné vystoupení, na kterém se podí-
lely děti od nejmenších, až po  ty starší. 
Jedna básnička střídala druhou, písničky se vesele rozezvu-
čely a v očích našich dětí byla vidět radost a štěstí. Určitě 
můžeme všechny děti  pochválit  za  jejich  snahu. Moc  si 
vážíme toho, že naše základní a mateřská školka se stala 
součástí  tohoto  svátečního  dne.  Pak  zazvonil  zvoneček, 
přijel  kočár  s  koňmi,  přivezl Mikuláše  s  andělem  a  ze 
křoví vyskočili hrozivě vypadající čerti. Ti obešli všechny 
děti a pro jistotu metlami pohrozili, aby byly hodné. Děti 
řekly Mikulášovi  básničku  a obdržely  sáček  s  nadílkou. 
Nakonec  vše  dopadlo  dobře,  děti  nemusely  do  pekla, 
i  když některé měly namále. V předstihu  jsme  si mohli 
zakoupit  vánoční  dekoraci,  kterou  vyrobili  naši  žáci  ze 
ZŠ. Nálada byla vánoční, podávalo se svařené víno, teplá 
griotka a čaj. Pochutnávali jsme si na vánočním cukroví, 
koláčích  a  bramboráku. Účast  byla  hojná.  Poděkování 
patří ženám, které napekly a přinesly cukroví. Děkujeme 
všem, kteří  se  jakýmkoli  způsobem podíleli  na přípravě 
akce a i těm, kteří se přišli pobavit.
SPOKOJENÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A MNOHO ŠTĚSTÍ 
V NOVÉM ROCE PŘEJE

Za KV Horáčková D.

Mše svatá v kostele sv. Vavřince 
v Čisté se koná 26. 12. 2017 

od 14. 00 hodin.

Zpráva komise Ž. P.
Blíží se čas vánoční a většina z nás se zamyslí, jaké dárky 
ještě koupit. Ano, blíží  se konec  roku 2017 a můžeme 
zhodnotit, co se nám podařilo zajistit v oblasti životního 
prostředí,  a  na  co budeme klást  důraz v  roce příštím. 
Odpadové hospodářství je zajištěno dobře a naši občané 
s odpadem (dá se říct) odpovědně nakládají. Nejen že jej 
správně třídí, ale naučili se jej svážet do sběrného dvora 
a na hřiště. Pokud nějaké nedostatky jsou, jsou vyjimečné.
Úklid v naší obci,  sekání porostů a úklid v autobuso-
vých čekárnách, byl též vcelku zabezpečen. Také úklid 
na místním hřbitově, který velmi kladně hodnotili i ná-
vštěvníci z okolních obcí. Další práce na hřbitově, bude 
muset  řešit  zastupitelstvo obce v  roce 2018.  Jedná  se 
hlavně o další pokácení starých stromů. Řada z nás ví, 
co dokáže silný vítr. Sběrný dvůr byl uzavřen do jarních 
měsíců  příštího  roku. Zastupitelstvo  obce  projednalo 
připomínky našich  občanů  a  zaujalo  toto  stanovisko: 

Obec má zájem tuto službu poskytovat našim občanům 
i v zimním období. Máte – li skutečně vážný důvod do 
sběrného dvora i v tomto období něco odvézt, je to za-
jištěno takto: Zavoláte na obecní úřad tel. 326 303 221, 
a  domluvíte  se  s  hospodářkou paní  Janou Uhlířovou, 
kdy budete moci do sběrného dvora přijít. Dobré bude 
nahlásit Vaše číslo telefonu.
Na zasedání zastupitelstva se opět projednalo zabezpe-
čení údržby místních komunikací. Zastupitelstvem byla 
přijata dohoda se ZD Čistá.
Dovolte, abych ještě poděkoval, v první řadě, pracov-
níkům OÚ za  celoroční  práci  a Vám ostatním našim 
občanům, kteří přispíváte k tomu, aby naše obec Čistá 
byla čistá.
Za  několik  dní  budeme  oslavovat Vánoce,  Silvestra, 
Nový rok. Oslavujte s rozumem a  jasnou hlavou, aby 
nedošlo ke škodám na zdraví, nebo na majetku.
Přejeme  našim občanům příjemné  prožití  vánočních 
svátků a šťastný nový rok.

Za komisi Ž. P. Veselý
Zpráva výboru Za veřejný pořádek
Bohužel se v naší obci, zejména na hřišti, objevily známky 
vandalizmu, a to od září do listopadu tohoto roku. Znovu 
byly  poškozeny  sítě  na  brankách,  dále  byly  rozlámány 
sváry na tréninkové brance pro děti. Vyčíslená škoda pře-
kročila 15 000 Kč! Případné další škody bude řešit Policie 
České republiky.

