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OBCE ČISTÁ

Výtah ze zápisů veřejných zasedání
zastupitelstva obce Čistá.

      z 5. února 2007
Byl přednesen návrh dodatku vyhlášky o místních poplat-

cích, který upravuje poplatek za osobu trvale hlášenou v
obci na 470,- Kč/ rok, a dále poplatek za nemovitost v níž
není trvale hlášený občan na 550,- Kč/rok. Zastup. obce
projednalo a navrhlo, aby cena za pronájem sportovního
zařízení pro FK a TJ Slavoj Čistá byly 1,-Kč/rok s plnou
úhradou energií a vody. Toto se nevztahuje na nájmy pro
podnikatelskou sféru. Předseda finančního výboru D. Ho-
ráčková, přednesla návrh rozpočtu na rok 2007 s příjmy a
výdaji 5 923 600,- Kč. a rozpočtovým výhledem na rok
2008. Přítomné seznámila s výsledky hospodaření obce za
minulý rok. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem
na přecenění lesních pozemků pro účely účetní evidence a
bylo seznámeno se smlouvami s VaK MB, a.s.. ZO projed-
nalo petici pro obnovu venkova a souhlasí s přihlášením
obce do Svazu měst a obcí. Bere také na vědomí novelu
Stavebního zákona a doporučuje, aby stavební komise obce
byla zachována. V diskuzi paní Veselá upozorňuje na nedo-
statečné osvětlení v jejich ulici, paní  Dlasková na provozní
dobu pošty, která zůstává nezměněna, ale mění se rozvoz
zásilek. Pan Brodský poukázal na zavážení příkopů na ces-
tě od Koudelků a pan Tomsa na nutnost úpravy okolí po-
mníku padlých.

    z 12. dubna 2007
Starosta podal zprávu o výsledku přezkoumání hospoda-

ření obce za rok 2006. Nebyly  zjištěny chyby a nedostat-
ky. Byl projednán a schválen Závěrečný účet obce Čistá za
rok 2006. Zastupitelstvo obce projednalo změnu ve zpra-
cování územně plánovací dokumentace ve smyslu zákona
č. 183/2006 Sb.. Dále ZO projednalo předloženou zprávu
a v souladu s ustanovením paragrafu 6, odstavce 5 výše
uvedeného zákona, určilo člena zastupitelstva- starostu p.
J. Gregora spoluprací s pořizovatelem územního plánu Čis-
tá v rozsahu stanoveném zákonem. ZO projednalo žádost
p. Dohnala a p. Vaňka o prodej pozemků dle záměru č.3/
04. Prodej byl schválen a bude realizován dle GP 303-4/
2007. Kupující nemají námitek. Zastupitelstvo bylo seznáme-
no s rozhodnutím Pozemkového úřadu ve věci restitučního
nároku na čp. 4 a ostatních pozemků. Také bylo seznáme-
no s poskytnutou dotací ve výši 100 000,- Kč na opravu
střechy kostela. Požadovaná částka činila 800 000,-Kč.
Starosta byl zmocněn k jednání s farností Bělá pod Bezdě-
zem o dalším postupu při financování oprav havarijního sta-
vu této sakrální stavby. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno
s výsledkem nabídkového řízení na zhotovitele plastových
oken a jejich montáž na obecním úřadě a o avizované kon-
trole pracovníků KÚ na obnovu lesních porostů. Předsed-
kyně Finančního výboru přednesla návrh rozpočtových změn
č.1/2007. Zastupitelstvo obce bylo informováno o konání
valné hromady České spořitelny, kde obec vlastní akcie a
bylo seznámeno s programem LEADER (fondu EU) a nabid-
kou MAS LAG Podralsko o zapojení naší obce do tohoto pro-
gramu a souhlasilo s působností a činností MAS LAG
Podralsko na svém správním území. V diskuzi na dotaz ob-

čanů na opravy cesty ze Stránky k ZŠ odpověděl starosta,
že tato bude provedena v průběhu roku. Osvětlení v nové
zástavbě bude realizováno do 20. dubna 2007 a opravy cest
budou pokračovat v druhé polovině roku. V letošním roce
také bude provedena celková revize stávajícího obecního
rozhlasu, ozvučena část obce v nové zástavbě a zpracován
projekt na novou rozhlasovou ústřednu včetně reprodukto-
rů.

Zápisy včetně usnesení jsou k nahlédnutí na OÚ nebo
www.obeccista.cz.

A co trápilo obec před sto lety?
(Výtah ze zápisů obecního zastupitelstva z roku 1907.)
22. února 1907., Usnešeno stavět obecní vodovod. Dále

usneseno pokračovat ve stavbě silnice u kostela. 12. břez-
na 1907., Pěstounem pro sirotka Josefa Voláka bude Josef
Bělohlav za úplatu 14 K za jeden měsíc. Žádost Josefa Klac-
ka za odprodej pozemku ke stavbě domku proti p. Velicho-
vi na Tejnci. Bylo ujednáno aby projekt vodovodu provedl
Ján Mysliveček v Luštěnicích. 12. května 1907., Komín na
budově školní opraví zedník Josef Vrba. Obecní strážník
žádá o diety při pochůzkách konaných s čímž zastupitelstvo
souhlasí. 28. července 1907., Dopsati p. Myslivečkovi, aby
do čtrnácti dnů zaslal rozpočet a plány na stavbu vodovo-
du, nebo že se musíme obrátit na někoho jiného. 25. září
1907.,

Volby do obecního zastupitelstva:
ve třetím sboru František Kotrmon, František Ondrák,

František Čuban a Václav Kysela
ve druhém sboru František Drásta, Václav Novák, Jan Ti-

chý, František Turpiš
v prvním sboru Josef Kabeš z čp.28, Václav Maděra, Jan

Novák a František Vaněk.
6. října 1907., Volba do obecního výboru. Starostou zvo-

len Václav Maděra, prvním radním František Vaněk a dru-
hým radním František Turpiš.

