
1

ZPRAVODAJ
1 / 2 01 / 2 01 / 2 01 / 2 01 / 2 01111122222

OBCE ČISTÁ

Milí spoluobčané,
Na začátku tohoto letošního prvního čísla obecní-

ho Zpravodaje Vám všem přeji dobrý vstup do to-
hoto roku, i přes to, že jsme již na počátku jara.
Koncem minulého roku byl schválen na veřejném za-
sedání zastupitelstva obce vyrovnaný rozpočet na
tento rok. V současné době jsme podle tohoto plá-
nu začali pracovat. Čeká nás mnoho práce, o které
Vás budeme průběžně informovat nejen na stránkách
Zpravodaje, ale i na veřejných zasedáních, kam Vás
již předem tímto zvu. Veřejná zasedání se konají v
intervalech, přibližně po dvou měsících, takže další
bude koncem měsíce dubna. Datum ještě upřesníme.

Jarním úklidem nám všem začínají práce na zahrád-
kách, okolo domů a samozřejmě i na veřejných pro-
stranstvích v obci. Od dubna začne naplno fungovat
sběrný dvůr (správce pan Milan Tomsa) a stejně tak
jako loni, se otevře i zavážka bioodpadu (správce
pan Josef Puskajler). Buïme prosím nápomocni obci
a udržujme drobné obecní pozemky za ploty vlast-
ních domů, třeba sekáním trávy nebo úklidem. Děku-
ji.

Svoz nebezpečného odpadu se v naší obci usku-
teční dne 12. května 2012 v 8. 15 hod. ve sběrném
dvoře.

Tolik ve zkratce. Jakékoliv další informace, které
Vás budou zajímat, Vám poskytneme v úředních ho-
dinách na OÚ.

Čekají nás velikonoční svátky. Užijme si je se vším,
co k Velikonocům patří.

Obecní webové stránky změnily tvář.
Možná si někteří z vás už všimli, že naše obecní we-

bové stránky změnily svou tvář. Nyní budete mít mož-
nost sledovat aktuální dění v naší obci a to nejen v
záložce Aktuality, ale pomocí odkazu v aktualitách: při-
hlásit se k odběru. Po rozkliknutí tohoto odkazu vyplníte
svou e-mailovou adresu a zaškrtnete odebírat všechny
články. Pak vám budou automaticky na vaši e- mailo-
vou adresu doručovány všechny aktuální zprávy i hlá-
šení v obecním rozhlase, které jste neměli možnost slyšet.

Mějte prosím trošičku strpení, ostatní záložky např: FK
Slavoj, ZŠ a MŠ, spolky, kluby a Zpravodaj, budou po-
stupně aktualizovány.

Tímto vyzýváme  všechny zástupce sportovních klubů,
spolků a sdružení o podklady k jednotlivým záložkám:

Přeji všem bohatou pomlázku.
Starostka Marta Dubayová

články, komentáře aktuálních událostí, pozvánky na akce,
fotografie z akcí a korektury stávajících textů. Je naším
zájmem získat aktuální seznamy funkcionářů a členů
spolků, jejich fotografie, ale např. i fotografie z výstav
chovatelů, také z myslivosti, kultury nebo z kroužků, které
navštěvují naše děti. Děkuji předem.

Jana Uhlířová, hospodářka obce.

Za každé prodané auto v ČR
jeden zasazený strom.

Tak jako v minulém roce, tak i letos se naše obec
zapojí do projektu Škody Auto Ml. Boleslav „Za každé
prodané auto v ČR jeden zasazený strom“. Obec Čis-
tá v letošním projektu u automobilky uspěla zejména díky
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Století na vsi

Obecní volby, které se původně měly konat 18. pro-
since 1891 a na které sešlo se však jen devět lidí, se
konaly znovu 28. prosince 1891, kdy zvoleni byli p.
Josef Vaněk z čp. 1, p. Václav Novák z čp. 4, p. Vác-
lav Maděra z čp. 29, p. Jan Růžička z čp. 46, p. Josef
Horák z čp. 38, p. Josef Kabeš z čp. 28, p. František
Konopas z čp. 45, p. Václav Volák z čp. 3? a p. Josef
Kabeš z čp. 8. Výbor zvolil dne 7. ledna 1892 za sta-
rostu p. Josefa Vaňka, za prvního radního  p. Václava
Nováka a  za druhého radního pana Maděru. Na pouŅ
na Bezděz byla také nošena socha p. Marie, umístěna
na oltáři p. Marie v místním kostele. Skříně na kněžská
roucha je  pořízena nákladem zádušním 17.10. 1891
a postavena pod kůr. Obec Čistá je přidělena roku
1890 k prvnímu obvodu zdravotnímu a přispívá na
obvodního lékaře 50 zlatých 67 krejcarů. Cukrovky se
tu pěstuje 500 tun a vozí se do cukrovaru dobrovické-
ho, nebo zákupského, k roku 1889 se platí za metrický
cent 1 zlatý a 5 krejcarů. Nové poštovní připojení Čis-

