ZPRAVODAJ
obce Čistá
1/2018

Jan Skácel
Kvetoucí alej
V aleji bílé
tajil jsem dech.
Jak sníh ležely květy
vysoko na stromech.
A každý strom
tu pyšně život slavil
a třímal bez únavy
rozkvetlou sílu svou.
Slova jsem lámal
jak kámen v starém lomu.
Má žena řekla jen:
Chtěla bych žít v tom stromu.
Jan Skácel – NOC S VĚSTONICKOU VENUŠÍ, Maťa 2011

Pro letošní obecní zpravodaje jsem vybral verše Jana Skácela, dalšího z řady básnických současníků Vladimíra Holana. JM

Vážení spoluobčané
čas nám neúprosně letí, končí nám již třetí měsíc roku 2018 a při této
příležitosti bych Vám chtěl všem popřát příjemné prožití nadcházejících
Velikonočních svátků!
Zdeněk Tyšer, starosta obce
Veřejné zasedání, které se konalo
dne 28. 2. 2018

PROGRAM VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ČISTÁ
KONANÉHO 28. 2. 2018 OD 18.00
HODIN V SALONKU KD

První Veřejné zasedání v tomto kalendářním roce se
konalo ve středu dne 28. 02. 2018 od 18,00 hodin
v salonku KD.
Účast na tomto prvním VZ v tomto roce byla jako
již tradičně velice nízká a mě nezbývá, než Vás
znovu oslovit a požádat především ty, kterým
alespoň trochu záleží na dění v obci, přijďte
a podiskutujte s námi třeba o tom, co v obci
vylepšit, pozměnit apod. Věřte, že je stále o čem
diskutovat. A s kým jiným by měli zastupitelé obce
diskutovat než s vámi občany.
Proto si Vás všechny znovu dovolím pozvat nejdříve na Mimořádné Veřejné zasedání ZO, které se
bude konat ve středu 4. dubna 2018 od 17,00 hod.
a následně poté na další Veřejné zasedání v tomto
roce, které plánujeme na červen 2018.

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
13. 12. 2017
4. Informace k RO č. 8/2017 – na vědomí ZO
o dorovnání Příjmů a Výdajů za 2017, přesun
finančních prostředků – schválení v pravomoci
starosty obce
5. Schválení Záměru č. 1/2018 o Směnné smlouvě
mezi obcí a p. L. Horákem, Čistá č.p. 3
6. Schválení Záměru č. 2/2018 Smlouvy o výprose
mezi obcí a p. Tříškou Janem, Čistá č.p. 270 –
posilovna v suterénu budovy OÚ
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Zastupitelstvo obce vyslechlo, projednalo
a schválilo:
- Projednání a schválení doplnění 3 nových bodů

7. Schválení přebytku ZŠ a MŠ Čistá z roku 2017
a převedení do roku 2018 do investičního fondu
ZŠ a MŠ
8. Schválení dotace pro Včelařský spolek Mladá
Boleslav na rok 2018 – podpis Veřejnoprávní
smlouvy
9. Schválení smlouvy o dotaci od hejtmanky Středočeského kraje ke 40.výročí KD
10. Schválení změny úředních a pracovních dnů
hospodářky obce (zavřeno pro veřejnost ve
dnech úterý a nově v pátek)
11. Schválení Dodatku č.2 k Obecně závazné
vyhlášce č. 1/2012 o splatnosti poplatku za
komunální odpady
12. Schválení provedené fyzické a účetní inventury
za rok 2017
13. Návrh a schválení podepsání „Kupní smlouvy“
a „Smlouvy o úschově“ na případnou koupi
části pozemku p.č. 499 (rozdělen GP č. 574587/2017). Kupující – Obec Čistá
14. Informace o sběru ojetých pneumatik do autoservisů a prodejen automobilů – obec již nesmí
ojeté pneumatiky přijímat
15. Informace o plánované výměně sloupů veřejného osvětlení Na Stránce a v kritických částech
obce
16. Informace o revitalizaci zeleně hřbitova ve
spolupráci s místním Zahradnictvím
17. Různé
18. Diskuse
19. Závěr

