ZPRAVODAJ
obce Čistá

Jan Skácel

2/2018

Na slunci
Povříslem hrubým svázalo nás slunce.
Ó, jak bodají
osiny žhavé. Když jsi ruce zvedla,
zakroužil smolný dým.
Tak hoří dřín, tak modřín v ohni praská,
uťatý smrček, jenom bříza ne.
Tak mokrým dřevem prohořívá láska,
dříve než k slunci plamen vyšlehne.
Jan Skácel – NOC S VĚSTONICKOU VENUŠÍ, Maťa 2011

Vážení spoluobčané
čas nám plyne jako voda, máme před námi krásné letní měsíce a já Vám u této
příležitosti všem přeji, užívejte si tepla a mějte se všichni fajn.

Zdeněk Tyšer

Veřejné zasedání, které se konalo dne
20. 6. 2018

7. Návrh a případné schválení Záměru obce Čistá
č. 3/2018 na prodej pozemku p.č. 206/92 v k.
ú.Čistá o výměře 330 m2
8. Návrh a schválení 3. člena finančního výboru
9. Návrh a schválení počtu členů zastupitelstva
pro příští volební období
10. Schválení Směrnice č.2 „Přeceňování majetku
určeného k prodeji reálnou hodnotou“
11. Schválení Směrnice č.3 „Spisový a skartační
řád – k zákonu GDPR“ – pro ochranu osobních
údajů
12. Návrh a schválení „Souhlasného prohlášení“
mezi obcí Čistá a „uživatelů“ obecního pozemku p.č. 732/56, na č.p. Čistá 126.
13. Návrh a schválení ceny pozemků pod obecními historickými budovami ve výši 35,– Kč
/ 1 m2 a doplnění do evidence majetku
14. Návrh a schválení pravomoci starosty podepsat a schválit Rozpočtové opatření nad
rámec schválených příjmů i výdajů (do výše
150.000,– Kč ze dne 9. 3. 2016), z důvodů
nepředvídatelných událostí ohrožující životy
občanů nebo majetek

Již třetí Veřejné zasedání v tomto kalendářním roce
se konalo ve středu dne 20. 6. 2018 od 18,00 hodin
v salonku KD.

PROGRAM VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE ČISTÁ
KONANÉHO 20. 6. 2018 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
28. 2. 2018
4. Schválení Rozpočtového opatření č. 3 a č. 4 /
2018
5. Schválení Roční účetní závěrky obce za rok
2017, Návrh Závěrečného účtu obce za rok
2017 a Zprávy z přezkoumání hospodaření za
rok 2017
6. Schválení Roční účetní závěrky Základní školy
a Mateřské školy za rok 2017
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- ZO schválilo Roční účetní závěrku obce za rok
2017 bez výhrad, Návrh Závěrečného účtu obce
za rok 2017 bez výhrad, Zprávu z přezkoumání
hospodaření za rok 2017 s výhradami – inventarizační komise podala Zprávu o provedených
nápravných opatřeních.
- ZO schválilo Roční účetní závěrku ZŠ a MŠ za
rok 2017 bez výhrad
- ZO rozhodlo prozatím neprodat pozemek p.č.
206/92 ve vlastnictví obce z důvodu nízké
nabízené ceny. V případě nového zájmu o tento
pozemek bude opět vyvěšen Záměr obce na
prodej tohoto pozemku.
- ZO schválilo doplnit Finanční výbor o jejího
3. člena.
- ZO schválilo navrhovaný počet 7 členů zastupitelstva pro příští volební období. Dle zákona
o obcích § 68 odst.3, pro obce od 500 do 3000
obyvatel je rozpětí 7-15 členů.
- ZO schválilo Směrnici č. 2/2018 o „Přeceňování
majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou".
- ZO schválilo Směrnici č. 3/2018 „Spisový
a skartační řád – k zákonu GDPR“ pro ochranu
osobních údajů".
- ZO schválilo připravit k podpisu „Souhlasné
prohlášení“ mezi obcí Čistá a „uživatelů“ obecního pozemku p.č. 732/56.
- ZO schválilo návrh ceny pozemků pod obecními
historickými budovami pro zařazení do majetku.
- ZO schválilo pravomoci starosty obce na opatření
nad rámec schválených příjmů i výdajů z důvodu
nepředvídatelných událostí ohrožující životy občanů nebo majetek do výše 250.000,– Kč. Případná pomoc pouze občanům s trvalým bydlištěm
v obci Čistá.
- ZO schválilo výběr dodavatele a podepsání
Smlouvy o dílo na akci „Snížení energetické
náročnosti objektu Základní školy v Čisté“.
Realizaci stavby bude provádět na základě výběrového řízení stavební společnost TRIGON MB
s.r.o. Cena prováděných prací je stanovena na
3,445.815,95 Kč.
- ZO schválilo Rozhodnutí o přijetí dotace na výše
uvedenou stavební akci.
- ZO schválilo zpracovat potřebné dokumenty na
akci „Chodník podél silnice S III/27234 a úpravu křižovatky“. Potřebné podklady pro zpracování žádosti o dotaci na tuto akci budou objednány
u společnosti LK Advisory s.r.o. Poděbrady
- ZO schválilo příspěvek pro FK Slavoj Čistá na
„Renovaci travnaté plochy fotbalového hřiště“
ve výši 36.222,63 Kč.