Ze starostova notesu.
V sobotu 14. dubna byl slavnostně zahájen 4. ročník „Má-

chovi v patách“. Etapový turistický pochod s kulturním pro-
gramem, ve stopách básníkových po zajímavých místech
Máchova kraje. Záštitu nad touto kulturně- sportovní akcí
převzal Svazek obcí Máchův kraj, jehož členem je i naše
obec. Termíny dalších pochodů: sobota 28.4. BUS- Všech-
ny Máchovy ženy- Dubské Švýcarsko, terén mírně náročný,
trasa: Dubá, Vrabcov, Rozprechtice, Dubá, Dubová hora,
Pavličky, Čáp, Dřevčice (kulturní program) Odjezd: MB 8.00
B.p.B. 8.15  délka tras 10 nebo 14 km. sobota 12. 5.
Všechny Máchovy ženy- Doksy- Slatinné vrchy, terén mírně
náročný, trasa: ČD Doksy- Slatinné vrchy- ČD Doksy délka
trasy 12 km nebo ČD Doksy- Slatinné vrchy- Záhvozdská
cesta. ČD Doksy délka trasy 20km Odjezd: MB m. 8.24 MB
hl. 8.40 R Návrat: MB hl. 15.47, (17.02 R) MB m. 16.02,
(17.29). pátek 25. 5. Všechny Máchovy ženy- Noční výstup
na Bezděz a od 20. 00 kulturní program.

Přílohou tohoto zpravodaje je příspěvek předsedy stavební
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komise, ing. Josefa Štipla, který informuje občany stručnou
formou se základními povinnostmi stavebníka ve vztahu k
stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb..

Naši hasiči pod vedením staronového starosty Jaroslava
Martince, se po letech útlumu činnosti opět aktivizují. Druž-
stvo SDH se v minulém roce zúčastnilo soutěží v požárním
sportu. Silně omlazené družstvo, přestože soutěžilo bez
velkých příprav, obci rozhodně ostudu neudělalo. V tomto
měsíci absolvoval člen SDH Josef Vrba úspěšně školení
strojníků v Hasičské škole v Bílých Poličanech. Další škole-
ní zajistí obec pro velitele zásahového družstva. Kulturní akcí
našich hasičů bylo uspořádání pomlázkové taneční zábavy.
Pro občany byla uspořádána tzv. železná sobota, dne 21.
dubna, kdy členové SDH pomohli občanům s likvidací že-
lezného šrotu. Pro posílení akceschopnosti zásahového
družstva schválilo ZO zakoupení přívěsu pro převoz stříkač-
ky a příslušenství.

Přestože obec je zřizovatelem předškolního zařízení (MŠ)

je tato povinna řídit se ustanovením školského zákona č.
561/2004 Sb.. Pro vysvětlení řady dotazů přinášíme přílo-
hou zpravodaje informace s kterými by se potencionální
zájemci o umístění dítěte měli seznámit.

Odpadové hospodářství se stává v obcích a městech z
titulu finanční náročnosti fenoménem, kterému je nutno vě-
novat odpovídající pozornost. Náklady na likvidaci odpadů
v obci představovaly v roce 2006 částku cca 400000,-Kč.
Jelikož došlo k dalšímu navýšení cen za uložení odpadů na
řízených skládkách, lze očekávat nárůst těchto nákladů.
Abychom eliminovali tento faktor, je třeba vytvořit podmínky
pro využitelnost odpadů. Zásadní možností je třídění odpa-
dů. Obec proto zajistí zřízení dalšího „hnízda“ v oblasti nové
zástavby. Zvažujeme možnost třídění nápojových kartonů,
kontejnerem umístěným u sběrného dvora. V neděli 19.
května bude ve spolupráci s firmou Compag proveden od-
voz nebezpečného odpadu ze sběrného dvora. Žádáme
touto cestou občany, aby odpad tohoto druhu (lednice, te-
levizory, počítače, akumulátory, barvy, oleje, baterie a pod.)
dodali v předstihu. Zároveň připomínáme, že pračky, spo-
ráky, vysavače a ostatní podobný odpad patří do kontejne-
ru na kovový odpad, umístěný na parkovišti KD.

Valná hromada ZD Čistá, která se konala 30. března 2007
v sále KD, znamenala volbu nového předsedy zemědělské-
ho družstva významnou událost přesahující rámec družstva.
Dosavadní předseda ZD, největšího podnikatelského sub-
jektu v obci, ing. Oldřich Bartoň končí své působení po
sedmnácti letech, po úspěšné transformaci zemědělského
družstva. Zastupitelstvo obce děkuje panu ing. Oldřichu Bar-
toňovi za roky korektní spolupráce a pozitivní zviditelnění
obce Čistá. Novému předsedovi ing. Kubínovi blahopřeje-
me ke zvolení a věříme že i nadále bude vzájemná spolu-
práce nadstandartní.

Akce připravované k realizaci v prvním pololetí letošního
roku: 1) Chodník u pomníku padlých. 2) Veřejné osvětlení
v nové zástavbě. 3) Výměna oken na OÚ a rekonstrukce
střechy tamtéž (dotace). 4) Vybudování hřiště na Stránce.
5) Umístění kontejnerů na tříděný odpad v nové zástavbě.

Akce pro druhé pololetí tohoto roku: 1) Oprava části stře-
chy na místním kostele. 2) Oprava hřbitovní zdi. 3) Úprava
cesty pro pěší ze Stránky na Velkou stranu.

