ZPRAVODAJ
obce Čistá
4/2018

Jan Skácel

Sníh, když se brzy stmívá

Napadl čerstvý sníh
je noc
a chlapci na kytaře hrají jedním prstem,
můj bože, nevím komu,
hrají si v chůzi a není toho moc,
není to nad ticho,
nad tmavá žebra stromů,
není to vůbec nic –
a přece.

Jan Skácel – NOC S VĚSTONICKOU VENUŠÍ, Maťa 2011

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám všem popřát zvládnutí předvánočního shonu a co nejklidnější
prožití Vánočních svátků. Také Vám přeji, abyste předvánoční a vánoční
čas prožívali v kruhu svých rodin a přátel a užívali si klidu a pohody.
A nezapomínejte na to nejdůležitější, mějte se všichni rádi!
Do Nového roku 2019 Vám přeji především pevné zdraví
Zdeněk Tyšer, starosta obce
Ustavující zasedání nově zvoleného
ZO Čistá, které se konalo dne 31. 10. 2018

b) určení funkcí, pro které budou členové
zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst.1
písm. a/ zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
Volba předsedů finančního a kontrolního výboru,
volba předsedů ostatních výborů
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
uvolněných členů zastupitelstva ((§ 71 odst.1
písm. a/ zákona o obcích) a neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
Diskuse

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitel-

stva obce se konalo ve středu dne 31. 10. 2018
od 18,00 hodin na velkém sále KD.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ
USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ NOVĚ
ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA
OBCE ČISTÁ – PROGRAM.
Zahájení – prezentace členů nového zastupitelstva
obce
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů

Před schválením programu složí členové
zastupitelstva obce slib.
V obci Čistá, dne 22. 10. 2018
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Usnesení ZO číslo 56-2018
ZO schválilo tento návrh
Výsledek hlasování – 7 pro, proti 0

N A U STAV UJ Í C Í M Z A S E DÁ N Í BY LO
PROJEDNÁNO A SCHVÁLENO

Na zasedání byli přítomni:
Leoš Miler, Zdeněk Tyšer, Ing. Zdeňka Doušová, Jaroslav Martinec, Ing. Karel Fikar, Vladimír Hrubý, Marta
Dubayová

b) Určení funkcí, pro které budou členové ZO
uvolněni
Předsedající navrhl, aby členové ZO byli uvolněni
pouze pro výkon starosta obce.
Doplňující požadavek ZO pí. Dubayové, aby uvolněný starosta obce ukončil pracovní poměr. Předsedající
dal hlasovat o tomto doplňujícím požadavku.
Usnesení ZO číslo 57-2018
ZO schválilo tento doplňující požadavek – ukončení
pracovního poměru.
Výsledek hlasování – 4 pro, 2 proti, zdržel se 1
Předsedající opět navrhl, aby členové ZO byli uvolněni
pouze pro výkon starosta obce.
Usnesení ZO číslo 58-2018
ZO schválilo tento návrh
Výsledek hlasování – 7 pro, proti 0

Nově zvolené zastupitelstvo obce vyslechlo, projednalo a schválilo:

1. Dosavadní starosta obce zahájil Ustavující veřejné zasedání a konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo
v plném počtu 7 nově zvolených zastupitelů a je tedy
usnášeníschopné.
2. Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu. Před složením slibu předsedající upozornil
přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit
slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do ZO). Předsedající přečetl slib a jmenovitě vyzval přítomné členy ZO ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem. Žádný člen
zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib
s výhradou.
3. Navrhl jmenovitě na ověřovatele zápisu p. Leoše
Milera a p. Vladimíra Hrubého a na zapisovatele
zápisu a usnesení Ing. Karla Fikara
Usnesení ZO číslo 53-2018
Zastupitelstvo obce schválilo návrh ověřovatelů
a zapisovatele zápisu a usnesení
Výsledek hlasování – 7 pro, proti 0