15. Schválení výběru dodavatele na akci „Snížení
energetické náročnosti objektu Základní školy Čistá“, schválení podpisu Smlouvy o dílo
a schválení „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“
na výše uvedenou akci
16. Schválení zpracování a administrace kompletní
žádosti o podporu projektu (dotace z programu
IROP prostřednictvím LAG Podralsko) „Projektu a kompletní žádosti o podporu a zpracování Studie proveditelnosti“ na akci „Chodník
podél S III/27234 s úpravou křižovatky“
17. Návrh a schválení příspěvku pro FK Slavoj
Čistá na „Renovaci travnaté plochy fotbalového hřiště“ ve výši 36.222,63 Kč
18. Návrh a schválení Darovacích smluv pro
Myslivecký spolek Plužná na akci „Pluženská
kolová“ a pro obec Plužná na akci „Hudební
festival startér“ s celkovou navrženou částkou
3.500,– Kč
19. Projednání a případné schválení „Smlouvy
o spolupráci – PLOCHA Z3“ ve věci plánované výstavby v lokalitě této zastavitelné plochy
Z3 (dle odsouhlaseného ÚP Čistá)
20. Různé
- Základní škola – informace o plánované rekonstrukci budovy;
- Mateřská škola – informace o Žádosti o poskytnutí dotace;
- Informace o „Změně č.1 ÚP Čistá“;
- Informace o zastavitelné ploše Z16;
- Informace o stavu kostela sv. Vavřince v Čisté;
- Informace o jednání ve věci Dehtochema
21. Diskuse
22. Závěr
Dovolím si vás již nyní pozvat na další Veřejné
zasedání ZO v tomto roce, které plánujeme na
září 2018.

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

Zastupitelstvo obce vyslechlo, projednalo
a schválilo:

- Projednání a schválení doplnění 3 nových bodů
do programu Veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále jen ZO).
- ZO schválilo Rozpočtové opatření (dále jen RO)
č. 3 a č.4/2018.
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- ZO schválilo podpisy Darovacích smluv pro
Myslivecký spolek Plužná na akci „Pluženská
kolová“ a pro obec Plužná na akci „Hudební
festival startér“ s celkovou navrženou částkou
3.500,– Kč.
- ZO schválilo podepsat „Smlouvu o spolupráci – PLOCHA Z3“ se společností Reality Čistá
s.r.o. Tato společnost byla oficiálně představena
účastníkům Veřejného zasedání dne 20. 6. 2018.
- ZO schválilo projednat řešení „PETICE občanů
lokality Stránka“. ZO dle zákona o obcích rozhodlo o opravě místní komunikace. Ve věci druhé
petice – „Umístění dopravního bezpečnostního
zrcadla v Čisté Stránka“ – bude nutné rozhodnutí
příslušného úřadu obce s rozšířenou působností.
- ZO schválilo dodání a montáž dopravního značení na základě zpracovaného a odsouhlaseného
Pasportu místních komunikací a dopravního
značení. Realizaci bude provádět na základě
výběrového řízení firma HPN projekt s.r.o. Obrataň. Cena prováděných prací je stanovena na
170.072 Kč bez DPH.
- ZO schválilo zúčastnit se „Výběrového řízení
s aukcí“ – pozemky okolo koupaliště p.č. 732/34,
732/35 a 732/37. Dále schválilo Pověření starosty jednat za obec na této aukci. ZO vyslechlo vyvolávací cenu za tyto pozemky stanovené ÚZSVM
(27.400,– Kč) a souhlasí s účastí starosty obce
na výběrovém řízení, s cílem pozemky odkoupit.
Zdeněk Tyšer