početné účasti obyvatel obce na loňském sázení. Akce
se uskuteční dne 14. dubna 2012 (sobota). Sraz v 8.30
hod. před KD v Čisté. Účastníkům doporučujeme vzít si
vhodný pracovní oděv a zahradní pracovní nářadí, jako
jsou hrábě,  lopaty… Aktivní účastí na akci máte jedi-
nečnou příležitost vyjádřit svůj názor na zdravé životní
prostředí v obci. Obecní zastupitelstvo Vás tímto zve na
tuto významnou společenskou událost.

Předpokládaná výsadba:
10 ks Třešeň- cesta u hřbitova
50 ks Borovice keřová- rekultivace zavážky u fotba-

lového hřiště
7 ks Jeřáb velkoplodý- Čistá- Stránka u vodojemu
11 ks Javor kulovitý- nová zástavba u pluženské sil-

nice
Další výsadba z projektu se uskuteční v průběhu roku

2012
František Rampas

Otevřený dopis……
                V Mladé Boleslavi 19. března 2012

Vážení,
Naše organizace poskytuje od roku 2003 zdarma

odbornou pomoc- sociální služby- pro občany z celého
území Mladoboleslavska a MnichovohradišŅska (okresu
MB), kteří se nacházejí v sociální krizi, pro oběti domá-
cího násilí atd.

Nabízíme Vám zdarma např. sepsání listin k soudu
(návrhů, žalob a odvolání), které se týkají: rozvodu, ur-
čení výchovy a výživy nezletilého dítěte, určení otcov-
ství, popření otcovství, stanovení styku rodiče s nezletilým
dítětem. Sociálně právní poradenství z oblastí: rodi-
na,děti, školství,bydlení,finance,sociální dávky, sociální
služby atd.

Přijímáme a vydáváme materiální pomoc: oblečení pro
děti, kočárky, postýlky, hračky, sportovní potřeby… a vše
další pro děti. Potřeby pro domácnost (nádobí, deky,
záclony apod.), oblečení pro dospělé nepřijímáme.

Nabízíme ještě další služby.
Intervenční centrum Mladá Boleslav, tel. 774 607 840
Informace: osobně bez objednání každou středu

v době od 15 do 17 hodin
Sociální poradna Mladá Boleslav, Erbenova 790,

Mladá Boleslav (v uličce mezi mateřskou školou Pam-
peliška a kavárnou Perlex) nebo na www.luma-mb.cz.

Cyklistický závod
- informace pro občany.

V sobotu 19. května 2012 mezi 12 a 14 hodinou se
uskuteční cyklistický závod s názvem „Kolo pro život“,
který startuje v Mladé Boleslavi. Jedna z jeho tras po-
vede částečně naší obcí. Trasa bude vedena od roz-
cestí „Myslivna-Důl“ směrem do obce, dále okolo kostela
a zatáčkou pod zahradnictví u Tomsů k místní tiskárně,
kde odbočí směrem ke starému koupališti a dále do