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající navrhl, aby volba starosty a místostarosty
byla provedena formou „TAJNÉHO“ hlasování. Doplňující požadavek / protinávrh ZO pí. Dubayové, aby
výše uvedené volby byly „VEŘEJNÉ“. Předsedající dal
hlasovat o tomto požadavku/protinávrhu.
Usnesení ZO číslo 59-2018
ZO NESCHVÁLILO tento PROTI návrh
Výsledek hlasování – 2 pro, proti 5
Předsedající opět navrhl, aby volba starosty a místostarosty byla provedena formou „TAJNÉHO“ hlasování
Usnesení ZO číslo 60-2018
ZO schválilo tento návrh
Výsledek hlasování – 5 pro, proti 2

4. Předsedající navrhl volbu 3 členů Volební komise
z pléna pro vyhlášení výsledků následné navrhované volby starosty a místostarosty obce, a to paní
Danu Tomíčkovou, pana Václava Brzobohatého
a pana Petra Nováka.
Usnesení ZO číslo 54-2018
Zastupitelstvo obce schválilo navržené členy Volební
komise z pléna, předsedou
komise byl určen pan Václav Brzobohatý
Výsledek hlasování – 7 pro, proti 0

Po schválení tajné volby byly hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací
urny, následně byly předsedou komise p. Brzobohatým spočítány a členům ZO bylo umožněno výsledek
zkontrolovat.
Volba starosty
Do funkce starosty byl zvolen pan Zdeněk Tyšer, nar.
9. 10. 1962, Čistá 255.
Usnesení ZO číslo 61-2018
Starostou obce se na další volební období stal pan
Zdeněk Tyšer – uvolněná funkce
ke dni 1. 11. 2018
Výsledek hlasování: 4 hlasy Zdeněk Tyšer, 3 hlasy
získala Ing. Zdeňka Doušová

5. Schválení programu – předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a v souladu s informací
o programu zveřejněnou na úřední desce. K návrhu
programu nebyly vzneseny dodatečné návrhy k doplnění – proto dal předsedající o návrhu hlasovat
Usnesení ZO číslo 55-2018
ZO schválilo navržený program
Výsledek hlasování – 7 pro, proti 0
6. Volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby počet místostarostů v obci
Čistá byl 1

Volba místostarosty
Do funkce místostarosty byl zvolen Leoš Miler, nar.
16. 6. 1968, Čistá 263.
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Usnesení ZO číslo 62-2018
Místostarostou byl zvolen pan Leoš Miler – neuvolněná funkce k 1. 11. 2018
Výsledek hlasování - 4 hlasy Leoš Miler, 3 hlasy
Marta Dubayová

Doplňující požadavek / protinávrh ZO pí. Dubayové,
že předsedou výboru chce být ona sama.
Předsedající dal hlasovat o tomto požadavku/protinávrhu.
Usnesení ZO číslo 67-2018
ZO NESCHVÁLILO tento PROTI návrh
Výsledek hlasování – 3 pro, proti 4

7. Volba předsedů Finančního a Kontrolního výboru,
volba předsedů ostatních výborů - zřízení finančního
a kontrolního výboru
V souladu s § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. I, zákona
o obcích Předsedající podal informaci o povinnosti zřídit
Finanční a Kontrolní výbor, přičemž Finanční a Kontrolní výbor musí mít nejméně 3 členy (§ 119 odst. 1). Členy těchto výborů nemůže být starosta ani místostarosta.
Navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo Finanční výbor a Kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít 3 členy.
Usnesení ZO číslo 63-2018
ZO schválilo tento návrh
Výsledek hlasování – 7 pro, proti 0

Předsedající opět navrhl na předsedu výboru ZO
Jaroslava Martince
- předsedou zvolen Jaroslav Martinec
Usnesení ZO číslo 68-2018
ZO SCHVÁLILO tento návrh
Výsledek hlasování – 4 pro, proti 3
Výbor pro Sportovní vyžití - předsedou zvolen
Vladimír Hrubý
Usnesení ZO číslo 69-2018
ZO schválilo tento návrh
Výsledek hlasování – 6 pro, proti 0, zdržel se 1

Předsedající dále navrhl do funkcí předsedů Finančního
a Kontrolního výboru následující členy zastupitelstva –
Ing. Z. Doušová, Ing. K. Fikar:
Předsedou Finančního výboru byla zvolena všemi
7 hlasy Ing. Zdeňka Doušová
Předsedou Kontrolního výboru byl zvolen všemi
7 hlasy Ing. Karel Fikar