Sportovní činnost
FK Slavoj Čistá, družstvo dospělých hraje v souřasné době

okresní soutěz III. třídy. Po podzimním kole drží osmou příč-
ku. V jarní soutěži porazilo celek Ledců 2:1 a v druhém
zápase podlehlo SK Březno 1:4. Další utkání sehrálo na
domácí půdě v sobotu 21. dubna s celkem FK Kostelní Hlav-
no 1:1. Dorostenci jsou v soutěži po podzimním kole na
šestém místě. Jarní kolo zahájili v Předměřicích prohrou 2:5.

Oddíl tenisu provádí jarní brigády na úpravě kurtů. Byla
provedena výměna antuky, oprava oplocení a zavěšení sítí.

 Stolní tenisté opouští druhou a třetí třídu a oba týmy se
přípravují na účast v nových soutěžích.

Jak vyplývá ze zprávy ČSCH Čistá, činnost této organiza-
ce již řadu let přesahuje rovněž hranice obce i okresu. Pro-
to je na místě tuto činnost ocenit alespoň veřejným uznáním
a poděkováním členům za úspěšnou reprezentaci obce.

Úřední deska, tak i sdělovací prostředky informovaly o
skončení povolení na vypouštění odpadních vod k datu 1.1.
2008. Řada našich občanů nikdy takové povolení neobdr-
žela a přesto odpadní vody vypouští. Tímto problémem se
bude zabývat komise pro ochranu životního prostředí. V
konkrétních prokazatelných případech bude zahájeno správ-
ní řízení směřující k nápravě, ev. postihu.

Připomínáme občanům, že stále probíhá uzavírání smluv
na pronájem hrobových míst a současně výběr poplatků za
nájem hrobů a služeb.

S Novým rokem
přišel nový zákon.

(Stavební zákon č. 183/2006 Sb.)
Vážení spoluobčané- stavebníci,
1.1.2007 začal platit nový stavební zákon č. 183/2006

sb., který mnohé věci oproti dřívějšímu zákonu zjednodu-
šuje, ale zároveň přenáší značný díl odpovědnosti na sta-
vebníka (tj. osobu, která stavbu financuje, popřípadě
svépomocí provádí). Zákon stanoví jeho povinnosti a pokud
je stavebník nesplní, čekají jej sankce- většinou finanč-
ní.Protože neznalost zákona nikoho neomlouvá, rozhodli
jsme se vám pomoci a o některých zásadních částech to-
hoto zákona vás v našem zpravodaji čas od času informo-
vat. Co lze stavět či provádět bez povolení?-
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Například: 1) stavební úpravy- pokud se jimi nezasahuje do
nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způ-
sob jejího užívání, nevyžadují-li posouzení vlivu stavby na ži-
votní prostředí, ale také nemohou negativně ovlivnit požární
bezpečnost. 2) udržovací práce- pokud nemohou negativně
ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled
stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o
práce na kulturní památce. 3) opěrné zdi- do výšky 1m, kte-
ré nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřej-
ným prostranstvím. 4) přenosná zařízení, konstrukce a lešení
jejichž doba umístění na pozemku nepřesáhne tčicet dnů v
roce. 5) informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší
než 0,6 m2- mimo ochranná pásma komunikací. Zákon oproti
dřívějšímu zákonu rozšiřuje počet případů u nichž není třeba
ohlášení ani stavební povolení. U některých je však třeba sta-
vebnímu úřadu oznámit záměr stavby a získat tzv. „územní
souhlas“, který nahrazuje územní rozhodnutí. K oznámení
záměru stavebník připojí : doklady prokazující jeho vlastnic-
ké právo, jednoduchý technický popis, situační výkres se
zakreslením stavby (min. dva metry od plotu) s dalšími pří-
slušnými výkresy, dále předloží stanovisko dotčených orgá-
nů a osob sousedních pozemků, jejichž vlastnické právo
může být stavbou dotčeno. Bude- li záměr stavebníka staveb-
ním úřadem posouzen kladně, vydá stavební úřad územní
souhlas se záměrem do třiceti dnů od oznámení záměru a
opatří situační výkres ověřovací doložkou. Z toho plyne, že
se stavbou vyžadující územní souhlas lze započít až po jeho
vydání. Platnost územního souhlasu je dvanáct měsíců od
jeho vydání. Stavby vyžadující územní souhlas jsou například:
1) stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné
plochy a do výšky 5m, nepodsklepené, jestliže neobsahují
pobytové místnosti, hygienická zažízení, ani vytápění, neslouží
k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavin a plynů. 2) stavby
pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné
ploše do 16m2 a do výšky 5m. 3) zimní zahrady o jednom
nadzemním podlaží a skleníky do 40m2 zastavěné plochy a
do výše 5m. 4) přípojky energetické, vodovodní a kanalizač-
ní v délce do 50 m. 5) zásobníky na zkapalněné uhlovodí-
kové plyny do celkového objemu 5m3 určené výhradně pro
odběr plynné fáze. 6) ploty do výšky 1,8m, které nehraničí s
veřejnými pozemními komunikacemi a veřejným prostran-
stvím. 7) zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do
objemu 50m3 a do 3m výšky. 8) bazény do 40m2 zastavě-
né plochy. 9) výrobky,které plní funkci stavby včetně nosných
konstrukcí, nepodsklepené, pokud nebudou sloužit k užívá-
ní osobami, nebo k ustájení zvířat. Další povinnosti, které
ukládá stavební zákon stavebníkům při opravě a provádění
staveb: 1) stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a
provádění stavby. Tato povinnost se týká i terénních úprav a
zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a
zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majet-
ku, i šetrnost k sousedství. Tyto povinnosti má i u staveb a
jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení
nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení reklam-
ního zažízení. U staveb prováděných svépomocí je staveb-
ník rovněž povinen uvést do souladu prostorové polohy stavby
s ověřenou projektovou dokumentací. O zahájení prací na
stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostateč-
ném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotče-
né. 2) stavebník je povinen pro účely projednání záměru
podle tohoto zákona opatřit předepsanou projektovou doku-
mentaci. Vyžaduje-li zákon zpracování projektové dokumen-
tace osobou k tomu oprávněnou, je stavebník povinen zajistit
zpracování dokumentace takovou osobou, pokud nemá po-
třebné oprávnění sám. 3) při provádění stavby, pokud by vy-
žadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu,
je stavebník povinen: a)oznámit stavebnímu úřadu předem
termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikate-
le, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstav-
by jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude
vykonávat stavební dozor. Změny v těchto skutečnostech
oznámí neprodleně stavebnímu úřadu. b) před zahájením