údolí. Celá tato zmíněná trasa bude předem vyznače-
na barevnými praporky. Pořadatel se zavazuje, že po
závodě celou trasu projede a uklidí eventuelní nepořá-
dek. Prosíme občany o shovívavost a opatrnost. Přesné
informace jsou uvedeny na www.kolopro.cz a
www.sateam.cz
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z čp. 59, Josef Kabeš z čp. 8, Josef Kabeš z čp. 28,
Josef Vyhlas z čp. 19, Josef Frydrych z čp. 62, Václav
Vaněk z čp. 48, Fr. Volák z čp. 33 a Fr. Nohynek, dom-
kař a mistr obuvnický z čp. 23.. Za obecního starostu
zvolen p. Josef Vaněk, za prvního radního Fr. Vyhlas a
za druhého radního Josef Kabeš z čp. 8. K roku 1895
byl plat řídícího učitele 950 zl. ročně a podučitele 360
zl.. Dlouhá a krutá zima na přelomu let 1894-95. Tep-
loty až -27C, v lednu napadlo mnoho sněhu a obleva
přišla až v dubnu. Další divadelní představení sehráli
ochotníci ve prospěch divadelního fondu pro pořízení
nového jeviště a bylo vybráno 31 zlatých. Hrálo se opět
na sále p. Fr. Vyhlase a to „ Kříž u potoka“, obsazení:
Evička - sl. Horáková, Štěpán - V. Horák, Ambrož - Fr.
Dlouhý, Mlynářka - M. Hurtová, Liduška - A. Šimonová,
selská děvčata - M. a A. Horáková, Mařenka - M.
Vyhlasová z čp. 19, Toník - p. Karel Tomíček, Krišpín -
Štěpán Bělohlav, sedláci a voliči - Rudolf a Bedřich Fry-
drychové, Štěpán Vrba a V. Horák z čp. 56. (pan učitel
Vlček napsal do Jizerana č. 56 dne 11.5. 1895). Defi-
nitivním podučitelem při zdejší škole byl ustaven 16. květ-
na 1895 Gustav Sleinich, dosavadní učitel při klášterní
škole v Bělé pod Bezdězem. Přespolní pošta 16. červ-
na 1895 měla tento časový rozvrh a trasy : Posel vy-
chází z Podola u Bělé v jednu hodinu odpoledne, z Čisté
ve dvě hodiny odpoledne a pět minut a z Plužné ve tři
hodiny a dvacetpět minut. Příchod do Čisté v jednu
hodinu třicetpět, do Plužné dvě hodiny padesátpět a do
Podola na poštovní úřad ve čtyři hodiny a deset minut.
Dne 31. srpna 1895 byl pan podučitel Sleinich přelo-
žen do Kláštera u Mn. Hradiště. Ve školním roce 1895-
96 do čistecké školy docházelo 89 dětí. Divadelní
představení „Kulatý svět“ v sále p. Vyhlase sehráli ochot-
níci 28. září 1895. Výtěžek byl věnován na školní po-
třeby pro chudé žáky, hráno poprvé na novém jevišti
jež zakoupil p. Fr. Vyhlas, hostinský, od malíře pokojů
pana V. Splídka z Mladé Boleslavi za 80 zlatých.
V roce 1896 byl opět větší stavební ruch v obci. Na
pozemcích od čp.22 postavila pí. Tomsová, domkářka
čp. 85, na pozemcích od čp. 17 postavil p. Jan Pařík,
který si vzal slečnu Brůchovou čp. 86, postavil na po-
zemcích od čp. 17 p. Jan Kotrmon čp. 87, postavil na
pozemcích od čp. 17 p.Václav Šrámek čp.88, p.Václav
Nosek, domkař čp. 89, František Čuban, domkař čp. 90.
Při volbě správního výboru dne 17. ledna 1892 byl
zvolen za předsedu Sboru dobrovolných hasičů v Čisté
p. Josef Vaněk. Bývalý předseda p. Josef Holas nebyl v
tomto roce zvolen do obecního zastupitelstva a násled-
kem toho nemohl dle stanov býti volen za předsedu.
Výborem vzdány mu srdečné díky. V mimořádné valné
hromadě dne 12. března 1893 byl zvolen po odstou-
pivším p. Janu Novákovi za místovelitele p. František
Vaněk. Téhož roku zvolen za četaře pan Jan Pařík. Vše-
hasičského sjezdu v Praze ve dnech 11. a 12. srpna
1895 účastnil se náš sbor 13. členy. Sbor také pořádal
dne 26. července 1896 výlet do lesíka nad nádraží
bělské, tento se vydařil a do spolkové pokladny přibylo
50 zlatých. Český spolek Vojenských vysloužilců v Po-
dolí u Bělé dal si zhotoviti prapor s německými nápisy.
Ku svěcení tohoto praporu rozeslal pozvání k okolním
spolkům.

