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OBCE ČISTÁ

Vážení občané.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se konalo za účasti devatenácti podepsaných občanů a šesti

členů obecního zastupitelstva, dne 11. prosince 2006, bylo posledním jednáním letošního roku a součas-
ně prvním pracovním jednáním nového zastupitelstva. Po zahájení a kontrole usnesení z minulého jedná-
ní (ustavujícího), bylo provedeno doplnění členů ZO z důvodu rezignace pana Ing. Miroslava Hašla. Na
základě výsledku voleb, byl pan Jaroslav Dohalský jmenován členem obecního zuastupitelstva obce. Dal-
ší body jednání ZO jsou v zápisu a usnesení, které je součástí tohoto zpravodaje. Koncem ledna 2007 se
uskuteční jednání obecního zastupitelstva, na němž bude schválen rozpočet tohoto roku. Rovněž bude
veřejnost seznámena s účetní uzávěrkou roku 2006 a hlavními záměry obce v nastávajícím období.

Vzhledem k blížícímu se konci roku, přeji za sebe a za celé zastupitelstvo obce všem našim občanům
příjemné a klidné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v roce 2007.

Váš starosta

Poděkování.
Děkuji touto cestou občanům- voličům za podporu a vloženou ve mne důvěru, projevenou v říjnových vol-

bách. Vynasnažím se dokázat, že Vaše volba i účast ve volbách nebyly zbytečné.
Jaroslav Gregor

rozsahu z důvodů formálních pochybení a rozhodlo zve-
řejnit tento prodej v záměru obce. Požadovaná cena za
m2/100 Kč a uhrazení nákladů za vynětí z LPF a vyho-
tovení znaleckého posudku (požadavek odboru ŽP Mag.
města Ml.Boleslav).

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Čistá, konaného 11.12.2006 v salonku KD od 18. ho-
din. Přítomní členové zastupitelstva obce: Jaroslav
Gregor, Leoš Miler, Václav Malý, Dana Horáčková,
Stanislav Veselý, Lucie Dlasková.

1) Zahájení provedl starosta obce pan Jaroslav Gre-
gor v 18. hod. konstatováním, že ZO je usnášení-
schopné. Navrženi a schváleni ověřovatelé zápisu a
usnesení: Stanislav Veselý, Václav Malý.

2) Byla provedena kontrola usnesení (ustavujícího)
z minulého jednání.

3) ZO bylo seznámeno s rezignací p. Ing. Hašla na
člena zastupitelstva obce. Bylo provedeno doplnění
dle výsledků voleb. Členem ZO byl jmenován p. Jaro-
slav Dohalský.

4) ZO bylo seznámeno s návrhem nového Jednací-
ho řádu ZO obce Čistá a směrnicemi, a tyto v plném
rozsahu schvaluje.

5) ZO navrhuje a schvaluje poplatek za hrobové mís-
to včetně služeb. Dále schválilo úpravu hodinových
sazeb nájmu sálu KD. Pověřuje finanční výbor vypra-
cováním nájemních smluv s FK Slavoj Čistá- hřiště, TJ
Slavoj- pronájem sálu a posilovny a úpravu nájemní
smlouvy- kadeřnictví.

6) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem
odměn členům ZO, členům výborů a komisí, stanove-
ných dle Zákona o obcích a nařízení vlády  č. 37/
2003 a tento návrh schválilo.

7) ZO projednalo žádost p. Vaňka o odprodej obecní-
ho pozemku, za který nabízí 100 Kč/m2. Zastupitelstvo
trvá na ceně zveřejněné v záměru 200 Kč/m2. ZO opět
projednalo žádost p. Ing. Grumicha o prodeji pozemku
p.č. 296/2 a 296/11 oddělených GP 248-202/2004.
Tímto ruší rozhodnutí ZO ze dne 17. 12. 2003 v celém
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8) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh
rozpočtové změny 5/06- navýšení 100000 Kč pro Zá-
kladní školu.