do programu Veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále jen ZO).
- ZO schválilo Rozpočtové opatření (dále jen RO)
č. 8/2017.
- ZO schválilo Záměr obce č. 1/2018 o Směnné
smlouvě mezi obcí a p. L. Horákem, Čistá č.p. 3.
Výše zmíněný využívá pozemek parc. č. 857 (25
m2), v k.ú. Čistá u MB (ve vlastnictví obce). Naopak pozemky parc. č. 520/44 (19 m2), 552/9 (14
m2) a 552/3 (48 m2) využívá obec, tzn., že dojde ke
směně těchto pozemků a poté bude nově zapsáno
do katastru nemovitostí s novými majiteli.
- ZO schválilo Záměr obce č.2/2018, Smlouva
o výprose mezi obcí a p. Janem Tříškou, Čistá
č.p. 270. Jedná se o využívání prostor v suterénu
budovy OÚ, podpisem smlouvy bude zajištěna
zodpovědnost v pronajatých prostorech.
- ZO schválilo převedení Přebytku ZŠ a MŠ Čistá
z roku 2017 do roku 2018 do investičního fondu ZŠ
a MŠ (přebytek byl převeden ve výši 76.271,60 Kč).
- ZO schválilo Dotaci pro Včelařský spolek Mladá
Boleslav pro rok 2018 ve výši 2.000,– Kč.
- ZO schválilo podepsání Smlouvy o dotaci od hejtmanky Středočeského kraje ke 40.výročí KD, kdy byla
podána žádost na zmíněnou akci. Žádosti bylo vyhověno
a bude podepsána Smlouva o dotační příspěvek ve výši
40.000,– Kč.
- ZO schválilo Změnu úředních a pracovních dnů

hospodářky obce. Z důvodu navýšení legislativních
činností hospodářky na OÚ bude pro veřejnost
zavřeno v ÚTERÝ a nově také v PÁTEK.
- ZO schválilo Dodatek č.2 k Obecně závazné
vyhlášce č.1/2012 o splatnosti poplatku za
komunální odpady. V současné době je doba
splatnosti k 31. 3. daného kalendářního roku, tímto
dodatkem chceme pomoci k odvážení odpadů včas
a bez připomínek ze stran občanů i firmy Compaq
v souvislosti s vylepením zaplacených známek na
odpadových nádobách. ZO schválilo změnu doby
splatnosti poplatku k 31. 1. daného kalendářního
roku.
- ZO schválilo provedení fyzické a účetní (dokladové) inventury k 31. 12. 2017.
- ZO schválilo případný podpis „Kupní smlouvy“
a „Smlouvy o úschově“ na případnou koupi části
pozemku parc. č. 499 (5.980 m2) – (pozemek parc.
č. 499 nově rozdělen GP č. 574-587/2017). Kupující – obec Čistá. Jedná se o plánovanou koupi
části pozemku 499 v k.ú. Čistá v ploše Z16. Dle

Zima ještě neskončila

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ BYLO PROJEDNÁNO A SCHVÁLENO

Na Veřejném zasedání byli přítomni:
Zdeněk Tyšer, Jana Dostálová, Jaroslav Martinec,
Danuše Horáčková, Stanislav Veselý, Pavel Volša,
Jaroslav Dohalský
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zpracované Územní studie z 2017 vykupuje obec
ve spolupráci se společností Reality Čistá s.r.o.,
pozemky na této zastavitelné ploše.
- ZO obce podalo Informaci o sběru ojetých pneumatik do autoservisů a prodejen aut. ZO tuto
záležitost již projednalo a doporučilo následující:
odběr použitých pneumatik nebude možno přijmout. Občané budou mít možnost odevzdat použité pneumatiky pouze na místa k tomu určená (seznam certifikovaných příjemců bude k nahlédnutí
na OÚ a u pracovníka Sběrného dvora.
- ZO schválilo Novelizaci a nařízení Obecně závazné
vyhlášky o nočním klidu. ZO bylo seznámeno s podmínkou, že musí každý žadatel 15 dní předem požádat
o souhlas ZO, poté bude případně na konkrétní akci
pokaždé vydána Obecně závazná vyhláška.
- ZO schválilo Dotaci pro Svaz postižených Bělá pod

Nedělní ranní úklid

Zastupitelstvo obce Čistá nedoporučuje na žádnou z výše uvedených podmínek přistoupit, obec
nemůže financovat jiné osobě na soukromém pozemku infrastrukturu, aniž by z toho měla nějaký
prospěch. Starosta obce doplnil, že jako řádný
hospodář by v žádném případě neodůvodnil, proč
jiné osobě obec financuje infrastrukturu. Dále
ZO nedoporučuje opět změnit ÚP, jak vlastník
požaduje (rezervní plocha za Z6) s ohledem na
dostatek nevyužitých zastavitelných ploch dle
zpracovaného Územního plánu obce Čistá, obec
by to znovu finančně zatížilo.