tá, Plužná a část Podole Bělá, připojeno 10. března
1892 k poštovnímu úřadu Podol u Bělé. Poštovní výprav-
na umístěna v jednom domě továrny p. K. Menzela.
Zavedení nové korunové měny od 2. srpna 1892 a to
desetikoruny a dvacetikoruny ve zlatě, koruna a pade-
sátihaléř ve stříbře, dvaceti a desetihaléře v niklu
a dvouhaléře v bronzu. Od 12. do 26. srpna velká ve-
dra. Ve školním roce 1892-93 do zdejší školy dochází
88 žáků. Dne 31.10. 1892 přesídlil do nového domu
čp. 83, který si postavil na vykoupeném obecním po-
zemku vedle továrny na lepenku p. Karla Menzela pan
Josef Novák, malíř skla. Jeho dílna byla první malírnou
skla ve vnitřních Čechách. V roce 1892 byla velmi tuhá
zima, která trvala od listopadu až do sv. Josefa 1893,
mrazy kolem 16. ledna až -23C. Vše za hojného sněhu
a častých vánic. Za administrátora ustaven p. Antonín
Buchta, dosavadní kaplan bělský a náš katecheta, jme-
nován byl administrátorem fary v Řiholicích a rozloučil
se 23.12. 1892. Volba členů do místní školní rady 9.4.
1893, zvoleni p. Kabeš, rolník čp. 28, Jan Růžička, rol-
ník čp. 46, V. Novák čp. 4. Byl organizován nepovole-
ný školní výlet do obecní „Důlně“ (Důně ?), tento pořádal
na požádání sousedů pan Štěpán Bělohlav, domkař a
dělník z čp. 70 dne 30. července 1893.  1889-1891
je představeným Josef Vyhlas čp. 19, 1891-1898 Josef
Vaněk z č.p. 1. Opětná oprava varhan 16.8. 1892.
Nájemcem honitby roku 1890 je pan Jan Růžička, rol-
ník z čp. 46, z pronájmu platil ročně 71 zlatých 23
krejcarů. Téhož roku zastřeleno 57 zajíců, 63 páry ko-
roptví, 6 králíků, 1 srna a 4 tetřívci. Roku 1893 je ma-
jitelem honitby pan Josef Kabeš za poplatek 95 zlatých.
Dne 11.8. 1893 zapsáno, že je suché počasí a špatná
úroda. Pršelo jen 28.5., 24.6., 10.7., 11.7.. Dvakrát však
padaly kroupy a to 11. července, kdy na škole rozbily
jedenáct tabulek skla v oknech a 1. srpna, kdy bylo již
úplně po žních. Proti jiným rokům se sklidila 1/3 úrody.
Sleva z daní na krupobití byla 80 zlatých a na sucho
300 zlatých. Nový kaplan v Bělé a katecheta čistecký
p. Fr. Beránek sloužil první mši v Čisté 10. srpna 1893.
Za zatímního podučitele dosazen 20. srpna 1893 pan
Josef Rejha.Na podzim odešel pan katecheta Beránek,
ale ještě držel v Čisté pronárodní obrozeneckou před-
nášku dne 5. listopadu 1893 (do Jizeranu o tom napsal
p. učitel Vlček č. 87.,  11.11. 1893). Ve školním roce
1893-94 do školy dochází 94 žáci. V devět hodin ve-
čer 9. prosince 1893 hořela stodola, špýchar a kolna u
čp. 9 pana Josefa Zajíčka, škoda 2000 zlatých. Čis-
tecký sbor hasil s dvěma stříkačkami a 28 muži a zása-
hu velel p. Novák. Novým katechetou od 16.února 1894
je pan Josef Brož. Ochotníci sehráli v hostinci p. Vyhla-
se čp. 59 dvě veselohry - „Prodaná láska“ a „Dragoun
v ohni“ a to 8.dubna 1894. V „Prodané lásce“ hráli:
Mašek - V. Horák, Marie - sl. M. Hurtová, Včelák - Fr.
Dlouhý z čp. 7, V. Horák mladší jako Veverka, Kurka -
B. Frydrych, Liduška - L. Šimonová. Výtěžek obou před-
stavení činil 50 zlatých a 50 krejcarů. Zapsáno 12. srpna
1894, žně mokré, obilí vzrostlo, zkažená úroda. Okresní
výstava národopisná v Bělé pod Bezdězem se konala
12. srpna 1894 a z Čisté tam pan učitel Vlček poslal
28 předmětů. Obecní volby konány 21. prosince a zvo-
leni byli : p. Josef Vaněk čp. 1, Fr. Vyhlas, hostinský
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Pro vnitřní potřebu Obecního úřadu Čistá zpracoval Josef Műller a Jiří Čermák.
Vytiskla Tiskárna Čistá

Kulturní komise
V neděli 12. února se konal v KD Čistá Dětský maš-

karní bál, který se jako každý rok skvěle vydařil. Děti
se předvedly v krásných maskách. Za to patří dík rodi-
čům. K tanci a poslechu hrál pan Bureš.

Dne 17. března 2012 jsme v salonku KD přivítali nové
občánky. Jsou to: Kofránek Matyáš, Novák Josef, Pla-
checký Jakub, Milerová Viktorie, Bartošová Amálie,
Čapek Zdeněk, Trnka Lukáš, Hejcman Lukáš, Nováková
Aneta, Misíková Karolína a Čermáková Petra. Slavnostní
přivítání zahájila paní Jana Dostálová, vystoupily děti
z MŠ a ZŠ v krátkém pásmu hudby a poezie, po kte-
rém následoval projev starostky obce Marty Dubayové
a zápis do Pamětní knihy. Děti dostaly drobné dárečky
a maminky peněžní poukázky a kytičku.

Dětský den plánujeme na červen. Připraveny budou různé soutěže, pro děti bude také
připraveno malé občerstvení, sladkosti a opékání buřtů.                     Ivana Gregorová

Poslední dubnový den zveme všechny děti a jejich rodiče na pálení čarodějnic na naše hřiště.
Tato akce bude opět spojena s lampionovým průvodem, který bude odcházet od KD v 19.00

hodin s cílem zahájit na hřišti zapálení ohně.
Nebude chybět ani opékání buřtů.

Vystoupení žáků ZŠ Čistá - na setkání seniorů 21. 10. 2011 Vánoční besídka MŠ