8 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí uvolněných členů ZO (§ 71 odst.1 písm. a/ zákona o obcích) a neuvolněných členů ZO (§ 72 odst.2 zákona
o obcích)
Starosta navrhl stanovit jedním souhrnným usnesením, aby neuvolněným členům zastupitelstva a zvoleným předsedům jednotlivých výborů byly v souladu
s § 72 odst.2 zákona o obcích a nařízením vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstva
a předsedů jednotlivých výborů poskytovány odměny
dle předneseného návrhu „Odměny členům ZO a předsedům výborů zastupitelstva“, který před Ustavujícím
VZ obdržel každý nově zvolený člen ZO.

Usnesení zastupitelstva obce číslo 64-2018
ZO schválilo volbu předsedů výborů finančního a kontrolního - každý ze zvolených výborů bude mít 3 členy.
Výsledek hlasování – 7 pro, proti 0
Předsedající dále navrhl do funkcí ostatních předsedů
jednotlivých výborů následující ZO:

Usnesení zastupitelstva obce číslo 70-2018
ZO schválilo návrhy odměn pro uvolněného starostu,
neuvolněného místostarostu, souhrnné odměny pro
předsedy výborů a odměny pro ostatní neuvolněné
zastupitele.
Výsledek hlasování – 7 pro, proti 0

Stavební výbor – předsedou zvolena Ing. Zdeňka
Doušová s počty hlasů 7
Usnesení ZO číslo 65-2018
ZO schválilo tento návrh
Výsledek hlasování – 7 pro, proti 0

9. Diskuse
pí. Dubayová – jak to bude s financováním pro sportovní výbor –
zodpověděl starosta obce;
p. Bukovský – řešit Smlouvu Reality Čistá / Obec –
odpověď starosty obce, bude projednáno na příští
schůzce ZO;
p. Šilar – otázka na starostu, zda bude jako uvolněný na
úřadě od pondělí do pátku? – odpověď starosty obce:
při uvolněné funkci se od starosty obce očekává,
že bude pracovat pro OBEC „na plný úvazek“,
nicméně NIKDE není stanoveno, že musí po celou
dobu být na Obecním úřadě.
VÝKON FUNKCE UVOLNĚNÉHO ZASTUPITELE
/ STAROSTY OBCE NENÍ VÁZÁN KONKRÉTNÍ
PRACOVNÍ DOBOU (je spíše předurčen plněním
úkolů), tzn., že zákon nenařizuje uvolněným starostům, být např. 8 hodin každodenně na úřadě, starosta

Výbor pro Životní prostředí a Veřejný pořádek
Předsedající navrhl na předsedu výboru ZO pí.
Dubayovou – ta odmítá předsednictví, veřejně
prohlašuje, že nechce být předsedou Výboru pro ŽP
a Veřejného pořádku.
Předsedající podal 2.návrh na předsedu výboru ZO
p. Jaroslava Martince
- předsedou zvolen Jaroslav Martinec
Usnesení ZO číslo 66-2018
ZO schválilo tento návrh
Výsledek hlasování – 7 pro, proti 0
Kulturní výbor
Předsedající navrhl, aby předsedou výboru byl p.
Jaroslav Martinec.
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-

má pracovní dobu neomezenou, tedy není určeno
přesně od kdy do kdy na úřadě musí být, kromě
vyhrazených úředních hodin;
pí. Dubayová – kdo spolupracuje s dotační firmou LKA
Poděbrady, která připravovala dokumentaci pro získání dotace na MŠ – odpověděl starosta;
Informace starosty – dne 23. listopadu pozvánka na
Den otevřených dveří k 130. výročí otevření základní
školy;
p. Veselý – popřál novému zastupitelstvu hodně pracovních úspěchů;
p. Hrubý – v jakém stádiu dokončení je ZŠ – odpověď
starosty – včera 30. 10. 2018 proběhla kolaudace,
dílo bylo dokončeno a předáno před termínem dokončení, který měl být až 8. 11. 2018;
p. Tůma ml. – dotaz na Zpravodaj, kdo píše články
a mohou i občané? – odpověď starosty – píší zastupitelé, pokud bude mít občan zájem, bude na příštím
ZO projednáno, např. formou placené inzerce;
p. Bukovský – zda by mohly být uveřejněny na webových stránkách všechny podepsané smlouvy – odpověď starosty – ZO zváží, zda umístí na webových
stránkách obce seznam všech podepsaných smluv.
K nahlédnutí budou na požádání na OÚ.

