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OBCE ČISTÁ

Vážení občané.
Únorové jednání zastupitelstva obce schválilo roz-

počet dne 20. února 2006 a�na jeho základě bude
obec letos hospodařit s�6 707 900 Kč. Rozpočet
je postaven jako vyrovnaný, jeho daňové příjmy jsou
4 343 400 Kč, kapitálové příjmy 1 700 000 Kč a�pří-
jmy ostatní činí 664 500 Kč. Běžné výdaje 5 957
900 Kč a�kapitálové výdaje 750 000 Kč.

Hlavní investiční záměry a�ostatní výdaje pro rok
2006 jsou následující:

rekonstrukce vodojemu 350 000,-
střecha čp. 123 ( obecní domek) 130 000,-
oprava komunikací 424 900,-
plynofikace pozemků 120 000,-
elektroinstalace pozemků 100 000,-
výkup pozemků- komunikace 750 000,-
výstavba veřejného osvětlení 230 000,-
za žáky ( Bělá, Ml.Bol.) 200 000,-
místní ZŠ- provozní dotace 550 000,-
územní plán 200 000,-
svoz TKO 387 000,-
dopravní obslužnost 70 000,-
zimní údržba komunikací 150 000,-
pasportizace komunikací 115 000,-
stavební úpravy a�údržba (hřiště, veřejná zeleň, KD)
      výstavba dětských hřišť 120 000,-
oprava hasišské stříkačky 52 000,-
územní samospráva 490 000,-
daňové odvody 85 000,-
soc. a�zdrav. pojištění 380 000,-
plyn celkem 150 000,-
nákup materiálu 150 000,-
pojištění majetku, poplatky 70 000,-
spotřeba el. energie pro veřejné osvětlení 100 000,-

hospodaření v�lesích 100 000,-
obnova kulturních památek 40 000,-
Zbytek tvoří řada drobnějších výdajů, které souvisí

s�provozem obce (knihovna, odměny brigádníkům,
dotace spolkům a�pod.).

V�současné době probíhá jednání o�uzavření
smlouvy o�spolupráci pro zainvestování dalších sta-
vebních pozemků. Celá záležitost spočívá v�tom, že
stavební společnost vykoupí pozemky, tak jako
v�minulosti obec a�tyto zainvestuje. Obec vykoupí po-
zemky pro komunikaci, jejíž výstavbu zainvestuje
společnost a�po kolaudaci  bezúplatně předá obci.
Výkupy pozemků budou prováděny souběžně, aby se
zabránilo eventuelním spekulacím. Celá věc bude
právnicky ošetřena. Pozornost bude v�letošním roce
věnována opravám komunikací, dopravnímu znače-
ní, rozšíření obecního rozhlasu a�veřejného osvětle-
ní. Ve spolupráci s�VaK provedeme rekonstrukci
vodojemu a�řadu dalších opatření ke zlepšení pod-
mínek života v�obci. Plánujeme výměnu oken mateř-
ské školy a�vybudování dětského hřiště v�areálu MŠ.
Chceme zahájit další opravy hřbitova a�výsadbu nové
zeleně. Budeme pokračovat v�úsilí získat prostředky
pro opravu kostela ve spolupráci s�farností Bělá pod
Bezdězem. Jednotlivé akce se budou odvíjet tak, jak
se naplní plánované příjmy. K�upřesnění slouží roz-
počtové změny schválené zastupitelstvem obce.
Veřejná schůze ZO se bude konat 24. dubna 2006
od 18. hod. na sále KD. Svou účastí můžete proje-
vit zájem o�další vývoj obce. Závěrem děkuji za pro-
vedení jarního úklidu a�snahu o�lepší vzhled obce
a�s�blížícími se velikonocemi vám přeji jejich příjem-
né prožití.                                       Váš starosta
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Jarníčky ...
(stručně z�obce)

Svoz komunálního odpadu. Dne 2. května končí zimní
(týdenní) odvoz TKO. Další odvoz je tedy 16.5. 2006
a�každý další sudý týden. Dne 7.5. 2006 v�9.00 ho-
din se uskuteční odvoz nebezpečného odpadu (te-
levizory, počítače, ledničky, oleje, barvy a�pod.). Od
14.4. 2006 budou na obvyklých místech umístěny
kontejnery po dobu cca 3. týdnů. Je objednáno stro-
jové zametání ulic. Termín bude včas oznámen (par-
kování vozidel v�ulicích).

Zemědělské družstvo Čistá poskytlo opět naší ZŠ pe-
něžitý dar ve výši 10.000,- Kč. Děkujeme.