Bezdězem na rok 2018 ve výši 2.000,– Kč a podpis
Veřejnoprávní smlouvy.
- ZO projednalo požadavky vlastníka části po-

zemku 450/1 na zastavitelné ploše Z6. Starosta
obce přečetl následující požadavky a podmínky
vlastníka části pozemku parc.č. 450/1 v k.ú. Čistá
ze dne 12. 01. 2018 na zastavitelné ploše Z6, která
je určena dle ÚP Čistá k zástavbě rodinných domů:

Byly podány následující informace:
- Starosta obce informoval ZO a občany o postup-

1). na náklady obce vybudovat pod Z6
plánovanou veřejnou komunikaci s chodníky
atd. v šíři cca 10m za plného využití p.p.č. 779/1;
2). na náklady obce propojit vodovodní řád dle
přiloženého zákresu situace;
3). na náklady obce vybudovat obslužnou
komunikaci v šíři cca 8m v Z6;
4). ze strany funkcionářů či orgánů obce mi
nebudou již činěny žádné tendenční překážky
při realizaci Z6;
5). obec zajistí doplnění či dopracování územně
plánovací dokumentace ÚP obce ohledně rezervní plochy označené + nad Z6 BI pro realizaci
zástavby rodinnými domy;
6). v případě, že nebudou splněny výše uvedené podmínky, nepřistoupí vlastník uvedeného
pozemku na zastavitelné ploše Z6 k podepsání
Kupní smlouvy na prodej pozemku ohledně
zájmové části p.p.č. 488, který se nachází na
zastavitelné ploše Z16, kde je ze září roku 2017
řádně zpracována Územní studie a kde obec
ve spolupráci se společností Reality Čistá s.r.o.
plánuje zasíťování pozemků pro výstavbu Rodinných domů na této ploše Z16.
K výše uvedeným podmínkám se všichni zastupitelé obce vyjádřili a ZO doporučilo a schválilo
následující:

né výměně Veřejného osvětlení v lokalitě Stránka;
- Byla podána informace o revitalizaci zeleně hřbitova ve spolupráci s místním Zahradnictvím. Na
hřbitově byly pokáceny všechny poškozené „tůje“.
V plánu je také pokácení 4. smrků z důvodu ohrožování majetku a bezpečnosti občanů. Poté by byly
nahrazeny nízkými dřevinami za podpory místního
Zahradnictví.
Předseda Výboru pro životní prostředí (p. Veselý)
vyjádřil souhlas a ocenil rychlé odstranění větví
i pařezů z pokácených stromů;
- Kostel sv. Vavřince – byla převzata Projektová
dokumentace a Geometrické zaměření fasád kostela – možnost k nahlédnutí na OÚ. Probíhá jednání
s biskupstvím a Mgr. Škodou o dalším postupu;- Zastavitelná plocha Z16 – požadavky zbývajících
vlastníků pozemků – další jednání;
- Dehtochema – dopis ve věci ohrožení zdraví
obyvatel a znečišťování životního prostředí
v obci Čistá, Katusice, Plužná a Bělá pod Bezdězem byl přečten starostou obce, podpisy se
připojila Obec Katusice, Plužná a Bělá p. B. Dne
13. 03. 2018 byla tato Výzva k jednání a přijetí
nápravných opatření adresována prostřednictvím advokátní kanceláře firmě DEHTOCHEMA – TN a.s., IČO 27926524 a současně firmě
Euro-bit Trade s.r.o., IČO 26003678
(dopis je přílohou tohoto zpravodaje);
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- Změna ÚP č. 1 – týká se pozemku u Vodojemu Na
Stránce (M. Bělohlav, Čistá 150) a dalších 14 bodů,
které byly doporučeny na řešení dle odsouhlasené
„Zprávy o uplatňování Územního plánu Čistá“;
- Chodník podél S III/27234 s úpravou křižovatky – je zpracována PD, která je k nahlédnutí na
OÚ, obec již obdržela převážnou část povolení.
Po získání všech potřebných vyjádření dotčených
orgánů bude podána žádost o získání Stavebního
povolení. Pokud nebude v roce 2018 vypsána vhodná dotační výzva, ZO zvažuje případné zahájení
akce bez získání dotace;
- Žádosti o dotace: Základní škola – fasáda, okna,
vzduchotechnika,
rekonstrukce topení a kotlů,
Mateřská škola – nástavba a přístavba budovy,
Žádosti byly řádně zpracovány a odeslány, výsledek
se očekává během měsíců březen, duben 2018;
- Opravy místních komunikací – ZO plánuje opravu místní části v oblasti Týnec u č.p. 60, 55, 45, 47,
36 a 116. Byla zpracována „Zadávací dokumentace
na veřejnou zakázku malého rozsahu“ a rozeslány
„Výzvy k podání nabídky“. V průběhu měsíců březen, duben 2018 ZO rozhodne o případné realizaci
opravy této místní komunikace.
- Poděkování vyjádřil starosta zaměstnancům obce,
zaměstnancům ZD Čistá a také ostatním občanům
obce za odklízení sněhu v letošní zimě;