Občané Čisté
NAŠE Čistá
Nezávislí pro venkov
VOLBA PRO ZÍTŘEK

Volební výsledek je takový, jaký je a jaký si přála převážná část občanů. Někteří kandidáti jsou spokojeni
více, někteří méně, někteří možná vůbec, ale o všem
rozhodli svými hlasy voliči, a tak to prostě je.
Předvolební kampaň v naší obci nebyla dle mého
názoru moc povedená. Nejdříve několik sérií anonymů obsahující nepravdivé údaje a smyšlené pomluvy,
poté různé slovní útoky na bývalé zastupitelstvo a na
závěr VE DNI VOLEB!!! jakýsi „výkřik do tmy“
v podobě dalšího (i když v tomto případě ne anonymního) nesmyslného článku. Tuto formu předvolební
kampaně dále ponechávám bez komentáře. V příštím
zpravodaji se ale k tomuto tématu patně vrátím, protože
pisatel v článku uvedl několik nepravdivých údajů.
Všem, kteří přišli k volbám chci dodatečně poděkovat,
protože volební účast 65,01% je dle mého názoru
„nadstandardní“.
Starosta obce

10. Závěr – starosta obce ukončil zasedání v 19.20 hodin.

Veřejné projednání návrhu Změny
č.1 Územního plánu obce Čistá

Ještě jedna poznámka na závěr. Ve svém diskusním příspěvku pan Veselý mimo jiné také uvedl, že
je velmi zklamán účastí občanů na tomto Ustavujícím zasedání nově zvolených zastupitelů. V zásadě s panem Veselým souhlasím, přesto jedno malé
porovnání. Zasedání se dle listiny přítomných
účastnilo 41 občanů a jsem přesvědčen o tom,
že se zdaleka všichni přítomní ještě nepodepsali.
Dne 5. 11. 2018 jsem se zúčastnil Ustavujícího
zasedání v Bělé pod Bezdězem, dal jsem si tu
práci a spočítal přítomné občany. Dopočítal jsem
se čísla 60. Na město s téměř pěti tisíci obyvateli
zřejmě trochu málo. Tím nepřímo odpovídám,
že tak špatně na tom nejsme, ale mohlo by být
podstatně lépe….

Dne 23. 10. 2018 bylo provedeno Veřejnou vyhláškou
„Oznámení veřejného projednání návrhu Změny č.1
Územního plánu Čistá s termínem konání 27. 11. 2018.
Tato změna č.1 ÚP Čistá byla vyvolána na základě zpracované a schválené „Zprávy o uplatňování územního
plánu Čistá za období 07/2011 – 06/2016“ (schváleno
na Veřejném zasedání ZO dne 7. 6. 2017, usnesení č.
17-2017):
- objednání „Změny č.1 Územního plánu Čistá“ bylo
provedeno dne 11. 9. 2017;
- „Oznámení společného jednání o návrhu Změny č.1
ÚP Čistá“ bylo provedeno dne 4. 4. 2018;
- ukončení „Procesu společného jednání“ bylo provedeno 20. 8. 2018;
- kompletní „Dokumentace pro Veřejné jednání“ byla
odevzdána 24. 9. 2018;
- „Oznámení Veřejného projednání Změny č.1 ÚP“
dne 23. 10. 2018.