Jenom pro představu uvedu pro ty občany, kterým
se zdá, že v posledním roce volebního období
nezaznamenali žádné „dění“ v obci v oblasti
např. obnov obecních budov, jaký časový úsek
je zapotřebí k realizaci např. této rekonstrukce
budovy ZŠ:
- V srpnu roku 2017 jsme provedli výběr dodavatele pro zpracování Projektové dokumentace
na výše uvedenou stavbu a objednali veškeré
náležitosti potřebné pro podání žádosti;
- Po zpracování všech těchto dokumentů (podotýkám, že se nám to vše podařilo v rekordně
krátkém čase) jsme podali dne 28. 11. 2017
a 30. 11. 2017 Žádost o podporu s tím, že
vyhodnocení projektů by mělo být oficiálně
známo do tří měsíců (vydání RoPD);
- Výsledkem našeho úsilí bylo, že na 29. jednání
Výběrové komise ze dne 5. 4. 2018 bylo oznámeno schválení žádosti o dotaci, 70. výzva OPŽP.
Ovšem Registrace akcí a Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsme obdrželi až dne 23. 4. 2018. To
vše tedy až po téměř 5 měsících;
- V meziobdobí se nám podařilo dne 4. 5. 2018
získat Stavební povolení;
- Poté jsme opět museli připravit velice složité
„kolečko“ pro zpracování Výzvy a zadávací
dokumentaci pro výběr dodavatele. Nyní se již
nebudu rozepisovat, jak to byl znovu velice složitý proces, ale poslední kolo Výběrového řízení
jsme uzavřeli otevíráním obálek a podepsáním
protokolů až v pondělí, 18. 5. 2018!
- PEVNĚ VEŘÍM, ŽE TOTO „VÝBĚROVÉ“ KOLO
BYLO DOOPRAVDY TO POSLEDNÍ a že se nám
podaří do konce měsíce června podepsat s vybranou stavební firmou SMLOUVU O DÍLO.
- Předpokládaný termín zahájení realizace stavby
je 15. 7. 2018, termín dokončení stavby se plánuje na 8. 11. 2018;
- Tak jenom pro představu shrnutí. Na přípravě této plánované akce jsme začali pracovat
14. 8. 2017 a plánované zahájení realizace je
15. 7. 2018, tzn. po téměř 11. měsících…Věřte
tomu, rychleji to doopravdy asi nejde.
V krátkosti uvádím popis stavebních úprav:
- Součástí snížení energetické náročnosti objektu
je Zateplení obálky budovy, výměna oken, sanace
vlhkosti zdiva.
- Konkrétně se jedná o Zateplení venkovních stěn
objektu, zateplení posledního stropu objektu,
výměna oken a dveří, sanace vlhkosti pomocí
chemické injektáže, nová dešťová kanalizace,
oprava střechy kotelny, venkovní úpravy, realizace zadních schodišťových těles, ostatní

Níže podávám další informace
o plánovaných akcích v obci, které budou
nebo mohou být zahájeny ještě v tomto
volebním období, dále níže uvádím
ostatní informace (Kostel sv. Vavřince,
zastavitelná plocha Z16, Dehtochema):
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