- Poplatky za svoz komunálního odpadu a ostatních
odpadů (výdajová částka 939.701,– Kč);
- náklady na provoz ZŠ, MŠ a ŠD, příspěvky místním organizacím a spolkům, pojištění obecního
majetku (780.666,– Kč);
- Nákup obecního majetku, ostatní (431.184,– Kč);
- Projektové dokumentace, Studie, Pasporty
(526.885,– Kč);
- Ostatní služby pro obec (554.984,– Kč)
- Energie – plyn, elektřina, voda, Veřejné osvětlení
(461.959,– Kč);
- Služby – telefony, internet (93.468,– Kč);
- Opravy a obnova Veřejného osvětlení a Rozhlasu
(460.663,– Kč);
- Lesní hospodaření (výdajová částka 264.213,– Kč);
- Opravy obecních budov – Výměna oken ZŠ,
oprava fasády Restaurace na hřišti, ostatní údržby
budov (478.778,– Kč);
- Opravy a údržba místních komunikací a chodníků
vč. zimních údržeb (881.134,– Kč);
- Poplatek za autobusy (161.983,– Kč);
- Kultura (352.811,– Kč);
- Ostatní výdaje (Sociální pojištění, Zdravotní
pojištění, mzdy, odměny ZO, Dohody o provedení
práce, daně, ostatní služby (1,430.596,– Kč).

Celkové výdaje obce za rok 2017 byly
9,423.002,– Kč.

Výsledky hospodaření obce za rok 2017

Obec schválila na období roku 2017 rozpočet paragra-

fový schodkový – předpokládané příjmy celkem ve
výši 10,892,00 tis. Kč, předpokládané výdaje celkem
ve výši 12,822,00 tis. Kč.
Schodek byl plánován hradit z bankovního účtu
z přebytku minulých let – financování z běžného účtu.
Hlavními příjmy obce byla položka „Daňové příjmy“ (daně od poplatníků převedené od finančního
úřadu) a v roce 2017 činily 9,734.769,– Kč. Další
příjmy byly výběry poplatků za odvoz komunálních odpadů (cca 400.000,– Kč), příjmy z lesů za
prodané dřevo (cca 1,171.000,– Kč), z prodeje pozemků (cca 139.000,– Kč), z pronájmů a ostatních
příjmů (celkem částka cca 492.000,– Kč).

Zastupitelům obce se za období od března 2015 do
31. 12. 2017 podařilo obec finančně stabilizovat
a ke dni 28. 02. 2018 byl zůstatek na Běžném účtu
již 10,318.000 Kč.
Zdeněk Tyšer

Akce stavebního charakteru realizované v roce 2017.

Jenom v krátkosti připomenu, které stavební činnosti
jsme realizovali v období roku 2017. Začátkem
měsíce května jsme zahájili stavební práce na akci
„Oprava chodníku podél RD od č.p. 57 k č.p.
205“ a práce byly dokončeny dne 31. 05. 2017.
Dne 22. 06. 2017 byly zahájeny práce na akci
„Oprava chodníku od schodiště hlavního vstupu
KD přes parčík“. Práce byly ukončeny v plánovaném termínu dne 15. 07. 2017 a následně bylo dílo
předáno.
Další významnější akcí byla „Částečná výměna
oken a dveří na budově Základní školy – 1.etapa“.
Práce byly zahájeny 11. 07. 2017, kdy byly vy-

Celkové příjmy obce za rok 2017 byly
12,466.410,– Kč.
Naopak největší výdaje obce za rok 2017 jsou
poplatky za služby. Obec zaplatila v roce 2017
celkem za tyto služby 7,554.812,– Kč. Hlavní
představitelé výdajových položek jsou:
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bude podána žádost o získání Stavebního povolení.
Jak již jsem zmínil na jiném místě Zpravodaje,
pokud nebude v roce 2018 vypsána vhodná dotační výzva, ZO zvažuje případné zahájení akce bez
získání dotace.