Firma Metronet, která v�obci zabezpečuje funkci bez-
drátového připojení k�internetu, nabízí své služby. Tel.
č. 326737585, Zákaznická linka 731502020,

   E-mail: obchod@metronet.cz, http:www.ijc.cz.
Obec obdržela nabídku paní Marie Holečkové, t.č. v�do-

mově důchodců v�Brně na darování hrobového mís-
ta, kde je pochován akademický malíř emer.profesor
J. V. Holeček. ZO doporučilo dar přijmout a�proto jsme
podnikli potřebné právní kroky.

Heraldické komisi Poslanecké sněmovny byl postoupen
návrh obecního znaku a�praporu č.4, který získal
největší podporu občanů k�udělení, pokud bude
schválen, bude nám oznámeno v�průběhu května.

V�obci se množí krádeže. Tato nežádoucí činnost, na
kterou jsme nebyli zvyklí, se v�poslední době velmi
často opakuje. Od počátku roku je to cca 6 vloupání
a�krádeží registrovaných policií. Toto doplňuje vandalis-
mus, v�němž se prezentovala místní i�přespolní omladi-
na na zastávkách autobusů. Rovněž šetří policie.

V�srpnu ukončí pracovní poměr současná hospodářka
paní Jana Somorová. Ze sedmi nabídek na uvolně-
né místo byla vybrána paní Jana Dostálová z�Čisté.
Zároveň s�nástupem odstupuje ze zastupitelstva obce.

Pronájem restaurace KD končí p. Petr Klaban k�15.4.
2006. O�pronájem požádalo šest zájemců, z�nichž
byl komisí vybrán p. Šlégr z�Mladé Boleslavi. Občer-
stvení na hřišti bude provozováno samostatně. Z�pěti
uchazečů byl vybrán p. Pavel Bělohlav. Po částeč-
ných úpravách budou obě zařízení opět v�plném pro-
vozu. Náhradní provoz restaurace KD bude včas
zveřejněn.

Od ledna letošního roku se naplno rozjel provoz posi-
lovny zřízené našimi sportovními nadšenci v�prosto-
ru bývalé uhelny KD. Vybavení si členové oddílu
pořídili na svůj náklad. Obec vybuduje vstup v�místě
nepoužívaného výtahu na popelnice.

V�průběhu dubna - jak počasí dovolí, bude proveden
úklid roklí v�Borku, provedeno oplocení a�výsadba
dřevin. Žádáme občany, aby bez souhlasu obecní-
ho úřadu do tohoto prostoru neukládali jakýkoliv
materiál (ani rostlinné zbytky). Porušení bude důsled-
ně postihováno. Přistavené kontejnery doufejme eli-
minují jakoukoliv potřebu nepatřičně odložit uvedený
odpad, ať z�veřejných prostranství, tak z�vlastních
pozemků.

Mše svatá v�místním kostele sv. Vavřince se koná 7.5.
2006 ve 14.00 hodin.

Z činnosti kulturní
komise.

Rádi vyřizujeme pozdravy našich seniorů v�domo-
vech důchodců našim občanům a�dětem ze školní
družiny a�jim patřící díky za drobné dárečky, které pro
naše seniory děti vyrobily. Návštěv se zúčastnili : Ja-
roslav Gregor, Helena Haklová, Marta Dubayová, Ma-
rie Pavlíková a�Ivana Gregorová. Naše mládež
v�zimních měsících rozveselila obec sněhovými výtvo-
ry, které zaujaly nejen děti, ale i�dospělé. Děti z�MŠ
pod vedením svých učitelek vyprovodily paní Zimu prů-
vodem po naší obci a�rozloučily se s�ní básničkami
a�písničkami. V�měsíci dubnu se těšíme na pálení ča-

rodějnic, které se bude konat na hřišti. Lampionový
průvod vyjde 30. dubna od KD v�19.30 hodin.
V�květnu chystáme další přivítání nových občánků
a�dětský den. Srdečně zveme děti i�rodiče.

Klub žen.
Klub žen v�Čisté pořádal dne 11.2. Tradiční ples

v�našem KD. I�když návštěvnost nebyla tak velká o�ve-
selou zábavu se postaral rej vtipných masek, dobrá
hudba a�skvělá nálada přítomných. Za příspěvky do
tomboly děkujeme všem malým i�velkým sponzorům.
V�neděli 19. 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 ro-
dičům. Maska motýla a�bílé paní v�podání Renaty So-
morové a�Dany Neumannové provázely soutěžemi
nejen děti, ale i�rodiče. Tuto akci doprovázela skvě-
lá hudba pod vedením Michala Řezáče. Dne 17.6.
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2006 se uskuteční zájezd do Litoměřic na Letní jar-
mark. Předpokládaná cena bude 100,- Kč, odjezd
v�ranních hodinách. Zájemci se mohou hlásit na OÚ.
Bližší informace budou upřesněny místním rozhla-
sem.