- Na Veřejném zasedání jsem informoval ZO a občany o plánovaném harmonogramu stavebních
prací na akci „Snížení energetické náročnosti
objektu Základní školy v obci Čistá č.p.77“
(pozemek parc. st. 16 v k.ú. Čistá). Nyní podávám další doplňující informace k této dle mého
názoru další významné stavební akci v tomto
volebním období. Jak jsem již uvedl, na tuto akci
byla poskytnuta dotace (Ministerstvo životního
prostředí), což osobně považuji po několika
neúspěšných pokusech bývalých zastupitelstev
za velký úspěch.
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KOSTEL SV. VAVŘINCE

stavební činnosti a samozřejmě také rekonstrukce topení, nové plynové kotle a kompletní
vzduchotechnika ve třídách a v tělocvičně vč.
nové vzduchotechnické jednotky.
Realizaci bude provádět stavební společnost TRIGON MB s.r.o., celkové náklady na tuto stavební
akci jsou 3,445.816,70 Kč bez DPH, přičemž získané dotace činí 1,459.611,30 Kč bez DPH.

- Probíhají jednání s farářem Mgr. Škodou
o dalším postupu. Od února 2018 je zpracována Projektová dokumentace na „Oprava
krovu a střešního pláště na lodi, Presbyteriu
a věži, obnova západního průčelí“. Nyní byl
zahájen proces vydávání závazných stanovisek
dotčených orgánů státní správy. Po jejich vydání bude požádáno o Stavební povolení. Po
zpracování veškerých potřebných podkladů
požádá farnost o dotace příslušné fondy určené
k obnově kulturních památek. Předpoklad je
počátek roku 2019;
-

MATEŘSKÁ ŠKOLA

- Na Veřejném zasedání dne 20. 6. 2018 byla
podána informace o plánované rekonstrukci /
dostavbě Mateřské školy.
Nyní tedy opět podávám další doplňující informace.
Na VZ dne 6. 12. 2017 ZO schválilo „Obecně
závaznou vyhlášku obce č.1/2017 o spádovosti
MŠ“ potřebnou pro další kroky ve věci žádosti
o dotaci. Následujícího dne 7. 12. 2017 jsme
podali žádost o dotaci (program: 133 310 Rozvoj
výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných územně
samosprávními celky) na akci „Stavební úpravy,
přístavby a nástavba objektu MŠ v Čisté“;
- Dne 17. 4. 2018 jsme obdrželi od Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, že Žádosti o poskytnutí dotace se nevyhovuje, a to na základě
Odůvodnění č.j. MSMT- 8589/2018-2. Podstatou
odůvodnění je nesoulad žádosti s podmínkou
cíle dotační výzvy, kdy podporovány mají být,
resp. jedná se o podporu, cituji:„základních škol
zřizovaných obcemi pouze s 1. stupněm včetně
těch základních škol pouze s 1. stupněm, které
vykonávají činnost současně mateřské a základní
školy umístěné v jedné budově, která vyžaduje
v rámci jedné budovy redislokace učeben pro
oba druhy vzdělávání“- konec citace. Protože
však hlavním cílem programu 133 310 je podpora rozvoje nebo vytvoření nových výukových
kapacit (kmenových učeben) těch mateřských
a základních škol, jejichž právní postavení nebo
zacílení podpory není v souladu s dotačními tituly ostatních poskytovatelů dotací, což MŠ v Čisté
splňuje, proběhly konzultace s Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, jejichž závěrem
bylo doporučení žádost podat. Bohužel, tuto
skutečnost nelze nijak reklamovat ani se na
jejím základě odvolávat, protože platí základní
pravidlo poskytovatelů dotací v ČR, a sice, že
na dotaci není právní nárok….
- Přesto budeme i nadále usilovat o získání dotace
a již příští týden (ve středu 27. 6. 2018) mám
další schůzku na toto téma. Jsou vypsány další
dotační tituly Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy.

ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z16 (dále
pouze ZP)