Dovolujeme si vás jménem nově zvoleného
zastupitelstva obce pozvat na Veřejné zasedání ZO, které se budou konat v následujícím
kalendářním roce 2019
Starosta obce

Níže najdete mé vyjádření, které je směřováno pouze
těm občanům a „významným“ vlastníkům pozemků
v katastrálním území obce Čistá, kteří tuto Změnu č.1
ÚP Čistá od prvopočátku kritizovali a od května 2018
zasílali své připomínky, námitky a „zásadní“ připomínky, které měly jeden „společný úkol“, a to maximálně
pozdržet (nejlépe úplně zrušit) tuto změnu.
Ostatním občanům se předem omlouvám (v případě,
že je tyto informace nezajímají), ale myslím si, že je
pro maximální informovanost občanů vhodné touto
formou informovat i všechny ostatní.

Volby do zastupitelstva obce Čistá konané
dne 5. a 6. října 2018

Volby do zastupitelstva obce Čistá na volební období
2018 – 2022 se uskutečnily ve dnech 5. října a 6. října 2018 v sídle volebního okrsku č.1: zasedací místnost
Obecního úřadu v Čisté, Čistá 195, 294 23. Pro volby
do zastupitelstva obce Čistá byly zaregistrovány tyto
kandidátní strany:
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OSLAVA 130 let od otevření
Základní školy a Dne seniorů

A nyní tzv. k věci. Já se Vás nyní ptám, kde jste dne
27. 11. 2018, kdy jste měli jedinečnou příležitost VEŘEJNĚ vše opakovaně kritizovat, kde jste byli? Ono
je ale zřejmě jednoduší ukrýt se za nesmyslné a bezdůvodné písemné námitky, že? Jenom pro doplnění. Své
námitky a připomínky samozřejmě také zaslali někteří
stávající zastupitelé obce. Účast zastupitelů obce na
tomto velice důležitém veřejném projednání byla následující: 2 (slovy DVA) zastupitelé (jeden z pracovních
důvodů omluven). Opět se ptám, co vy ostatní, kteří
píšete své zásadní připomínky? Takhle si představujete
účast na důležitých projednáních? A účast ostatních
občanů obce? Dle listiny přítomných a také dle skutečnosti 4 občané (slovy ČTYŘI)….
Připadá vám těm, kteří např. formou Veřejných zasedáních neustále napadají a kritizují stále platný ÚP
obce Čistá vše v pořádku? Mě tedy absolutně NE.
Starosta obce

V pátek 23. listopadu 2018 se konala oslava 130.
výročí otevření naší školy v Čisté. Den otevřených
dveří v 10 hodin dopoledne začal prohlídkou školy,
prezentací fotografií, kronik a výtvarných prací žáků.

Ostatní informace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Jak jsem v minulém Zpravodaji (září 2018) informoval, rekonstrukce Základní školy „finišovala“. Dne
3. 10. 2018 byla podána žádost o vydání Kolaudačního
souhlasu, dne 30. 10. 2018 bylo provedeno předání
a převzetí díla a provedena závěrečná Kontrolní prohlídka stavby. A dne 7. 11. 2018 byl udělen KOLAUDAČNÍ SOUHLAS.
Dne 6. 12. 2018 zaslala manažerka projektu POTVRZENÍ o proplacení dotace ještě do konce tohoto kalendářního roku! Tak uvidíme, jestli budeme v závěru
tohoto roku „odměněni“.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na této pro obec významné
stavební akci. VŠEM VÁM DĚKUJEME!

V tomto roce obec škole pořídila nová okna, dveře, výmalbu a díky dotačnímu projektu „Snížení
energetické náročnosti budovy školy“, zajistila
zateplení budovy, včetně rekonstrukce vzduchotechniky. V 15 hodin se škola zavřela a na sále
Kulturního domu pokračovala oslava předáním
kytiček a Pamětních listů bývalým pedagogům
a zaměstnancům školy. K tomu se představili žáci
Základní školy svým vystoupením.