Zastávka Stránka - bez komentáře

Plánujeme opravy částí místních komunikací –
konkrétně opravu místní části v oblasti Týnec
u č.p. 60, 55, 45, 47, 36 a 116. Byla zpracována
Stavební dokumentace a rozeslány „Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu“
a „Výzvy k podání nabídky“. ZO rozhodne o případné realizaci opravy této místní komunikace
v průběhu měsíce dubna.
Bude provedena postupná obnova Veřejného
osvětlení na některých dalších místech obce, zejména v lokalitě Stránka. Dále bude realizováno
Rozšíření bezdrátového rozhlasu s možností napojení na zadávací pracoviště složek IZS Varovný
a informační systém obyvatelstva.
Dle zpracovaného a odsouhlaseného „Pasportu
místních komunikací a Pasportu a projektu dopravního značení“ plánujeme realizovat kompletní
úpravy, výměny a doplnění dopravního značení na
všech místních komunikací obce.

měněny okna v průčelí budovy a dokončeny dne
21. 08. 2017 výměnou oken ve štítové stěně budovy
a výměnou vstupních dveří.
Dále byla realizována oprava fasády budovy č.p.
260 – Restaurace na hřišti. Práce byly zahájeny dne 22. 05. 2017 a oprava byla ukončena dne
30. 05. 2017.
Při této příležitosti využívám možnost poděkování
všem společnostem (Stavitelství Štýs Benátky n.
J.; Stavební firma Mil-Pat Bělá p. B.; Malířství J.
Ježek Bělá p.B.; Otherm okna Praha a ostatním),
které se podíleli na těchto činnostech. Poděkování
samozřejmě patří také všem místním podnikatelům,
všichni určitě vědí, o které se jedná a já jim ještě
jednou upřímně děkuji.

Dále plánujeme pokračovat s částečnou obnovou
budovy Kulturního domu – výměnu vstupních
dveří na OÚ, úpravy fasád. Práce by ale byly případně prováděny na etapy.
Rádi bychom také chtěli dokončit rekonstrukci budovy Základní školy – „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI OBJEKTU“.
Samozřejmě nás čekají ostatní stavební činnosti
charakteru „údržeb a oprav“. Jedná se zejména
o místní komunikace, ale také o další stavební
oblasti.
Zdeněk Tyšer

Plánované akce stavebního charakteru
do konce volebního období 2014-2018. Poděkování

Všem občanům a zastupitelům obce, kteří se podíleli na zimním úklidu a údržbě chodníků a komunikací chci upřímně poděkovat. Zejména občanům
v nové zástavbě, kde je doopravdy dost práce
s úklidem a obec v této lokalitě nebyla schopna
pravidelné pomoci. Dále zaměstnancům ZD Čistá,
pro které nebyl problém již za časných ranních
hodin usednout do svých strojů.
V neposlední řadě chci také poděkovat paní Janě
Brzobohaté (Stránka č.p. 93), která taktéž pomáhala
s úklidem sněhu v lokalitě Stránka. Ale jak jsem
zmínil, díky patří vám všem.

A nyní ještě několik málo informací, co ZO Čistá připravuje v oblasti stavební činnosti na výše
zmíněné období. Prioritou pro nás zůstává
bezpečnost občanů (zejména děti) v souvislosti
s dopravní situací podél hlavní komunikace
S III/27234. Proto byla zpracována kompletní Projektová dokumentace na realizaci akce „Chodník
podél S III/27234 s úpravou křižovatky“. I když
se jedná pouze o komunikaci III. třídy (přesto se
ale jedná o Krajskou komunikaci), stále probíhají
složitá jednání pro získání všech povolení. Přesto
jsme již snad v závěrečné fázi a v dohledné době
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Kácení tújí na místním hřbitově

V měsíci únoru zaměstnanci obce ve spolupráci
s p. Martincem z Čisté a s jeřábníkem p. Novotným
z Bosně, vykáceli všechny túje na hřbitově. Jejich
stav byl neutěšený, větve padaly na hroby, kořeny
zase nadzvedávaly a ničily hrobová místa a nejvíc
u některých velmi vzrostlých, hrozil pád na občany,
kteří si pravidelně chodí hroby opečovávat. Pak
následovalo odstranění pařezů p. Jeníkem z Plužné.
V plánu jsou také ke kácení smrky u márnice, které
jsou staré a též nebezpečné. Na jaře obec provede
náhradní výsadbu na hřbitově i okolo hřbitova ve
spolupráci s místním Zahradnictvím.

Revitalizace zeleně hřbitova - polomy
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na území obce jako např. tráva, drny, hlína,
DROBNÉ VĚTVE, listí apod. Materiál bude
možno odkládat pouze volně.

Další poděkování patří všem občanům, kteří mají
s obcí podepsanou Dohodu o provedení práce. Jedná se o občany, kteří pomáhají udržovat pořádek
na autobusových zastávkách, na Sběrném místě na
hřišti, ve Sběrném dvoře, spravují a udržují prostory u rybníka, pomáhají dozorovat všechny stavební
činnosti v obci, vedou kroniku v obci a pomáhají
vydávat obecní Zpravodaj a v neposlední řadě pomáhají při údržbě zeleně v obci. Všem ještě jednou
děkuji a vážím si toho, že se někteří opět rozhodli
pomoci obci i v roce 2018.