9) ZO projednalo nabídku firmy AWE CZ a COMPAG
na likvidaci komunálního odpadu. Schvaluje setrvání
u firmy COMPAG. Na základě vyhodnocení nákladů za
likvidaci odpadu v minulém roce a zvýšení ceny za ulo-
žení na skládce, bylo odsouhlaseno navýšení poplat-
ku na osobu na 470 Kč.

10) ZO projednalo návrh zadání ÚPD a kladného
vyjádření Krajského úřadu a toto v plném rozsahu
schvaluje.

11) Zastupitelstvo obce schválilo předložené žádosti
místních organizací o dotaci na činnost.

12) ZO projednalo urgenci p. Pavla Bělohlava ve věci
opravy sociálního zařízení na hřišti.

13) Diskuze: Starosta reagoval na žádost p. Bělo-
hlava. Rekonstrukce bude zahájena v průběhu ledna
2007. Stavební komise doporučuje provést omyvatel-
né nátěry na stávajících příčkách. Pan Klacek měl
dotaz na rekonstrukci vodojemu a její financování, dále
se tázal na důvod zaplocení polní cesty. Pan starosta
věc vysvětlil, bude obnovena původní zapsaná cesta
pod vodojemem. Pan Václav Jodas ml. vznesl dotaz
ke složení výborů a komisí. Složení je přílohou zápi-
su. Také připomíná jubileum místního Kulturního domu.
V roce 2007 to bude třicet let od zahájení provozu v
jeho prostorách. Jmenovaný požaduje dokumentaci k
prezentaci této události pro internet. Paní Švermová
má dotaz na finanční náklad při budování dětského
hřiště. Náklady činily: dotace od Kraje 75 000 Kč,
obec zaplatila 77 506 Kč. Pan Kuntoš měl dotaz na
sedování el. pošty. Pan Puskajler se ptal na prodej po-
zemku 475/1. Prodej byl realizován dle záměru č.4/
2006 a usnesení ZO. Pan Hubený doporučuje jedná-
ní ZO na sále KD.

14) Usnesení č.5 a závěr. Zastupitelstvo obce Čistá
bere na vědomí doplnění ZO dle výsledku voleb.
Schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Čistá a
Směrnice obce Čistá. Pověřuje finanční výbor a sta-
rostu vypracováním nájemní smlouvy s FK Slavoj Čis-
tá- hřiště, kabiny a TJ Slavoj Čistá - sál KD, kurty,
posilovna. Dále úpravu nájemného v místním kadeřnic-
tví. Schvaluje zvýšení hodinových sazeb za pronájem
sálu KD- viz příloha. Schvaluje poplatek za pronájem
hrobového místa ve výši 3 Kč/m2 a 45 Kč za služby
a rok. Pověřuje předsedkyni finančního výboru D.
Horáčkovou podpisem kupní smlouvy na výkup pozem-
ků od p. Leoše Milera. Schvaluje rozpočtovou změnu
5/06. Schvaluje stanovený postup realizace prodeje
parcel p.č. 296/2 a p.č. 296/11.

Neschvaluje žádost p. Vaňka a trvá na původní ceně
dle záměru 3/04. Projednalo návrh fa. AWE CZ a
COMPAG a schválilo podpis smlouvy s firmou COM-
PAG. Schválilo poplatek za odpad pro rok 2007 ve výši
470 Kč. Schválilo zadání ÚPD a bere na vědomí vyjá-
dření Krajského úřadu. Schválilo dotace místním or-
ganizacím na rok 2007. Závěr provedl starosta v 19.57
hod. s tím, že další jednání ZO se uskuteční koncem
ledna 2007, na kterém bude předložen ke schválení
rozpočet obce pro rok 2007 a účetní uzávěrka za rok
2006.