CHODNÍK PODÉL S III/27234
S ÚPRAVOU KŘIŽOVATKY

Jak jsem již uvedl v předešlém Zpravodaji (září 2018),
dne 7. srpna 2018 jsme na výše uvedenou akci získali
STAVEBNÍ POVOLENÍ. Dne 23. 8. 2018 jsme obdrželi
informaci o tom, že projekt „Výstavba chodníků podél
silnice III. třídy v obci Čistá u Mladé Boleslavi“ byl
pro dotační výzvu ÚSPĚŠNĚ PODÁN. Hodnocení,
kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti proběhne
v horizontu měsíců.
Dne 2. 10. 2018 byla úspěšně podána a vypořádána 1.
výzva k doplnění u projektu. Dne 5. 10. 2018 jsme obdrželi informaci, že projekt úspěšně prošel prvním kolem
hodnocení a splnil podmínky přijatelnosti a formálních
náležitostí. Věcné hodnocení a analýza rizik by měla
nastat do dvou měsíců.
Dne 14. 12. 2018 nás poskytovatel dotace (IROP –
Integrovaný regionální operační program) vyzval
k žádosti o dotaci k doložení dalších potřebných
dokumentů, které doložíme v následujícím týdnu (do
20. 12. 2018).
Starosta obce
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMEČKU

Je první adventní čas, sobota 1. prosince 2018,
krátce po páté odpolední. A tak jsme se rozhodli přispět k navození vánoční atmosféry v naší
obci, uspořádat malou slavnost pro děti, spojenou
s mikulášskou nadílkou. Všichni jsme se sešli
v parku u Kulturního domu. Po úvodním slovu
starosty obce, vystoupily děti ze zdejší Základní
školy a zazpívaly koledy. Pak pan starosta rozsvítil
vánoční strom, zacinkaly zvonky a všechny děti věděly, že přijíždí Mikuláš, čerti a anděl. Děti byly za
dobré skutky odměněny balíčkem sladkostí. Vůně
svařeného vína, teplé griotky, čaje, vánočního cukroví a koláčů, dotvořily tu pravou předvánoční náladu. Samozřejmě nechyběl jarmareček, v podobě
výrobků našich děti, které vytvořily v družině, ve
škole i školce.

Dále následoval program, který byl věnován
Dni seniorů, občanů Čisté. Zazpíval Jakub
Smolík se svou kapelou a dechová hudba
Heligonka, která nezpívala na jevišti, ale bavila přítomné přímo u stolu a zakončila tento
krásný den. Slavnostní odpoledne nikdo nebral
jako formalitu, ale spíše jako sváteční setkání.
Věříme, že se letošní oslava vydařila a nezbývá než všem seniorům popřát pevné zdraví
a radost nejen s vnoučaty. Pro nás všechny je
velkou odměnou vidět, jak jsou naši senioři
usměvaví a spokojení. Na závěr lze dodat, že
to byl příjemně strávený den.
Za Kulturní výbor Jaroslav Martinec a Danuše Horáčková

Rozsvícení stromu přilákalo do parku u KD
obyvatele vesnice, kteří se rozhodli strávit tuto
chvíli společně. Děkujeme všem organizátorům
za přípravu krásného předvánočního dne, děkujeme dobrovolníkům za upečené cukroví a koláče.
Jsme rádi, že se scházíme v tento čas v tak hojném počtu a věříme, že se opět vše povedlo ke
spokojenosti všech.