NELZE TEDY NA SHROMAŽDIŠTĚ UKLÁDAT NIC JINÉHO, NEŽ JE VÝŠE UVEDENO!
Chtěli bychom Vás tedy požádat, abyste respektovali to, k čemu jsou Sběrná místa určena.
DĚKUJEME!

Jaroslav Martinec, Zdeněk Tyšer

Ostatní informace všem občanům

Zdeněk Tyšer

Na OÚ byla doručena emailová zpráva s následujícím sdělením:

Omluva

Všem obyvatelům lokality Stránka se tímto celé
Zastupitelstvo obce omlouvá za problémy na Veřejném osvětlení. Výpadky byly způsobeny částečně
nepřízni počasí, ale zejména z důvodu zastaralého
zařízení. Ve zbývající části měsíce březen a v průběhu měsíců duben a květen 2018 bude postupně v této lokalitě Veřejné osvětlení opravováno
a z větší části bude provedena celková výměna
svítidel VO. Ještě jednou tedy omluva.

Dobrý den,
na elektronické úřední desce obce Čistá ani v jejím archivu nenalézám vyvěšení žádných usnesení
zastupitelstva obce. U jiných obcí je tato povinnost
běžně plněna, je kromě jiného stanovená i Metodickým návodem pro vedení elektronické úřední desky
v územních samosprávních celcích čl. III., odst. 5
Za pochopení a včasné doplnění uvedených dokumentů za celou uplynulou dobu jménem spoluobčanů obce děkuji.
J.V.

Zastupitelé obce

Na toto sdělení a připomínku odpovídáme:

Místa pro ukládání odpadů - Sběrný
dvůr a nezpevněná plocha/kontejner – pozemek u hřiště

Vážená paní nebo pane J.V.,
na Vaši připomínku o „povinnosti“ obce (viz Váš
e-mail ze dne 2. 3. 2018) Vám a „spoluobčanům
obce“ odpovídáme následující:

Rok se s rokem sešel a nám nezbývá než konstatovat, že nám všem co nevidět začne „zahrádkářská“
sezóna. Nebudeme již jako každoročně připomínat,
k čemu nám slouží SBĚRNÁ MÍSTA. To již jistě
všichni víte.

- zákonná povinnost zveřejňovat přijatá usnesení zastupitelstva není. Občan má právo
nahlédnout do zápisu z jednání zastupitelstva
a samozřejmě i do přijatých usnesení. Pokud by
však chtěla obec zasedání zveřejňovat, musela
by však chránit osobní údaje v ní uvedené (r.č.,
datum narození, bydliště, čísla účtů osob při
projednávání návrhů smluv apod.).

Biologicky rozložitelný materiál rostlinného
původu (SBĚRNÁ PLOCHA / KONTAJNER –
pozemek na HŘIŠTI) bude možno soustřeďovat
pouze v určené dny 2x týdně, a to v letošním
kalendářním roce od 7. dubna do 27. října
s možností prodloužení dle klimatických podmínek. Jedná se o tyto dny:

Závěr tedy je: pokud si obec sama v jednacím
řádu nestanovila povinnost zveřejňovat usnesení, není tak povinna dle platných právních
předpisů činit.

STŘEDA – otevírací doba od 15 do
17 hodin a SOBOTA otevírací doba
od 9 do 12 hodin

Pouze pro úplnost dodáváme, že povinné zveřejňování se týká oznámení o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání
zastupitelstva.
Zdeněk Tyšer a ZO

Místem pro soustřeďování biologicky rozložitelného materiálu rostlinného původu je tedy
nezpevněná plocha a kontejner v prostorech
vedle fotbalového hřiště v obci Čistá – Do prostoru pro shromažďování biologicky rozložitelného
materiálu rostlinného původu mohou být ukládány
pouze rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad

Výzva občanům – všechny místní /
obecní komunikace

Další má OPAKUJÍCÍ se žádost je na všechny občany vlastnící osobní automobil. Stále se diskutuje
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Kulturní výbor
Dětský maškarní karneval

(zejména na Veřejných zasedáních obce) otázka
zákazu parkování vozidel na místních/obecních
komunikacích. Pravdou je, že zejména v zimním
období při údržbě komunikací, popř. při jarních
opravách je velice složité tyto údržby provézt, když
ve většině ulic jsou zaparkovaná vozidla prakticky
24 hodin denně.
Chtěl bych vás tedy znovu požádat, parkujte svá
vozidla na vašich pozemcích.