Složerní výborů a komisí při ZO:
Finanční výbor Danuše Horáčková - předseda, tele-

fon-326 303 225, členové Marta Dubayová, Marie
Vyhlasová

Kontrolní výbor Lucie Dlasková - předseda, telefon- 326
303 224, členové Jitka Hercíková, Vladislava Vrbová

Stavební komise Ing. Josef Štipl - předseda, telefon-
326 303 313, členové Jiří Fridrich, Václav Malý

Komise veřejného pořádku a žp. Stanislav Veselý -
předseda, telefon- 326 303 455, členové Rudolf Frid-
rich, Václav Tomsa

Kulturní komise Jaroslav Dohlaský - předseda, tele-
fon - 326 303 439, členové Ivana Gregorová, Leoš
Miler.

Sazby za pronájem sálu KD v Čisté:
Letní sazba (mimo topnou sezonu)
7.00 hod. - 20.00 hod. ..... 330,-Kč
20.00 hod. - 01.00 hod. ..... 360,-Kč
01.00 hod. - x hod. ..... 450,-Kč
Zimní sazba
8.00 hod - 17.00 hod. ..... 390,-Kč
17.00 hod. - 01.00 hod. ..... 450,-Kč
01.00 hod. - x hod. ..... 560,-
Místní organizace 1 ples a 1 zábava bez poplatku,

ostatní akce dle sazebníku
tombola poplatek - 200,-Kč
10% ze vstupného
Svatby (léto) ..... 2500,-Kč
Svatby (zima) ..... 3300,-Kč

Vysvětlení voličům
V tomto článku chci v krátkosti voličům objasnit, proč

jsem se rozhodl odstoupit ze Zastupitelstva obce Čis-
tá. Příčinou byl výsledek volby místostarosty na usta-
novující schůzi 2.11.2006. Musím také přiznat, že jsem
byl zklamán a upřesňuji, že toto zklamání je směrová-
no výhradně ke kandidátce nezávislých. Pro objasně-
ní připomínám, že výsledky voleb přidělily následující
počty mandátů pro jednotlivé kandidátky : ODS - 1
KSČM - 2 Nezávislí - 4. Já jsem získal mandát za ne-
závislé a to druhý v pořadí. Přiznávám, že mě počet
získaných hlasů od voličů (210) příjemně překvapil. To
mě vedlo k tomu, že jsem se rozhodl ucházet se ten-
tokrát o post místostarosty. Můj úmysl jsem otevřeně
sdělil všem členům z kandidátky nezávislých zhruba 1
týden před konáním ustavující schůze. Byl jsem pře-
svědčen, že obci tak budu  schopen více pomoci než
dosud. Výsledek volby místostarosty byl pro mě šo-
kem. Obdržel jsem pouze 1 hlas a ten jsem si dal sám.
Položil jsem si sám otázku, proč kolegové z naší kan-
didátky nevzali v úvahu můj požadavek a ani nevzali v
úvahu výsledek voleb ? Jednoduše řečeno, kolegové
„přeběhli“ někam jinam a já se mohu jenom domnívat,
že se předem něco dohodlo, beze mě. Já toto pova-
žuji osobně za velký podraz a dospěl jsem k názoru,
že odstoupím od mandátu člena zastupitelstva, což
jsem písemně oznámil zastupitelstvu 6.11. 2006. Vše
jsem předem důkladně promyslel, než jsem se takto
rozhodl. Vysvětlení, které mi bylo k výsledku volby mí-
stastarosty podáno, to nemohu akceptovat. Myslím si,
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že ani solidní vysvětlení neexistuje. Chci touto cestou
všem voličům, kteří mi dali svůj hlas, především podě-
kovat za důvěru a té si velice vážím, ale zároveň se jim
chci omluvit za to, že jsem odstoupil.