- Jenom pro připomenutí opakuji, že ze dne
07. 6. 2017 byla podepsána mezi obcí Čistá
a společností Reality Čistá s.r.o. SMLOUVA
O SPOLUPRÁCI na této ZP Z16. V současné
době stále probíhají další jednání se zbývajícími
vlastníky pozemků na této ZP. Bohužel nastala
situace, kdy tyto vlastníci mají doopravdy až
„nadstandardní“ představy o ceně těchto pozemků. Příklad za všechny. Jedni ze zbývajících
vlastníků, kteří své pozemky prodali teprve
nedávno potvrdili již v roce 2017 (písemně
dne 12. 8. 2017) obci Čistá, za jakou cenu
své pozemky obci prodají. Nakonec skutečně
pozemky prodali, ale až v tomto kalendářním
roce a za několika násobně vyšší cenu, než zněla
původní dohoda. Nejsmutnější na všem je to, že
tito vlastníci jsou občany obce… Tento příklad
uvádím proto, protože na posledním Veřejném
zasedání byly vzneseny také připomínky, proč
všechny pozemky na této ZP Z16 nevykupuje
pouze obec, když se jedná jistě o „výhodný
projekt“. Tak tedy odpovídám za celé ZO, že za
těchto „přemrštěných“ podmínek to doopravdy
z důvodu omezeného rozpočtu obce bez výše
uvedené spolupráce není možné.
U této příležitosti odpovídám dále všem, kteří
vznesli připomínky k této ZP, že prakticky nikdo z občanů neví, kde se tato plocha nachází.
Když tedy pominu, že tato ZP se v obci diskutuje a prezentuje již od zpracování Územní
studie na tuto ZP, což je již od srpna 2016,
tak tato ZP určená dle schváleného Územního
plánu z roku 2011 navazuje na lokalitu „poslední“ nové zástavby končící č.p. 310. Jedná
se tedy o prostor mezi touto novou zástavbou
a „Velkou Stranou“;
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DEHTOCHEMA

- prostřednictvím advokátní kanceláře se
uskutečnily další jednání (18. 04. 2018 na OÚ
Čistá) a také se uskutečnilo dne 04. 06. 2018 jednání konané přímo v areálu závodu Dehtochema
(zápisy z jednání jsou přílohou tohoto zpravodaje);

CHODNÍK PODÉL S III/27234 S ÚPRAVOU KŘIŽOVATKY

- jak již jsem uvedl v minulém zpravodaji, je zpracována PD, která je k nahlédnutí na OÚ. Obec
již získala všechna potřebná povolení a 9. května
bylo požádáno o vydání Stavebního povolení.
Oproti původnímu plánu se nyní naskytla příležitost požádat o „Zpracování žádosti o dotaci do
LAG Podralsko – výzva Bezpečnost dopravy“.
Projekt na tuto výzvu svým zaměřením pasuje,
nemusí docházet k žádným projektovým úpravám. Pouze bude nutné v položkovém rozpočtu
oddělit způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Shrnu
základní údaje o dotaci:
- Dotace z programu IROP prostřednictvím
LAG Podralsko, dotace ve výši 95 %, max.
výše dotace: 2 500 000 Kč (byla by využita plně,
zbytek budou nezpůsobilé výdaje);
- Celková alokace výzvy je 15 mil. Kč, počet
předpokládaných získaných bodů podávaného
projektu je 70 bodů z 90 bodů (minimální bodová hranice je 45 bodů);
- V případě zpracování žádosti a studie proveditelnosti, která obhájí tyto body, je vysoká
pravděpodobnost schválení;
- Podání žádosti o dotaci končí dnem 3.09 2018,
a tak nelze s určitostí oznámit, kdy by po případné získání dotace byly zahájeny stavební
práce na této akci. Předpoklad tedy je zřejmě
až v první polovině roku 2019.

všechny občany, aby (pokud to je jenom trochu
možné) parkovali svá vozidla na svých pozemcích, aby bylo umožněno tyto místní komunikace
opravit. Jistě všichni víte, o které ulice se jedná.

OPRAVA ÚSEKU SILNICE III/27234
V OBCI ČISTÁ

- Tento úsek silnice je ve správě Krajské správy
a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS SK).
Úsek silnice od Stránky až k místnímu hřišti
byl po několika jednáních a urgencích (jednání
probíhala již od února 2018) na letošní rok
2018 navržen do celoplošných oprav, jako škoda
po zimě a byl dle návrhu schválen k realizaci.
Cena tohoto díla je 2,278. 669,32 Kč. Akce byla
objednána k provedení u firmy USK Mladá Boleslav s termínem do konce června roku 2018.
Plnění termínu je ovšem závislé na kapacitních
možnostech firmy USK. Již v termínu vydání
tohoto zpravodaje není příliš reálné, že se oprava
uskuteční v plánovaném termínu.
- Závěrečné konstatování. Přesto nezbývá než
věřit, že po několika dopisech a urgencích ze
strany OÚ Čistá se snad „blýská na lepší časy“.
Ale opět musí být vynaloženo veliké úsilí.
Zdeněk Tyšer