V sobotu 3. března 2018 pořádala obec Čistá dětský
maškarní karneval. Je potěšením, že velká účast
dětí, rodičů a ostatních občanů zaplnila celý sál
v Kulturním domě. Zájem o karneval byl veliký
i přes dozvuky chřipkové epidemie. Ačkoliv karneval začínal ve 14 hodin, děti přicházely a plnily
sál už od 13 hodin a nemohly se dočkat. Na parketu
se promenádovalo nepřeberné množství bytostí
z pohádek a večerníčků. Všechny děti trávily
tohle sobotní odpoledne ve společnosti klauna
Rybičky a české zpěvačky, moderátorky a báječné
společnice Inky Rybářové. Její písničky jsou známé
z televizních obrazovek z pořadu UPP Paráda nebo
studio Kamarád. Připravili pěknou zábavu, do které
zapojili i rodiče. Děti tančily nejen pod pódiem, ale
i na něm, a tak se v tento den mohl stát hvězdou

Zdeněk Tyšer

Výlet a divadlo

Obec Čistá spolupořádá nákupní výlet do polské
KUDOWA ZDROJ - 28. 4. 2018 – za cenu 200 Kč.
Odjezd od OÚ ráno v 5. 45 hodin, návrat kolem 16
hodin. Zájemci hlaste se na OÚ.
Pojeďte s námi do divadla Palace v Praze na
komedii „Hvězdné manýry“. V hlavní roli Lukáš
Vaculík, Mahulena Bočanová, Miroslav Zounar,
Filip Tomsa, Veronika Jeníková, Ivana Andrlová,
Vlasta Žehrová a další. Jedeme v sobotu 19. května 2018 v 16.00 od Obecního úřadu, v 16.10 ze
Stránky se zastávkou u Tesca. Vstupenka včetně
dopravy je 300,– Kč.

UPOZORNĚNÍ

Vážení občané, všichni jste dostali přidělené číslo
popisné k vašemu domu. Je vaší povinností umístit
jej (a hlavně na viditelném místě) tak, aby ho nezakrýval plot, vrata nebo stromy apod. S tím souvisí
i poštovní schránka, která u čtvrtiny domů chybí.
Ti, co nemají ještě přidělené číslo popisné např.
v rozestavěném domě, měli by mít alespoň na domě
jmenovku. Žádám vás tímto jménem poštovních
doručovatelek, kurýrů a všech ostatních služeb,
které hledají právě vás, o umístění čísel popisných,
jmenovek a poštovních schránek.
Děkujeme za pochopení
J. U.

Mše svatá v místním kostele sv. Vavřince se
uskuteční 1. 4. 2018 ve 14. 00 hodin.

V Chrámu Páně sv. Vavřince v Čisté proběhne
v letošním roce také akce Noc kostelů 25. 5. 2018
od 20. 00 hodin.

Program Noci kostelů:

20:00 Varhany na neČisto (improvizace Marka
Foltýna)
20:20 Historie kostela (Josef Müller)
20:35 Autorské písně z jedné vody na Čisto (kytara - Vojtěch Král)
21:15 Modlitba za obec Čistá a závěrečné požehnání
Všichni jste srdečně zváni!
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S P O R T
Fotbal Muži

Po podzimní části jsme skončili v tabulce na 9.
místě. Jak jsem psal v minulém čísle Zpravodaje,
hlavně nás výsledkově srážela střelecká nemohoucnost. Herně nás soupeř až na výjimky nepřehrával, ale co je to platné, když nevyužijeme ani
vyložené šance ke vstřelení branky. Během loňského roku odešlo 6 hráčů, což se muselo zákonitě
projevit. Příprava na jarní sezonu začala v půlce
ledna. Sehráli jsme 3 přípravná utkání, která jsme
odehráli na umělé trávě v České Lípě s mužstvy
okresního přeboru ČL. V plánu máme ještě dvě
utkání, a to s mužstvem Čejetice a Katusice. Zatím se nám podařilo doplnit kádr jedním hráčem
z SK Skalsko. SK Bělá odhlásila ze soutěže své
„B“ mužstvo a proto probíhají jednání o přestupu
alespoň dvou hráčů. Nutné je to proto, že někteří
naši hráči pracují ve Škoda Auto i o víkendech
a nemohou se zápasů zúčastnit. Přes nepříznivé
počasí jsme dělali úpravy okolo hrací plochy ke
zlepšení celkových podmínek. Dle finančních
a kapacitních možností jsme zatím zrekonstruovali
jednu střídačku, druhou máme v plánu v průběhu
jara. Zabetonovali jsme stožáry u ohradní zdi
areálu ZD, na které budou zavěšeny a nataženy
ochranné sítě zabraňující překopnutí balónů do
ZD. V průběhu roku bychom chtěli tyto zábrany
ještě rozšířit o 10 m, aby byla pokryta celé délka
této betonové zdi. I to bude záležet na finančních
prostředcích klubu a na ochotě sponzorů přispět.