stavby umístit na viditelném místě u vstupu do staveniště ští-
tek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení
stavby, popřípadě do vydání kolaudačního souhlasu. Roz-
sáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem
s uvedením údajů ze štítku. c) zajistit, aby na stavbě nebo
na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby
a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její
změny, popřípadě jejich kopie. d) ohlašovat stavebnímu
úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stav-
by, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu ne-
brání vážné důvody, této prohlídky se účastnit. e) ohlásit
stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na
stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpeč-
nost stavby. Tuto povinnost má i stavebník u staveb nevy-
žadujících stavební povolení ani ohlášení. 4) u stavby
financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební
podnikatel, jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit tech-
nický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud pro-
jektovou dokumentaci pro tuto stavbu může zpracovat jen
osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, za-
jistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlav-
ního projektanta nad souladem prováděné stavby s
ověřenou projektovou dokumentací. Seznámili jsme vás s
problematikou staveb, které nevyžadují stavební povolení ani
ohlášení a s povinnostmi stavebníků při přípravě a prová-
dění všech druhů staveb. Doufáme, že vám naše informa-
ce pomohou orientovat se lépe při vaší stavební činnosti.

 ing.Josef Štipl, předseda stavební komise

Co by rodiče měli vědět o úplatě
za předškolní vzdělávání.

Při stanovení úplaty za předškolní vzdělávání ředitel ško-
ly vychází z paragrafu 123 odst. 5 zákona č. 561/2004
Sb., školský zákon a z vyhlášky č.43 ze dne 9. února
2006, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o před-
školním vzdělávání. Ministerstvo stanoví podmínky, splatnost
úplaty, možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty
a nejvyšší možnou úplatu. Úplata je stanovena v měsíční
výši na období školního roku, je zveřejněna na přístupném
místě ve škole nejpozději 30. června předcházejícího škol-
ního roku. Její výše nesmí přesáhnout 50 procent  skuteč-
ných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů za
uplynulý kalendářní rok. Proto se poplatek v různých škol-
ních letech může měnit. Poslední ročník MŠ se poskytuje
bezúplatně. Podle paragrafu 6, odst.3 úplata musí být sta-
novena pro všechny děti ve stejné výši. Pro případy dětí,
jimž je docházka do MŠ omezena na 4 hodiny denně z
důvodu pobírání: a) rodičovského příspěvku b) příspěvku
při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodi-
čem dítěte, popř. jinou osobou, která převzala dítě do péče
nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného
soudu se v souladu s odst. 1 par. 6 vyhlášky č.43 stanoví
výše úplaty odpovídající dvěma třetinám výše úplaty stano-
vené pro celodenní provoz. Podle par. 123 odst.4 zákona
č.561/2004 Sb. lze úplatu snížit nebo prominout z důvo-
du „zejména sociálního znevýhodnění dítěte.“ Par. 16 odst.
4 zákona 561/2004 Sb. vymezuje sociální znevýhodnění:
a) dítě pochází z rodinného prostředí s nízkým sociálně kul-
turním prostředím b) dítě s nařízenou ústavní výchovou c)
dítě s postavením azylanta Přijetí dítěte do MŠ od určitého
dne: a) vzniká nárok na poskytování předškolního vzdělá-
vání. Rodič nemá povinnost tento nárok v plném rozsahu
uplatnit a po písemné úmluvě lze docházku na libovolnou
dobu přerušit. b) zákonný zástupce dítěte je povinen platit
úhradu za předškolní vzdělávání podle par. 123 odst.2 zá-
kona č. 561/2004 Sb. a zároveň c) právnická osoba vy-
konávající činnost MŠ má za podmínek stanovených v par.
160 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. nárok na finanční
prostředky státního rozpočtu. Všechny účinky přijetí dítěte
uvedené v písmenech a) až c) musí nastat k témuž dni a
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bylo by obcházení zákona č. 561/2004 Sb., kdyby někte-
ré z těchto účinků byly v rozhodnutí stanoveny na pozdější
dobu. Není přípustné, aby organizace byla příjemcem finanč-
ních prostředků státního rozpočtu na dítě, kterému ve sku-
tečnosti neposkytuje předškolní vzdělávání. Taková situace
by nastala, kdyby platilo, že lze dítě k určitému datu příjmout
a k pozdějšímu datu stanovit jeho „nástup“ do MŠ. V sou-
časné době MŠ navštěvuje 27 dětí, z toho je 18 dětí míst-
ních a 9 přespolních. Podle zákona se třída naplňuje do
počtu 24 dětí a je možné, aby OÚ povolil výjimku a poočet
dětí se zvýšil o čtyři. Od září 2007 deset dětí postoupí na
základní školy. Doporučuji rodičům čisteckých dětí, aby zvá-
žili, zda mají zájem o přihlášení dítěte do MŠ Čistá a aby
nepropásli termín zápisu do MŠ na školní rok 2007/08,
který se koná během dubna 2007 v budově MŠ u paní uči-
telky Pavlíčkové. Přijímání dětí bude probíhat podle kriterií,
se kterými se rodiče mohou seznámit v MŠ, kde jsou zve-
řejněny. Na konci měsíce dubna bude rodičům oznámeno,
zda jejich dítě bylo možno do MŠ Čistá příjmout. V případě
dotazů k této problematice můžete volat na tel. číslo 326
303 242 nebo 606614455.