Za komisi V. P. Dohalský

Spolkový život
Chovatelé informují
Nákup vánočních dárků, sněhové vločky, to vše signalizuje 
konec roku 2017.
A tak již dnes můžeme hodnotit, co se nám podařilo a jak 
byla splněna všechna ta předsevzetí, která jsme si dali.
1) Zabezpečit odchov mláďat.
2) Zajistit zdravotní stav zvířat, provést prevenci a věnovat 
pozornost výstavnictví.
K prvnímu bodu lze konstatovat, že zimní, ani jarní pleme-
nitba se příliš nedařila. Počet narozených mláďat byl malý 
a v hnízdě byla dvě až  tři mláďata. Tento problém nebyl 
jen u zvířat našich členů. Pro zabezpečení genofondu bylo 
vybráno 64  jedinců. Zdravotnímu  stavu byla,  jako vždy, 
věnována  náležitá  pozornost. Navázali  jsme  spolupráci 
s terénní veterinární lékařkou Věrou Moravskou z Velkého 
Újezdu, která provedla očkování našich zvířat proti moru, 
myxomatóze i proti kokcidióze. V našich chovech nedošlo 
k žádným velkým úhynům. Koncem června, se u chovaných 
zvířat vyskytl mor č. 2. Bylo to i v okrese Mladá Boleslav. 
Mor  tohoto  typu se nedal očkovat, protože na něj nebyla 
v naší republice vakcína. Ta byla k dostání až v září. Tak, že 
chovatelé během 48 hodin měli úhyn všech zvířat. V okolí 
to postihlo chovatele v Bělé pod Bezdězem, Plužné, Bakově 
a řadě dalších míst. Našim chovům se to naštěstí vyhnulo.
V oblasti  výstavnictví  se naši  členové  se  svými  svěřenci 
účastnili celkem 16 výstav. Některé měly oproti minulým 
letům nízkou  úroveň: Ćeská Lípa, Zákupy, Mšeno,  ale 
i Dobrovice, Bakov nad jizerou – pro malý počet vystavova-
telů se výstava nekonala. Výstava na úrovni byla v Českém 
Dubu, tam jsme také nakoupili chovná zvířata pro rok 2018.
Chovatelství, takové v jakém postavení se dnes nachází, to 
není procházka růžovým sadem. Jsou to finanční náklady, 
administrativa atd. To vše je příčinou, že se ruší základní or-
ganizace pro úbytek členů. Jsem rád, že ta naše organizace, 
má konstantní členskou základnu, a dokonce jsme jednoho 
člena přijali. Máme celkem šest chovatelů. Děkuji obecnímu 
zastupitelstvu za pomoc, která nám je poskytována.
Přejeme všem našim občanům zdraví, štěstí a ať máte 
všechno v roce 2018 jisté. To Vám přejí chovatelé z Čisté.

Za chovatele Veselý
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Sport
Fotbal muži
V letní přestávce,  jak  to většinou bývá po sestupu do 
nižší  třídy,  odešli  čtyři  hráči. Holický, Binder, Bláha 
a  Procházka. Naše mužstvo  doplnili Kalina  a Dorfl. 
Herně pomáhá  i asistent  trenéra Láska. Většina hráčů 
pracuje  ve  Škodě Auto  ve  vícesměnných  provozech 
o  sobotách  a  nedělích,  takže  jsou na utkáních  jednou 
za  čtrnáct  dní.  Je  těžké  na  určité  zápasy  dát  vůbec 
mužstvo  dohromady. Proto  nám vypomáhali  i  bývalí 
hráči Bureš a Hilšer. Bohužel nás trápí střelecká nemo-
houcnost našich útočníků v několika dobře rozehraných 
zápasech. Uvedu pro příklad utkání se Židněvsí, Jivinou 
a vrcholem byl zápas s Branžeží. Po naší drtivé převaze 
výsledek jenom 1 : 1. Po podzimu jsme se umístili na 
devátém místě. Doufám, že jaro odehrajeme lépe. Bez 
stresu dokážeme, že jsme ještě kopat nezapomněli.
Tak jako každoročně, se poprvé sejdeme na Silvestra 
na našem hřišti na Silvestrovský fotbálek. Restau-
race bude otevřena.

Fotbal mládež
V soutěžích máme nyní tři mužstva. Společné s SK Bělá 
(sdružené mužstvo minižáků a družstvo mladších žáků. 
Mužstvo starších žáků máme s Novou Vsí. A k  tomu 
máme několik  hráčů  s  SK Bělá,  kteří  přešli  z mlad-
ších hráčů. Největší  problém  je,  jak  skloubit  všechny 
děti  v  jedno  družstvo.  Proto  prosím  všechny  rodiče 
o dopravu na tréninky v Čisté. K venkovním zápasům 
používáme obecní tranzit. Tréninky dětí začnou v druhé 
polovině  ledna v místní  tělocvičně ZŠ. Přesný  termín 
začátků bude zveřejněn na internetových stránkách FK 
Slavoj Čistá.

Za FK Slavoj Čistá Jaroslav Dohalský

Tradiční turnaj ve stolním tenisu se uskuteční 
25. 12. 2017 v KD Čistá. Rozlosování 
turnaje v 9. 30 hodin. Občerstvení zajištěno. 
Startovné: dospělí 50 Kč, děti zdarma. 
Pořadatel: TJ Slavoj Čistá – stolní tenis.

V sobotu 13. ledna 2018 zveme všechny na 

Sportovní ples 
do čisteckého kulturního domu. 

Jako již tradičně, hraje kapela Generace. Bohatá tombola zajištěna.

FOTA ZE SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCE ČIS-
TÉ K 40. VÝROČÍ OTEVŘENÍ KULTURNÍHO DOMU
V sobotu 4.  listopadu 2017 proběhl v KD od 15 hodin 
komponovaný  pořad  „Setkání  rodáků  a  přátel Čisté 
k  40.  výročí  otevření KD“. Tato  akce  byla  zároveň 
poděkováním přímým účastníkům výstavby KD. Sou-
částí programu byla i výstava věnovaná plánům, stavbě, 
dokončení a předání díla i celé čtyřicetileté historii KD. 
V salonku byly k nahlédnutí dobové archiválie, obecní 
kroniky,  kroniky  spolků,  sportovních  klubů, ZŠ, MŠ 
a obecní zpravodaje.

NEPRAVIDELNÝ INFORMAČNÍ SERVIS OBCE ČISTÁ - zpracoval Josef Műller a Jiří Čermák.
Vytiskla Tiskárna Čistá