 Ing. Miroslav Hašl

Věc k zamyšlení.
Za několik dnů nám skončí rok 2006. A tak u šálku

kávy nebo čaje budeme dělat „inventuru“, co se nám
dařilo, z čeho máme radost, ale také co nás mrzí, a že
se nám to či ono nepovedlo. Před několika dny skon-
čilo čtyřleté období zastupitelstva. Bylo jistě správné,
že byla provedena inventura za čtyřleté období, která
byla zveřejněna v obecním zpravodaji 3/2006. Po pře-
čtení tohoto článku si asi většina našich občanů řek-
la,“Tak ono se toho skutečně hodně udělalo, tak že
dobrý“. Ale možná, že se najdou i tací, kteří řeknou:
„No to jste toho za ty čtyři roky moc neudělali a tu moji
připomínku jste vůbec nezrealizovali“. I to se mohlo stát.
Ale buďme objektivní. Už jenom to, že obec nemusela
vracet (jen) ty miliony za plynofikaci, že není zadluže-
na, ale i za vše ostatní patří starostovi a celému zastu-
pitelstvu uznání. Dne 20.-21.10. 2006 se konaly nové
volby do zastupitelstva měst a obcí. Z těchto voleb byl
zvolen staronový starosta obce a zastupitelstvo také
staronové. Tady bych chtěl poděkovat všem našim vo-
ličům, kteří nám dali hlas. Já osobně věřím, že bude
dobrá spolupráce mezi starostou a zastupitelstvem,
dále že bude zodpovědná práce v komisích. A to nej-
důležitější, že bude dobrá spolupráce mezi občany a
obecním zastupitelstvem. A pokud se to podaří budou
i dobré výsledky. Musíme ale počítat i s tím, že budou
mezi námi tací, které tato slova moc nezajímají a bu-
dou mít tu svoji pravdu a dle toho budou konat. Uvedu
příklad.Šel jsem na obecní úřad odevzdat článek do
zpravodaje, za chovatele. Při zpáteční cestě jsem se
šel podívat do kontejneru na železo - žasnul jsem. Když
jsem zvedl hlavu, jel po silnici p. Müller a já si vzpo-
mněl na pana učitele Müllera, který mě učil ve škole v
Bakově nad Jizerou. Učil nás kreslení, tělocvik a ma-
tematiku. Jednou při hodině matematiky nám řekl : „Pán
Bůh chodil po Zemi a rozdával nejorganizovanější hmo-
tu na světě, to je mozek. Tak tu hmotu prosím Vás vy-
užívejte vy pit....“! A pan učitel měl pravdu, jako vždy.
Když jsem se do toho kontejneru podíval, tak mě na-
padla jedna věc. Buď někdo dostal dvakrát a na něko-
ho se ta hmota nedostala. A nebo zapomněl k té hmotě
dát návod, jak se ta hmota má používat. Proč to píšu?
V tom kontejneru byl tento materiál: hadry, vlnitý eter-
nit, pneumatiky a disk i s pneumatikou. V koutě se kr-
čila nahnilá jablka a spousta gumového odpadu a
plasty. Když jsem odcházel, tak jsem dospěl k názo-
ru, že ten kdo to tam dal, ten tu organizovanou hmotu
neměl žádnou. Prosím Vás, nad tím kontejnerem ne-
přemýšlejte, dojdete ke stejnému závěru jako já. Jo
parní stroj je parní stroj a to nikdo nepředělá. Přemýš-
lejte raději o tom, co by se mělo v naší obci zlepšit nebo
vylepšit, co vás trápí. Napište to, nebo přijděte na za-
sedání, a tam vyslovte svá přání, nebo svůj názor. Tato
spolupráce bude určitě prospěšná.

Veselý

Kulturní komise
Den 11. listopad je prohlášen Dnem válečných veterá-

nů. Při této příležitosti byly položeny starostou obce Ja-
roslavem Gregorem vzpomínkové kytice k pomníku
padlých v obci a k pomníčku obětí z konce druhé světo-
vé války. Dne 5.12. 2006 se v MŠ konala Mikulášská
besídka.

Děti navštívil Mikuláš, čert a anděl v podání dětí ZŠ. Do
této akce se zapojily i děti MŠ spolu s učitelkami a ma-
teřská škola se rojila čerty, anděly a Mikuláši.

Blíží se čas Vánoc a to je období návštěv našich spo-
luobčanů, kteří žijí v Domovech důchodců nebo v do-
mech s pečovatelskou službou. Delegace složená ze
zástupců Kulturní komise, Sboru pro občanské záležitosti
a členů zastupitelstva při této příležitosti předá seniorům
kytičku a dárkový balíček.