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

- Probíhají práce na opravě místní části v oblasti
Týnec u č.p. 60, 55, 45, 47, 36 a 116;
- Byla provedena první etapa oprav místních
komunikací. Druhá etapa je naplánována na
měsíce červen a červenec 2018. Znovu žádám
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Poděkování

Ostatní „upozorňující“
informace všem občanům

Na mimořádném Veřejném zasedání dne 4. 4. 2018
byly vzneseny připomínky, že při cestě školáků
mezi ZŠ a Školní družinou nejsou u některých
budov a objektů namontovány žlaby a okapy a při
dešti mají naši školáci ztíženou cestu. Tímto chci
poděkovat, že byla zřízena náprava. Jistě víte, kam
míří mé poděkování.
Zdeněk Tyšer

Jak jsem již uvedl na jiném místě tohoto zpravodaje, provádějí se práce na opravě místní části
komunikace v oblasti Týnec u č.p. 60, 55, 45, 47,
36 a 116. Také jsem uvedl, že se plánuje realizace
CHODNÍKU PODÉL S III/27234 S ÚPRAVOU
KŘIŽOVATKY. Při této příležitosti podávám
informaci těm občanům, kteří likvidují dešťové
(a v některých případech i „ostatní“) vody ze
svých pozemků přes pozemky obecní, že takto
likvidaci dešťových vod nelze provádět. Tzn., že
všechny „vývody rour“, které procházejí vašimi
plotovými podezdívkami musí být upraveny tak,
aby vsaky byly provedeny v rámci vašich pozemků.
S dostatečným předstihem chci tedy požádat
zejména občany na trase plánovaného chodníku
podél hlavní komunikace, aby provedli úpravy
všech svých „vývodů“ tak, jak jsem výše zmínil.
Při případné realizaci stavby nového chodníku
NELZE cokoli od vašich domů napojovat na
nově vybudovanou dešťovou kanalizaci. Děkuji
za pochopení.
Zdeněk Tyšer

PETICE STRÁNKA

Všem obyvatelům lokality Stránka, kteří připojili své podpisy na dvě petice oznamuji
následující:
- Jak jsem již zmínil na jiném místě tohoto
zpravodaje, ZO dle zákona o obcích rozhodlo
o opravě místní komunikace. Ve věci druhé
petice – „Umístění dopravního bezpečnostního zrcadla v Čisté Stránka“ – bude nutné
rozhodnutí příslušného úřadu obce s rozšířenou působností. Přesto je již nyní zpracována
STUDIE (opět k nahlédnutí na OÚ), kterou
jsem odprezentoval na VZ dne 20. 6. 2018.
Nyní se pokusíme jednat s dotčenými orgány,
zdali je možné tento návrh / požadavek formou
petice/ realizovat;
- Na celé, dle mého názoru zcela zbytečné
záležitosti mě velice mrzí to, že ani jeden ze
37 podepsaných občanů na těchto peticích za
mnou NIKDY nepřišel např. na OÚ, aby mi
dal alespoň nějakou šanci Vám tuto záležitost
předem vysvětlit, než podniknete tyto „nepopulární“ kroky. Jen tak mimochodem, víte, kolik občanů ze Stránky se zúčastnilo posledního
Veřejného zasedání dne 20. 6. 2018? Myslím
si, že nemusím ani odpovídat….
Zdeněk Tyšer

Kulturní výbor
Vítání občánků

Sváteční sobota dne 21. dubna 2018 patřila v Čisté
vítání občánků. V pěkném slunečním dopoledni
byli přivítáni do života v naší obci Matyáš Plachecký, Jakub Vrba, Anika Skakavac a Veronika
Fuchsová. Program zpestřilo vystoupení dětí z naší
základní školy. Rodiče obdrželi dárkový poukaz,
maminky dostaly květinu a děti malou pozornost.
Všem dětem i jejich rodinám přejeme mnoho zdraví, štěstí a krásných společných chvil.