Za kulturní komisi I. Gregorová Přátelská setkání s�našimi jubilanty

Chovatelé oznamují
Vážení spoluobčané, chceme Vás informovat o�cho-

vatelských výstavách, které se uskuteční v�rámci na-
šeho regionu Ml. Boleslav. Výstavy : 17.6. 2006
(jeden den) Dobrovice, 29.-30.7. 2006 Mnichovo
Hradiště, 8.-9.9. 2006 Čejetice, 7.-8.10. 2006 Dob-
rovice. Pokud dojde k�změnám upozorníme vás pro-
střednictvím zpravodaje nebo rozhlasu.

Poštmistrová místní pošty  s�ohledem na
četné dotazy informuje : -pošta v�Čisté je otevřena
KAŽDÝ pracovní den od 8 do 10 a�od 14 do 16,
ve středu do 17 hodin - všechny poštovní schrán-
ky se vybírají KAŽDÝ pracovní den (na schránce je
uvedeno kdy přesně). Dále připomíná, že i�na této
poště lze mimo jiné : -založit a�provozovat běžný účet
-pořídit si důchodové připojištění -založit kapitálové
životní pojištění (už od 300 Kč,- měsíčně) -připojis-
tit děti pomocí produktu Sluníčko od Č. pojišťovny
-založit stavební spoření aj. A�ještě jedno upozornění
a�zárověň prosba na závěr : „Prosím, dávejte si
pozor na své psy, ať jsou řádně zabezpečeni a�ne-
pobíhají venku, ohrožují tím paní doručovatelku.
Argument typu on je hodný a�nic vám neudělá, ne-
můžeme brát vážně. Pošta není povinna doručit
zásilky tam, kde by mohl být její zaměstanec ohro-
žen.“ Děkujeme za pochopení.
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Pro vnitřní potřebu Obecního úřadu Čistá zpracoval Josef Műller a�Jiří Čermák.
Vytiskla Tiskárna Čistá

Ukázka z�připravované knížky
o�Čisté mezi léty 1848 - 1948.
(Bol. č. 56. roč. IV. dne 14.6. 1864)  Památní

deska Krolmusovi. Z�textu ... 9. června 1864 se do
Březinky sešlo asi dvacet národovců, aby jednalo se
o�umístění pamětní desky na rodný dům p. Krolmu-
se... Za obec Čistou byl do přípravného výboru jme-
nován p. Volák, představený z�Čisté. Čistečtí zaslali
prosbu k�Veleslavnému c.k. místodržitelství,  proto-
že obec má se službami božími nyní všeliké obtíže
a�těžkosti, které v�této žádosti nemíní rozebírat. Po-
čítá si v�Čisté a�v�Plužné, co v�přivtělené obci nejmé-
ně 800 duší. Jest obec volna ze základního jmění 4
000 zl. složiti a�příbytek pro faráře sama dle své mož-
nosti vystavěti. Stává se zhusta, že většina obyvate-
lů čisteckých a�pluženských po hodině neschůdné
cesty, jdoucí do chrámu Páně bělského, celý týden
a�od práce utýráni, ostatní pak nedělní čas pití
a�ostatním neřestem se oddávají, pak v�nemožnosti

peněžní raději krádeží se živí nežli prací. Pakli by
slavní úřadové, jak světští tak duchovní k�zařízení sa-
mostatného kněze povoliti nechtěli, tedy prosí níže
podepsaná obec z�jistých ohledů v�nejhlubší poko-
ře a�poníženosti: Veleslavné c.k. místodržitelství rá-
čiž obci nížepsané milostivě to aspoň vypomoci
a�povoliti, by níže psaná obec mohla položiti základ-
ní jměni, od vyššího místa vyřčenou summu, pozů-
stávající z�hotových peněz i�proti tomu z�krácení na
výpomocného kněze farnímu úřadu bělskému, aby
k�těm osmnácti mším od záduše placeným ještě tři-
cetčtyři mší do roka a�vždy v�neděli v�Čisté se odbý-
valy. Poněvadž ale v�květnu 1865 taková žádost od
obce důstojnému vikariátnímu úřadu v�Mn. Hradišti
podána byla, by tuto prosbu na vyšší místo podpo-
rovati ráčil a�od té doby ani tu nejmenší zmínku ani
odpověď níže psaná obec neobdržela, tedy se ob-
rací s�touto prosbou k�vám. Od představenstva čis-
teckého v�okresu bělském dne l. července 1865,
podepsaní : Josef Jeník, radní , Jan Vyhlas, radní
a�Jan Novák, představený. Veleslavné místodržitelství
nebylo proti tomu, aby se Bělskému faráři, druhý kap-
lan přidal, kterýž by každou neděli v�Čisté služby boží
odbýval a�odporučilo žádost obce čistecké Nejdůst.