Mgr. Olga Olšáková, řed. školy

Z kulturní komise.
Dne 20. prosince 2006 navštívilk starosta obce, spolu s

členkami komise pro občanské záležitosti, naše občany ži-
jící v domovech důchodců a v domech s pečovatelskou služ-
bou. Tyto návštěvy jsou již tradiční a budou probíhat i v
letošním roce, tak jako návštěvy všech občanů slavících
významná životní jubilea. Pálení čarodějnic se uskuteční na
hřišti, poslední dubnový den. Lampionový průvod vyjde od

KD v 19.30 hod.. Zveme všechny děti a rodiče. V měsíci
květnu to bude již deset let od otevření ordinace obvodního
lékaře. Tuto provozuje dvakrát týdně MUDr. Martin Zelený.
Možnost návštěvy lékaře v místě ocení především starší spo-
luobčané. Obecní úřad jménem občanů Čisté, vyjadřuje
touto cestou poděkování panu doktoru Zelenému a jeho milé
a příjemné sestřičce. Přejeme do dalších let pevné nervy,
pracovní pohodu a vzorné pacienty. V letošním roce ještě
připravujeme: kladení věnců k pomníku padlých, dětský den,
přivítání nových občánků, třicet let od otevření kulturního
domu a setkání seniorů. Ženy v Čisté pořádaly ples a dět-
ský maškarní bál v KD za hojné účasti. V měsíci květnu
pořádají výlet do okolí Kutné Hory. Zájemci se mohou hlá-
sit na OÚ. Záloha 100,- Kč. Datum výletu bude upřesněn.

Okresní soutěž chovatelů,
areál Dobranov. Již tradičně byla uspořádána dne 6 a 7

ledna 2007 Okresní soutěžní výstava králíků, drůbeže a
holubů. Tato soutěž je pro 27 organizací a 160 chovatelů.
Jednotlivec, který soutěží, se musí prezentovat s kolekcí tří
kusů stejného plemene a zvířata musí být narozena v roce
2006. Dále pak organizace, která soutěží , se musí prezen-

tovat s pěti zvířaty pěti plemen narozených v roce 2006. Cel-
kem bylo vystaveno s dodatky 36 plemen králíků v celko-
vém počtu 460 kusů. Dále byla vystavena drůbež ve 21
volierách, devatenácti plemen. Holubích volier bylo celkem
15 s patnácti plemeny a 42 klecí  42 plemen. Naše organi-
zace se účastnila jak soutěže mezi organizacemi, tak i sou-
těže jednotlivců. Za organizaci
byla zaslána plemena Di, Čv, Nb,
Kuv, Kal. Na soutěž jednotlivců
jsme zaslali kolekce Nb, Di, Kal,
Čv. Tím že byl proveden skuteč-
ně odpovědný výběr zvířat, splni-
lo se naše předsevzetí, skončit v
soutěži v prvních deseti základ-
ních organizacích. A výsledek byl
takový, že jsme skončili na sed-
mém místě. Umístění v jednotliv-
cích v plemenech, tak Di na
prvním místě v Kal na třetím mís-
tě v Čv na druhém místě a vNb
na místě třetím. Z výsledku máme
radost a věříme, že odchovem
zvířat v roce 2007 se opět zařa-
díme do té první desítky.

Za chovatele Veselý

 Čas nelze zastavit
a tak jsme zase o kus starší a na konci letopočtu je zno-

vu sedmička. Tak jako v roce 1907, kdy se 16. listopadu
narodil Čisťák akademický malíř a emeritní profesor Jaroslav
V. Holeček, nebo jako v roce 1957, kdy 21. prosince ze-
mřel jeho strýc, také Čisťák, mistr Josef Novák ,majitel ma-
lírny a malíř skla. Končí sedmičkou, tak jako před třiceti lety,
kdy ho zakončovaly sedmičky dvě, tak jako dvě události,
které si po letech připomínáme. Kdy 31. července zemřel
spisovatel a učitel Alois Havel, který je pochován na čistec-
kém hřbitově a kdy byl 5. listopadu slavnostně otevřen čis-
tecký kulturní dům. A končí zrovna tak sedmičkou, jako před
deseti lety, kdy jsme na některá tato výročí, významná pro
naši obec, upozornili výstavkami, brožurkou o J. V. Holeč-
kovi a zvláštním vydáním Místních novin Podbezdězí, maji-
tele a redaktora tohoto regionálního periodika Jaroslava
Diblíka. Za deset let, to už se cosi uděje a tak jsem pojal
myšlenku oslovit autory, přispivatele tohoto vydání MNP a
požádal jsem je o příspěvek na totéž téma do příloh naše-
ho letošního obecního zpravodaje, kterému tak letos přibu-
de, dík pochopení představitelů obce, jednou tolik stránek.

 Zemědělství patří k venkovu i v
třetím tisíciletí.