Kulturní komise obce Čistá spolu se starostou obce
děkují členkám Sboru pro občanské záležitosti a všem
občanům, kteří se aktivně podíleli na kulturních akcích v
naší obci a těší se na další spolupráci v příštím roce. Pře-
jeme veselé prožití vánočních svátků a pevné zdraví v
novém roce 2007.

Narozené děti
prosinec 2005 - Vojtěch David, Dominik Jodas,
rok 2006 - Jan Flusek, Tomáš Martinec, Kateřina Pro-

cházková, Barbora Šormová

Akce v KD - 2007
20.1. Baráčnický ples, 27.1. FK Slavoj Čistá - ples, 28.1.

dětský maškarní bál, 9.2. Hermes - mat. ples, 17.2. Tradiční
ples, 23.2. Spektrum Jos. Důl - mat. ples, 24.2. OKSČM -
ples, 3.3. Repr. ples - Město Bělá pod Bezdězem, 10.3.
Zahrádkáři - Debř nad Jizerou, 23.3. Škoenergo, 14.4. Bal-
da - hokej, 17.11. Myslivci - zábava

Rozloučili jsme se s těmito občany: Miloš Misík, Jaro-
slava Knapová, Václav Koudelka, Jiří Šída, Milada Hola-
sová, Marie Machová
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Pro vnitřní potřebu Obecního úřadu Čistá zpracoval Josef Műller a Jiří Čermák.
Vytiskla Tiskárna Čistá

Děkujeme Vám.
Dne 9. prosince 2006 pořádala v kulturním domě v

Čisté Asociace rodičů a přátel postižených dětí klub Mla-
dá Boleslav „Mikulášskou zábavu“ spojenou s nadílkou.
Této akce se zúčastnilo asi 50 dětí a vozíčkářů. Byla zde
ukázka starých řemesel, mohli si zatancovat a zahrát si
různé hry. Na závěr naděloval Mikuláš. Celá akce se vy-
dařila ke spokojenosti dětí a rodičů. A tak dovolte, abych
poděkovala panu starostovi a celému zastupitelstvu za
bezplatné zapůjčení vašeho sálu v KD. Děkujeme paní
Liscové za přípravu sálu pro naši akci. Všem občanům v
Čisté přeji krásné prožití vánočních svátků a hodně štěs-
tí a zdraví v roce 2007.

Za Asociaci rodičů a přátel postižených dětí
St. Ulmanová

Finanční výbor oznamuje občanům,
 že MÍSTNÍ POPLATEK za systém odpadového hospo-

dářství pro rok 2007 bude vybírán od 2.ledna do 28.úno-
ra 2007 na OÚ Čistá. Místní poplatek činí: 1) pro trvale
hlášené osoby 470,-Kč na osobu za rok 2) pro vlastníky
nemovitostí, sloužících nebo určených k rekreaci 500,-
Kč na nemovitost za rok.

Poděkování
Děkuji ze srdce p. starostovi Gregorovi a všem

milým lidem, kteří mě přišli blahopřát k mým naroze-
ninám. Tolik darů, květů a gratulací  mě potěšilo a

zahřálo. Horáček Miloslav

Smíšené zboží Čistá
U příležitosti blížícího se konce roku Vám přejeme

příjemné prožití vánočních svátků ve zdraví, spokoje-
nosti a šťastný nový rok 2007.