každý. Pak následovalo vystoupení kouzelníka za
doprovodu hudby p. P. Bureše. Na všechny děti
čekala také oblíbená bohatá tombola, v níž bylo
bez mála 150 cen. Děkujeme všem, kteří se k nám
přišli pobavit v dnešní uspěchané době, a jsme rádi,
že takové tradice přetrvávají. Děkuji všem, kteří se
podíleli na přípravě, průběhu a úklidu karnevalu,
zejména ženám ze SPOZ. Už dnes se těšíme na
karneval příští.

Pálení čarodějnic

I letos 30. dubna 2018, se do naší obce sletí čarodějnice a čarodějové z Čisté a z blízkého okolí.
A dolet bude mířit na fotbalové hřiště, kde nebude
chybět vatra, čarodějnice, košťata a samotné pálení
bude doprovázet tanec kolem ohně. Těšit se můžete
na opékání špekáčků, zahraje nám skupina Mystiq
a začínáme již tradičně v 19 hod. Srdečně vás tímto zveme a těšíme se na obrovskou účast čarodějnic
a čarodějů všech věkových kategorií.

Za KV Horáčková D.
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Fotbal mládež

v ZŠ Čistá v zimních měsících, kde jsme měli
naplánované tréninky, ale jak máte trénink uskutečnit se třemi hráči a v horším případě vůbec
s nikým. Taková absence ze strany žáků a rodičů
je přinejmenším zarážející už proto, že převážná část čisteckých žáků namísto tréninků chodí
po obci nebo vyhledává jinou zábavu, mnohdy
i nevhodnou, než aby se věnovali fotbalu. Závěrem ještě jednou žádám všechny rodiče našich
malých fotbalistů k zamyšlení a motivaci svých
dětí k fotbalu. Veškeré informace o trénincích,
schůzkách a dalších podrobnostech všech našich
oddílů najdete na www.obeccista.cz v záložce
OBEC – Spolky a kluby - Fotbalový klub Slavoj
Čistá.

V naší obci máme tři kategorie mládežnických
družstev. Léta naše mládež patřila k jedněm z nejlepších na okrese. Situace dnes je přímo katastrofická. Nejen že členové družstev nechodí na tréninky,
ale nedostavují se ani na zápasy. Stav je takový,
že družstvo žáků je složeno převážně ze tří celků
(Čistá, Bělá a Nová Ves). Hlavní problém vzniká už
doma, kdy rodiče nekontrolují, zda jejich fotbalista
skutečně dodržuje tréninkový plán a na trénink
dochází. Objevují se skutečnosti, že mládež dává
v době plánovaného tréninku přednost jiné zábavě.
V klubu pak vzniká obava o jarní soutěž, která při
absenci hráčů při zápase s sebou přináší namísto
výhry, jen kritiku a hrozící pokuty ze strany Okresního fotbalového svazu. Apelujeme proto na rodiče,
aby s dětmi pohovořili, že pokud hrát chtějí, musí
dodržovat veškeré podmínky tak, aby mužstvo bylo
schopné zápas odehrát. V opačném případě nemá
cenu, aby dítě bylo ve fotbalovém družstvu.

Za FK Slavoj J. Dohalský

Žáci

Naše dvě nejmladší kategorie máme spojeny s SK
Bělá pod Bezdězem. I když mám na seznamu
dva hráče mladších žáků a devět žáků ze starší
přípravky, na tréninky v Čisté nebo v Bělé dochází
taktéž minimum dětí. Na utkání se dostaví nejvýše
tři žáci. Jako příklad slouží pronajatá tělocvična

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás a Vaše děti pozvat na Aktiv stolního tenisu, který
se bude konat dne 13. 04. 2018 od 19.00 hod v salonku DK v
Čisté. Mimo jiné se zde budou projednávat možnosti využití
trenažéru pro výuku stolního tenisu a sportovního zázemí, které
máme k dispozici nejen pro členy organizace , ale zcela
bezplatně i pro širokou čisteckou veřejnost. Dále se zde budou
projednávat organizační záležitosti oddílu, ze kterých získáte
potřebné informace o činnosti a dalším rozvoji oddílu stolního
tenisu v Čisté. Občerstvení zajištěno.
Jste srdečně zváni.
Za TJ Slavoj Čistá
Rampas František

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