Zemědělské družstvo v Čisté u Mladé Boleslavi, družstvo
vlastníků hospodaří na 1750 hektarech zemědělské půdy v
katastrech obcí Čistá, Plužná, Bítouchov, Dalešice, Hrdlo-
řezy, Zvířetice, Malá Bělá, Kosmonosy, Debř n.J. a Micha-
lovice. Družstvo má 190 členů, kteří sdružili svůj majetek ke
společnému podnikání, vědomi si výhod plynoucích z hos-
podaření na větších celcích. Jelikož jsme přednostně naku-
povali pozemky pod budovami a hospodářskými areály,
většinu obdělávané půdy si pronajímáme. Družstvo se za-
bývá převážně zemědělskou výrobou. V rostlinné výrobě se
specializujeme na výrobu obilí, zejména potravinářské pše-
nice (výnos 6 tun z ha), cukrovky (55- 70 tun z ha) a krm-
ných plodin. Pro zvýšení produktivity práce a snížení nákladů
uplatňujeme převážně bezorební systém obdělávání půdy.
V živočišné výrobě je družstvo specializováno na chov holš-
týnského skotu, výroba mléka od 400 krav 7500 litrů užit-
kovosti. Doplňkovým odvětvím je výroba hovězího a
vepřového masa. Družstvo podniká i ve sféře služeb (země-
dělské práce, opravárenství, pronájem čerpací stanice PHM,
doprava aj.) Přes značné potíže dosahujeme každoročně

Pan učitel Müller v roce 1930
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zisku. Za poslední tři roky jsme byli nuceni proinvestovat přes
50 000 000 Kč jako nezbytnost pro udržení výroby a roz-
voj družstva. Situace se pro nás značně zlepšila  po vstupu
do EU. Největší investicí byla výstavba nových vzdušných stá-
jí pro skot v Plužné. Vytvořili jsme tím odpovídající podmín-
ky pro chov i v extrémně teplých měsících posledních let.
Tyto stáje nám může leckdo závidět. Na investici přispěla
zhruba třetinou dotace z národních zdrojů a zejména pro-
středků EU. Při zvyšování produktivity nadále klesá počet
zaměstnanců ( v roce 1989 to je 280 lidí, v roce 2007 pou-
ze 70). Naše možnosti jsou bohužel dány celkovou situací
v českém zemědělství, jehož prostor se zřejmě záměrně „
za značné pomoci obchodních řetězců“ zužuje. Naše země-
dělství produkuje 60 procent produkce roku 1989 a dokon-
ce méně než v roce 1938. Dovážíme 25 procent vepřového
a hovězího masa. Od roku 2007 nebudeme díky kvótám
soběstační ani ve výrobě cukru. Realizační ceny stouply o
140 procent, vstupy do zemědělství však o 350 procent.
Potravin je v EU nadbytek. Předpokládaná řešení jsou v ne-
potravinářském využití produkce (biopaliva, bioplyn, energe-
tické využití) I my předpokládáme, že až bude vyřešena
energetická politika státu a ubude pro nás nejasností, bu-
deme se o tuto výrobu zajímat třeba využitím areálu „NK-
Čistá“, kde letos končíme s klasickou výrobou. Na závěr mi
dovolte položit několik otázek. Chcete nás v obci? Potřebu-
jete vůbec zemědělství? Chcete prostřednictvím ZD řešit za-
městnanost a vnímat zemědělství jako běžnou součást života
na vesnici? Nebude lepší vytlačit zemědělce z vesnic? Bu-
deme tu bez zápachu, bláta, sena a slámy. Koupíme si dal-
ší auta a vyrazíme spolu s dealery „na všechno“ dálnicemi
a silnicemi mezi golfovými hřišti, „satelity“ a sklady, zabeto-
novanou krajinou do "MODERNÍHO GLOBALIZOVANÉHO
SVĚTA".

Ing. Oldřich Bartoň předseda ZD Čistá

Jak se nám první písemná zmínka
o obci posunula o dvěstě let.

1143 - 1351
( Dík chybě mé, autorů sborníku čistecké Kampeličky a

pana profesora doktora Josefa Emlera,  historicky druhého
pražského městského archiváře, posunula se první písem-
ná zmínka o Čisté k roku 1143 a po opravě zase zpět k lis-
tině KarlaIV. z 24. září 1351).

Když jsem sbíral podklady pro knížečku o Čisté, přišla mi
pod ruku také ročenka Kampeličky, spořitelního a záložní-
ho spolku v Čisté u Bezděze z roku 1935. Tady je na stra-
ně devět zápis dějin obce Čisté „ kdy prvně se vzpomíná
kolem roku 1143, jako zboží duchovenské, patřící ku jmění
a důchodu kanonie strahovské“. Tato první písemná zmín-
ka o obci se v jiné regionální publikaci neopakuje, proto
jsem ji ještě ověřil v Emlerových regestech z roku 1882, kde
je obec vskutku zapsána jako Cista. Ve Friedrichově „Co-
dexu“(soubor listin zpracován r. 1904- l907), je ale již pře-
psána jako Ciska a ztotožněna s Velkou Chýškou u Pacova.
Této identifikaci nasvědčuje skutečnost, že Velká Chýška
skutečně náležela, narozdíl od Čisté, až do husitských vá-
lek k pozemkovému majetku Strahovského kláštera. Stáří
naší obce se dá podle archeologických nálezů do 12. sto-
letí časovat, ale prokazatelně první písemnou zmínkou o
Čisté je darovací listina KarlaIV. z 24. září 1351. Na chybu,
které jsem se ač neúmyslně dopustil, mě nezávisle na sobě
upozornili : pan Stanislav Kasík z Heraldické kanceláře „Dau-
phin“ z Roudnice nad Labem, který vypracovával návrh
obecního znaku a trojice autorů Filip Krásný, Jan Kypta a
Jaroslav Šulc, kteří zpracovávali archeologické nálezy v obci
z posledního období.

                                          JM

Filip Krásný - Jan Kypta - Jaroslav Šulc
Dějiny vsi Čisté ve středověku
a ranném novověku.