Opětovná výzva občanům
– všechny místní / obecní komunikace

Další má OPAKUJÍCÍ se žádost je na všechny
občany vlastnící osobní automobil. Stále se
diskutuje (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 a letních opravách
je velice složité tyto údržby provést, když ve
většině ulic jsou zaparkovaná vozidla prakticky 24 hodin denně.
Chtěl bych vás tedy znovu požádat, parkujte
svá vozidla na vašich pozemcích. Děkujeme.
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Noc kostelů 2018

Letos se Noc kostelů konala v pátek 25. května.
Každý kostel měl vlastní program. Noc kostelů
je příležitostí nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění a prožitku
ve večerní a noční atmosféře. Tato spontánní akce
má otevřít a představit návštěvníkům i obyvatelům jednotlivých měst a obcí kostely a nabídnout
v nich kulturní program. Pro návštěvníky byl
připraven hudební, pěvecký a varhanní koncert.
Varhany – improvizace M. Foltýna. Autorské
písně – hrál a zpíval V. Král. Úvodní slovo měl
duchovní kostela pan Mgr. Kamil Škoda. Poté se
ujal slova kronikář naší obce pan Josef Müller,
který pohovořil o historii kostela a Čisté. Všem
účinkujícím bychom chtěli poděkovat za příjemně
strávený večer.

Bezdězem a dětem předvedla policejní auto, pouta,
zbraň, obušky nebo vysílačky.
Je již tradicí, že přijede i pan Křemel se svými dravými ptáky, tentokrát přivezl jen jednoho, protože
ostatním nastala doba hnízdění. Paní Křemelová
přišla s nápadem na náhradní program a zajistila
ukázku Agility psů, tedy toho, co pejsci dokáží.
A že bylo opravdu co obdivovat. Proto děkujeme
manželům Křemelovým z Mladé Boleslavi (Bradlece) za krásný program. O další novinku v historických soutěžích se postarala Šermířská skupina
Invictus z Řepova, která svým vystoupením a bojovou ukázkou zpestřila program. Soutěže měly
úspěch a děti soutěžily do pozdních odpoledních
hodin. Na závěr dětského dne jsme měli připraven
let horkovzdušným balónem, který nám přivezl pan
Martin Zelený. Ale vítr byl tak silný, že balon letět
nemohl. Dětem bylo umožněno alespoň vlézt do
koše a mohli vidět z uzavíratelného otvoru v horní
části vypouštění ohřívaného vzduchu při vzletu.
Dětičky si nakonec odnesly odměnu a zchladily
se zmrzlinovým kornoutem. Celý doslova tropický
den moderoval Petr Knespl a hrála kapela Mystiq.
Do oslav Dětského dne se zapojili všichni s velkým
nadšením a bez nich by to nebylo ono. A proto
touto cestou děkujeme hlavně všem účinkujícím,
organizátorům i těm, kteří se podíleli na přípravě
a samotném konání dětského dne. Velký dík patří
i sponzorům, především p. J. Houžvicovi a těm,
kteří přispěli věcnými dary – Zahradnictví V. Tomsa a p. V. Remta. Těšíme se na příští Dětský den
a věříme, že bude ještě krásnější, než ten letošní.
Posuneme laťku???

Dětský den

Stává se již tradicí, že u příležitosti dne dětí připraví členové obecního zastupitelstva zábavné dětské
odpoledne pro naše nejmenší. Ten letošní se konal
v sobotu 2. 6. 2018 na zdejším fotbalovém hřišti.
Bylo připraveno několik soutěží – střelnice, chůze
na chůdách, nošení vody, hod míčkem na panáka
nebo skákání na balónech. Během dne si děti mohly
zaskotačit na velkém skákacím hradu a projet se
na kolotoči. Největší úspěch, tak jako poslední

roky měla pí. Řepková a pí. Tomová, které měly
plné ruce práce s malováním dětských obličejů.
Přijeli také dobrovolní hasiči z Bělé pod Bezdězem a předvedli několik ukázek hasičské techniky.
Největším zážitkem bylo předvedení agregátu na
výrobu pěny, ve které začala dovádět spousta dětí.
S houkačkou přijela také Policie ČR z Bělé pod