kons. v�Litoměřicích. Zatím přistěhoval se nový farář,
který z�rozkazu Nejd. kons. o�celé záležitosti násle-
dující dobré zdání předložil: Podle rozkazu z�5. října
1865 podává v�nejhlubší úctě podepsaný v�záležitosti
filiální obce v�Čisté o�zřízení samostatné duchovní
správy a�ustanovení druhého kaplana při faře v�Bělé
následující dobrozdání. Sdělená akta se přiloženě
zasílají zpět. Filiální kostel jest jednu hodinu vzdálen
od kostela farního. Cesta odtud do Bělé jest sice za
drsného počasí zimního poněkud obtížná, ale ne to-
lik, aby ji zdravý člověk s�nebezpečím pro své zdraví
podniknouti mohl, státní silnice jest od místa pět mi-
nut vzdálena. Pro nedostatek bohoslužeb nemůže si
obec Čistá stěžovati, neboť tu jsou služby Boží kaž-
dou třetí neděli a�mimo to o�Vánocích, Velikonocích
a�Svatodušním pondělí, pak v�neděli po Božím Těle,
na svátek patrona Sv. Vavřince a�o�posvícení, o�Du-
šičkách, tedy nejméně 25 krát ročně. Ještě také se
sloužejí mše za příležitosti pohřbů a�svateb. Co se
týče obce Plužné, nechce tato na záměr obce Čis-
té přistoupiti. Stran druhého kaplana při faře v�Bělé,
pochybuje poslušně oddaný, že obec Čistá jmeno-
vitý kapitál sežene a�v�úctě podepsaný nastávajícího
kaplana samohonorovati  a�vydržovati nemůže, ostat-
ně chybějí ve faře místnosti, kde by mohl bydliti. Nej-
důstojnější konsistoř litoměřická uváživší důvody
farářem přednešené, uznala za dobré nevyhověti žá-
dosti občanů čisteckých a�ti se neodvážili dalších kro-
ků. (Vypsáno z�opisu na volných listech, ruční opis,
uložených u�pana Josefa Ekrta v�Bělé p. B., Výslu-
ní, bez udání zdroje.)

Století na vsi

Na sportovní stranu z�nedostatku jiného, může
snad přijít i�trocha duševního cvičení.

Einsteinův kvíz.
Tento kvíz vytvořil v�minulém století Albert Einstein.

Říkal, že 98% lidí jej vůbec nevyřeší. Patříš k�těm dvě-
ma procentům ? Fakta : 1. Je 5 domů, z�nichž kaž-
dý má jinou barvu. 2. V�každém z�domů žije jeden
člověk, kter ý pochází z�jiného státu. 3. Každý
z�majitelů pije jeden nápoj, kouří jeden druh cigaret
a�chová jedno zvíře. 4. Žádný z�nich nepije stejný
nápoj, nekouří stejný druh cigaret a�nechová stejné
zvíře. Nápověda: 1. Brit bydlí v�červeném domě. 2.
Švéd chová psa. 3. Dán pije čaj. 4. Zelený dům stojí
ihned nalevo od bílého. 5. Majitel zeleného domu
pije kávu. 6. Ten, kdo kouří Pall Mall, chová ptáka.
7. Majitel žlutého domu kouří Dunhill. 8. Ten ,kdo
bydlí přesně uprostřed řady domů, pije mléko. 9.
Nor bydlí v�prvním domě. 10. Ten, kdo kouří Blend,
bydlí vedle toho, kdo chová kočku. 11. Ten, kdo
chová koně, bydlí vedle toho, kdo kouří Dunhill. 12.
Ten, kdo kouří Blue Master pije pivo. 13. Němec
kouří Prince. 14. Nor bydlí vedle modrého domu.
15. Ten, kdo kouří Blend má souseda, který pije
vodu. Otázka : Kdo chová rybičky?
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