Čistá je v dochovaných písemných pramenech prvně za-
chycena k roku 1351, ze svědectví archeologických nálezů
i širších sídelněhistorických souvislostí je nicméně jisté, že
počátky sídelní aktivity v katastru vsi sahají hlouběji do ob-
dobí staršího středověku. J. Žemlička (1980), který sledo-
val genezi celistvé panovnické domény „Bezdězska“ na
konci 13. století, soudil, že ves Čistá mohla již před výstav-
bou hradu Bezdězu tvořit součást bezdězské vilikace. Když
následně poslední přemyslovští panovníci ve druhé polovi-
ně 13. století přistoupili k ohraničení zbytků svých pozem-
kových držav, stalo se Bezdězsko jedním z proponovaných
opěrných bodů královské moci v severním prostoru Čech.
Centrem území, strategicky položeného mezi rozrůstajícími
se državami Markvarticů a Ronovců, se měl nově stát hrad
Bezděz, jehož výstavba byla započata za vlády Přemysla
Otakara II.. Součástí Přemyslových plánů na utvoření pev-
né opory královské moci, v jejichž realizaci posléze pokra-
čoval i Václav II., bylo patrně také založení tří měst (Bezděz,
Doksy, Kuřivody- Ohledně založení města Bezdězu existují
v literatuře různé názory, které plynou z rozdílného výkladu
lokační smlouvy Přemysla Otakara II. z roku 1264 oznamu-
jící založení města v Bezdězsku. Zatím co část literatury vzta-
hovala dokument k založení Doks, novější bádání se spíše
kloní k variantě, že se listina vztahuje k Bezdězu(( srov. Žem-
lička 1980, 737-738))). Mezi lokality s nejstarší vrstvou
doložených manských statků přitom nenáleží obec Čistá (
J. Müller ((1994))naopak předpokládá existenci manského
dvorce také v Čisté, a to v severovýchodní části obce, na
místě dnešního čp.9. Při rešerši písemných pramenů jsme
na žádný doklad, který by tento názor potvrzoval, nenarazi-
li. S ohledem na mezerovitost dochovaných pramenů ovšem
takovou možnost nelze apriori vyloučit. Many v Čisté nere-
gistrují ani J.Kalousek ((1889)) a J. Žemlička ((1980))). Zá-
měr posledních přemyslovských panovníků přetvořit krajinu
v okolí hradu v pevnou oporu královské moci se s ohledem
na vnitropolitický vývoj nepodařilo naplnit. Sledované území
se pozvolna již od konce 13. století dostávalo do sféry vlivu
Ronovců, kteří nakonec získali do zástavy i Bezděz. Na za-
kladatelské dílo svých předchůdců se pokusil navázat Ka-
rel IV., který znovu přímo ovládl územní jádro Bezdězska.,
postupnému rozkladu domény se tím ale zabránit nepodaři-
lo a na přelomu 14. a 15. století přešel znovu i hrad do zá-
stavní držby.Po pánech z Michalovic, kteří Bezděz drželi do
roku 1468 následovali Tovačovští z Cimburka a poté od
roku1495 páni z Janovic. Po smrti Jana Špetle z Janovic,
který nezanechal mužských potomků, bylo panství rozděle-
no na dva díly. Dcera Salomena získala samotný hrad Bez-
děz, město Doksy a část vesnic, zatímco Anna provdaná za
Jana Berku z Dubé obdrýela město Bělou s předměstími a
vsi Dětel, Čistou, Plužnou, Březinku, Březovice, Sudoměř,
Okna, Chotětov, Kluk, Skramouš. V roce 1586 byla zástav-
ní držba Bělé Berkům za úplatu Rudolfem II. alodifikována.
Za třicetileté války koupil zkonfiskované panství Albrecht z
Valdštejna a po jeho smrti je komora odevzdala generálu
Františkovi de Grana at Caretto, hraběti z Millesimo. Od roku
1678 až do konce patrimoniálního období setrvávalo pan-
ství v majetku Valdštejnů( uvedené údaje k dějinám hradu a
panství převzaty z: Kalousek ((1889,III-IV.)),Kolektiv ((1980,
33-39.)), Sedláček ((1997, 1-20))). Nově založená městská
centra byla již od svého vzniku úzce spojena s přilehlým
vesnickým zázemím. V tomto směru od 14. století vynikalo
především postavení Bělé pod Bezdězem, která převzala
funkce centrální lokality namísto nezdařené městské loka-
ce Starého Bezdězu. Město vykonávalo již od svého vzniku
soudní pravomoc i nad okolními sídlišti. Na počátku 15. sto-
letí, kdy je ze zápisů bělské městské knihy znám úplný roz-
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sah této jurisdikce, byla její součástí i ves Čistá (srov. Ka-
lousek ((1889, V.-VII.))). Úzké vazby obce k městu jsou do-
loženy i dalšími prameny. Ze smlouvy z roku 1418 je např.
zřejmé, že bělská městská obec držela  ve vsi „odedávna“
pole řečené „střelecké“(v orig. „balistificum“), které toho
roku přepustila do užívání svému spoluměšťanu Matějovi
střelci (Kalousek ((1889,37-38.)), pomístní název „Střelec-
ké pole“ se v katastru vsi dochovalo až do konce 19. stole-
tí, (viz tamtéž). Bělská obec patrně disponovala uvedeným
polem i v dalším průběhu 15. a v 16. století. Až v roce 1553
jej odprodala za 11 kop grošů Mazánkovi z Čisté, a ten po-
zemek v roce 1578 postoupil čisteckému krčmáři Martino-
vi(Müller((1994,12))). Ještě o půlstoletí dříve, v roce 1351,
udělil Karel IV. listinou jistému Drahomilovi právo, aby s ohle-
dem na svou bezdětnost mohl darovat svůj majetek - dva
lány polí v Bezdědicích ( Kalousek píše Bezdědice, ale Ši-
máček v Pamětech města Bělé pod Bezdězem,((1937 pře-
kládá na straně 41)) jako Besedice a situuje do prostoru
Panina dvora v Bělé pod Bezdězem, ((poznámka JM))) a krč-
mu v Čisté- blízkému příbuznému Vaněčkovi ze Sedliště.
Panovník přitom uplatnil svou snahu o posílení manské sou-
stavy města Bělé a nově zatížil předmětný majetek dědič-
nou vojenskou službou vůči městské obci. Zdá se že
zmíněná povinnost byla k uvedeným nemovitostem vázána i
v první polovině 15. století. Okolo roku 1429 si totiž opis
listiny Karla IV. nechal vložit do bělských městských knih Jan
Hesek z Bezdědic?, který byl v té době držitelem dvora v
Bezdědicích? (Kalousek ((1889,3))). Pozůstalostní řízení po
Janu Heskovi z roku 1440 se však o zmíněném majetku-
dvou lánech polí a krčmě v Čisté- již nezmiňuje, takže o jeho
dalším osudu nic nevíme (Kalousek ((1889,52))). V sovis-
losti se sociálně právním postavením obyvatel vsi je třeba
věnovat pozornost také záznamům konfirmačních knih ze 14.
a 15. století, které dokládají, ře čistecká vesnická korpora-
ce v letech 1363-1428 disponovala patronátním právem vůči
zdejšímu farnímu kostelu, zatímco ještě v roce 1354 prezen-
toval faráře v Čisté panovník. O podací právo se král s čis-
teckou obcí dělil také v roce 1418 (Emler
((1874,27.,1879,54., 1883,193., 1886,256,258.,
1889,85,141.)), Tingl ((1867,14))). Patronátní právo držené
venkovskou obcí je jevem neobvyklým a pozastavoval se nad
ním již F. Palacký, který z něj nadto pod vlivem své dějinné
filosofie vyvozoval dalekosáhlé důsledky pro sociální a právní
postavení zdejších obyvatel. V jeho „Dějinách“ se o obci
Čistá píše: „Ze století XIV. známa jest nám již jen jediná ves-
nice, Čistá v Boleslavsku, jejížto všichni obyvatelé, požívají-
ce ouplné svobody co do svých osob a majetkův, spravovali
obec zvolenými soudci a přísežnými, ačkoli nepochybuje-
me, že bylo takových vesnic ještě dosti hojně, o nichž ne-
došly nás nižádné paměti.“( Palacký ((1877,379))).Již J.
Kalousek (1889,VI) poukázal na skutečnost, že Palackého
představa o vijímečném právním statutu zdejších obyvatel
neodpovídá mluvě pramenů, neboť to bylo jen skutečně
neobvyklé podací právo v rukou vesnické obce, které Čis-
tou odlišovalo od ostatních obcí v Bezdězsku. Nic nenasvěd-
čuje tomu, že by obce samy prováděly volbu rychtářů a
konšelů, a také rozsah jejich působnosti byl omezen, ne-
boť závažnější trestní, správní i právní záležitosti náležely do
pravomoci městského soudu v Bělé pod Bezdězem. V prů-
běhu 16. století byl navíc rozsah soudních pravomocí měs-
ta Bělé vůči vesnicím zredukován na trestní záležitosti,
zatímco správní a majetkoprávní oblast převzala do působ-
nosti rozvíjející se vrchnostenská byrokracie. Jistým sympto-
mem tohoto vývoje je i skutečnost, že ve stejné době rapidně
ubývá zápisů majetkových převodů vesnických poddaných
v bělských městských knihách, nahrazených následně po-
zemkovými knihami vedenými vrchnostenskou kancelá-
ří(srov. Kalousek ((1889,VIII))).