Za kulturní výbor Danuše Horáčková a Jana Uhlířová
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Co je nového u TJ Slavoj Čistá
oddíl stolního tenisu?
Předně: Uzavření hrací sezony 2017-2018, viz přiložené tabulky regionální soutěže. Zhodnocení uplynulé sezony na Aktivu konaném dne 13. 4. 2018,
kde bylo dohodnuto a odsouhlaseno (mimo jiné)
vytvoření třetího družstva, které bude naší obec
reprezentovat ve IV. třídě regionální soutěže.
A co dodat: Přijďte si zahrát. Tréninky v letních
měsících pokračují – nejsou zrušeny!
Za TJ Slavoj Čistá
František Rampas, Jaroslav Martinec

Regionální soutěž 1. třídy (tabulka)

Fotbal muži

Muži skončili v tomto ročníku na 9. místě tabulky.
Oproti podzimu nastalo zlepšení hlavně v produktivitě hráčů, což se projevilo několika výhrami. Celou soutěž provázel velice úzký kádr hráčů, sestava
byla často měněna, hlavně z důvodů zraněných
a dále pro směnnost ve Škodě Auto. Do příštího
ročníku bychom chtěli doplnit mužstvo o dva až tři
hráče. Mužstvo povede i v příštím ročníku trenér
Roman Dohalský.
V květnu začala po více jak 20 letech celková
rekonstrukce hrací plochy a potrvá až do konce
října. Po necelých dvou měsících se hřiště výrazně
zlepšilo. Na tuto rekonstrukci jsme dostali dotaci
od Ministerstva školství mládeže a sportu. Významně také přispěl OÚ Čistá zakoupením travních
hnojiv. Poděkování patří panu Jiřímu Tošovskému
za kvalitně odvedenou práci na této rekonstrukci.

Družstvo
skóre body
1. TJ Sokol Mnichovo Hradiště D 291:105 64
2. TJ Sokol Otradovice A 	
277:119 64
3. TJ Slavoj Čistá A 	 206:190 51
4. TJ Sokol Kosmonosy B
212:184 51
5. TTC Bělá pod Bezdězem D
202:194 41
6. TJ AŠ Mladá Boleslav C
166:230 39
7. TTC Josefův Důl A 	 186:210 39
8. Sokol Březno ST A 	
168:228 38
9. TJ AŠ Mladá Boleslav D
172:224 38
10. SK Dolní Stakory A 	
180:216 37
11. TJ Sokol Chotětov A 	
159:237 33
12. TJ Sokol Kochánky
157:239 33
Regionální soutěž 3. třídy (tabulka)
Družstvo
1. SK Dolní Stakory B
2. TJ Plazy B
3. Sokol Březno ST B
4. TJ AŠ Mladá Boleslav F
5. SK Dolní Stakory C
6. ST Dolní Bousov B
7. TJ Sokol Podlázky C
8. TJ Sokol Chotětov B
9. TJ Slavoj Čistá B
10. TJ Sokol Otradovice C
11. TJ Plazy C
12. TTC Josefův Důl B

Mládežnický fotbal
Starší žáci hráli tuto sezonu pod hlavičkou „Sdružené mužstvo Čistá-Nová Ves“. Ve své skupině
skončilo na 6. místě. Od nového ročníku se bude
jmenovat Sdružené mužstvo Bělá-Čistá. Důvodem
je odchod tří hráčů do dorostu SK Bělá.

skóre body
271:125 61
242:154 56
231:165 53
240:156 52
208:188 48
198:198 45
206:190 45
192:204 43
186:210 37
167:229 35
147:249 30
88:308 23

Starší přípravka
Bude taktéž hrát jako sdružené mužstvo Bělá-Čistá. Tato sdružená mužstva se stávají trendem,
protože ubývá dětí a většinou menší kluby nedají
dohromady potřebný počet hráčů. Mládež měla
ukončení na našem hřišti 15. června 2018. Jako
vždy se této akce zúčastnila za Obecní úřad Čistá
Danuše Horáčková. Touto cestou děkuji obci za
účast a občerstvení.
Začátky tréninků naší mládeže budou včas oznámeny rodičům i hráčům prostřednictvím webových
stránek FK Slavoj Čistá.

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