Setkání seniorů - dechová hudba Heligonka

Rozsvícení stromečku

Setkání seniorů - Jakub Smolík
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s Katusicemi a Novou Vsí, jsme ztratili celkem čtyři body za dvě remízy. V obou utkáních jsme vedli
již 2 : 0, ale hru jsme nezvládli a pouze remizovali.
Po podzimní části soutěže jsme na sedmém místě
se ziskem patnácti bodů, skóre 25 : 27 a bilancí:
čtyři výhry, tři remízy a čtyři prohry. Z důvodu již
zmíněných absencí se v našem dresu objevilo celkem 24 hráčů. V mužstvu jsme postupně přivítali
tyto nové hráče: Luboše Vnenka, Romana Dohalského, Václava Jíru, Filipa Víta, Davida Nováka
a Tomáše Hynka.
Začátek zimní přípravy je naplánován na 19. ledna 2019. Příprava bude probíhat v domácích
podmínkách, v tělocvičně 7. ZŠ MB a na UMT
v České Lípě (4 PU). V polovině března (pokud
to počasí dovolí) se budeme připravovat a hrát na
PU a přírodní trávě. První mistrovské utkání v jarní
části soutěže s OFS MB je naplánováno na 6. (7.)
dubna 2019.
V plánu je také každoroční silvestrovský fotbálek 31. 12. 2018 v 10. 00 hodin.
FK Slavoj zve všechny příznivce dobré zábavy
na Sportovní ples, který se koná 12. ledna 2019
od 20 hodin. Jako vždy vás pobaví kapela Generace a těšit se můžete na bohatou tombolu.
Vstupenky za 150 Kč zakoupíte v Restauraci
KD.
Mládež
Hráči kategorií minižáci a žáci hrají své zápasy
ve sdružených družstvech s Bělou p. B. Do sdruženého družstva žáků současně přestoupili i hráči
Nové Vsi, kteří tvořili loni sdružené družstvo s FK
Slavoj Čistá. Hráči dorosteneckého věku jsou na
„hostování“ také v Bělé pod Bezdězem. Členská
základna mládeže FK Slavoj Čistá (6 – 24 let) čítá
42 členů.

Rozsvícení stromečku - Čerti

Zástupci obce a předseda kulturní komise navštívili naše občany v domovech seniorů, popřáli jim
mnoho zdraví do dalších let a přinesli malý dárek.

MNOHO ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ,
POHODY A KLIDU
PO CELÝ PŘÍŠTÍ ROK 2018
PŘEJE KULTURNÍ VÝBOR
- Jaroslav Martinec, Danuše Horáčková, Jana Dostálová, Dana Tomíčková a za Obecní úřad Čistá,
se připojuje starosta Zdeněk Tyšer, místostarosta
Leoš Miler a účetní Jana Uhlířová.

MŠE SVATÁ

V KOSTELE SV. VAVŘINCE
V ČISTÉ, SE USKUTEČNÍ
VE ČTVRTEK 27. 12. 2018
V 15. 00 HODIN.

Rekultivace hřiště
Od března 2018 probíhá na místním hřišti rekultivace hrací plochy. Spočívá v postřiku proti
plevelům, vertikutaci, aerofikaci, pískování, setí
a hnojení (každý měsíc až do listopadu). Od roku
1994 probíhalo pouze sekání. Hrací povrch se velmi zlepšil. FK Slavoj Čistá musel zakoupit nový
sekací traktor (kvůli pravidelnému a kvalitnímu
sekání), což je základ. Velké problémy jsme měli
také s kropením nově zaseté trávy v květnu a hlavně v polovině září, kdy dosloužilo čerpadlo dodávající vodu do nádrže pro kropení a do koupaliště.
Voda se musela denně přečerpávat z koupaliště
(kalovým čerpadlem) do nádrže na hřišti, až došla
voda i v koupališti. Bohužel k 20. listopadu 2018
čerpadlo není stále nainstalováno ve vodárně. Kde
se stala chyba?!!! Tímto bychom chtěli poděkovat
za rekultivaci hrací plochy: p. Tošovskému z Katusic, Obci Čistá a ZD Čistá.

FK SLAVOJ ČISTÁ

Muži
První zápas v nové fotbalové sezóně 3. A třídy jsme
smolně prohráli s Klášterem 1 : 2 gólem v závěru
utkání. Bohužel jsme v tomto utkání neztratili pouze
body, ale také na delší dobu několik hráčů. Od druhého až do šestého kola se naše sestava neustále měnila z důvodů dlouhodobých zranění, disciplinárního
trestu nebo jiných důvodů. V tomto období jsme
hráli mistrovská utkání převážně s lepšími mužstvy
3. třídy a většinu zápasů prohráli. Hlavně domácí
prohra s Mukařovem, byla fotbalová tragedie.
Postupně, jak se hráči vraceli po zraněních a trestu,
tak se naše výsledky lepšily a od 7. kola do konce
podzimní části, jsme neprohráli jediný zápas. Bohužel, jsme jen dvakrát vyhráli a třikrát remizovali.
Hlavně v posledních dvou domácích zápasech

Za FK Slavoj Čistá Roman Dohalský
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Mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti
v novém roce 2019
přeje obec Čistá

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