Chovatelé hodnotí rok 2006.
Když se podíváme na kalendář, zjistíme že do konce

roku už zbývá několik dní. A tak si klademe otázku jaký
to byl rok. Byla splněna všechna ta předsevzetí? Podaři-
lo se nám zrealizovat všechny myšlenky a nápady v cho-
vatelské činnosti? Tak naše organizace má stále stejný
počet členů i králičí plemena, která chováme jsou stejná
jako v minulosti. A tak ani zde se nic nezměnilo. V oblas-
ti odchovu se podařila zimní plemenitba. Jednotlivé vrhy
byly početné a vyrovnané a to dávalo dobrý předpoklad
pro výběr zvířat pro výstavy, které se konají v červnu a v
červenci. Ale i pozdější vrhy byly velmi slušné. U plemen
byla provedena selekce. A k dnešnímu dni bylo otesto-
váno k další plemenitbě 60 kusů, a to není konečné čís-
lo pro rok 2006. V našich chovech je věnována stálá
pozornost zdravotnímu stavu zvířat, ve spolupráci s MV-
Dr.Fričem. Nedílnou součástí naší práce je účast na vý-
stavách. Celkem jsme se zúčastnili sedmi výstav. Bylo
vystaveno celkem 56 králíků, buď jako jedinci, nebo jako
tříčlenné kolekce. Zvířata byla velmi dobře obodována,
což svědčí o zodpovědném  výběru chovatele. V letoš-
ním roce jsme se nezúčastili výstav v Dobranově, které

se nekonaly pro
technické úpravy
areálu. Dále v Mni-
chově Hradišti byla
výstava odvolána
vzhledem k počasí
(tropická vedra).V
současné době se
připravujeme na
okresní soutěž cho-
vatelů. Ta se usku-
teční v Dobrovici.
Bude to soutěž jed-
notlivců a 27 základ-
ních organizací.
Počítáme s tím, že
této soutěže se zú-
častníme jako jedin-
ci i jako celá
základní organiza-
ce. Zvířata která
byla vybrána jsou
pěkná v barvě, v ty-
pyčnosti i v hmotnosti. Věřím, že se umístíme v té první
polovině základních organizací. Dále byla úzká spouprá-
ce s obecním úřadem. Sekali jsme některé obecní po-
zemky. Co v příštím roce? Mimo těch záladních věcí,
které se v chovu provádí, počítáme s rozšířením chovu o
jedno plemeno, dále počítáme, že rozšíříme účast se zví-
řaty na výstavě v Zákupech. Je ještě jedna věc, která nás
dlouho trápí, že se  nehlásí mladí, nebo i ti dříve naroze-
ní naši občané. Ale o tom někdy příště. Závěrem mého
povídání bych využil této příležitosti a chtěl popřát našim
občanům pěkné Vánoce a hodně štěstí, zdraví a spoko-
jenosti v tom dalším roce 2007. V obecním zpravodaji se
často dovídáme o historii naší obce, společenských or-
gan. atd. Tento článek je součástí dnes už historické čin-
nosti  org. ČSCH Čistá. Poznámka k tomuto článku. Už
tenkrát hostoval v Mladé Frontě tiskařský šotek. 1) Tak
výstavu zhlédlo 210 návštěvníků. 2) Výstavu zahájil před-
seda org. ČSCH Jan Hladký st.

Děkuji za chovatele Veselý

Fotbal - muži
Po sestupu do III. třídy se ukázalo, že i tato soutěž má

svou kvalitu a je velmi vyrovnaná. V našem mužstvu do-
šlo k několika změnám. Na hostování do Skalska odešel
Emil Zimmerman, aktivní činnost ukončil Míra Velíšek.
Tyto dva hráče bylo těžké nahradit. Na přestup přišli Ka-
rapetjan a Hála z Bělé. Ze Slovenska přišel Juhás Ma-
rek. První část soutěže se nám vůbec nevydařila a výkony
mužstva nebyly dobré. Teprve v druhé půlce soutěže jsme
pravidelně získávali body. To stačilo po podzimní části na
střed tabulky. Cíl pro jaro je kvalitní zimní příprava a na-
vázání na dobré výkony v závěru podzimu. Náš dorost se
druhým rokem v soutěži lepšil, získával body a opustil
nelichotivý konec tabulky. Musíme si uvědomit, že větši-
ně hráčů je 16 let. Záleží jen na nich, na jejich píli a sna-
ze se uplatnit v mužstvu dospělých.

Za FK Slavoj Čistá Dohalský Jaroslav
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