 Vladimír Bednář
Stezkami domova

(upravená část životopisu a zhodnocení díla Aloise Havla)
„Když po dlouhých letech vzpomínám na Aloise Havla, se

kterým jsem se osobně velmi dobře znal, pokaždé se pře-
de mnou vynoří postava ušlechtilého člověka, s nímž jsem
měl tu čest učit jako novic v bakovské škole na konci jeho
učitelské kariery. Bývaly to krásné chvíle plné vášnivého
zaujetí pro literaturu a historii. Naše rozhovory nemívaly kon-
ce, často jsme se vraceli k jeho vlastní tvorbě, kterou jsem
kupodivu dobře znal, neboť jsem si už jako student opatřil
všechna jeho vydaná díla. Musím říci jednoznačně, že Ha-
vel byl bytostně spjat s Bakovem, i když se zde nenarodil.
Všechno svoje duševní i fyzické úsilí věnoval našemu měs-
tu. Poznal jsem v něm pravého učitele ze starého rodu pís-
máků, lyrického básníka, poetického prozaika, znamenitého
řečníka a aktivního veřejného činitele. Havel pocházel z
Podhrádí u Jičína, kde se 4. ledna 1901 narodil v rodině
dělníka a drobného domkáře. Obecnou školu navštěvoval
v nedaleké Velíši, měšťanskou vychodil v Jičíně, kde se též
vyučil strojním zámečníkem u firmy Knotek. Až jako sedm-
náctiletý chlapec se rozhodl ke studiu na učitelském ústa-
vu v Jičíně. Zmíněnou školu absolvoval v roce 1922 s
vyznamenáním. Po maturitě začíná učit na malotřídních ško-
lách na česko- německém pomezí ve Velkých  Hamrech a
ve Vrátně. Krátce pobyl i v Čisté,kde se seznámil se svou
budoucí chotí Růženou Šubrtovou. V letech 1926- 1937 se
stala na dlouhých jedenáct let jeho domovem obecná ško-
la v Sovenicích u Mnichova Hradiště, kde rozvíjel aktivní
osvětovou činnost. Dbal i nadále o vlastní sebevzdělání. Ab-
solvoval dálkově čtyři semestry na Škole vysokých studií
pedagogických v Praze v létech 1928- 1932. V roce 1935
navštěvoval roční kurs pro učitele měšťanských škol v Jičí-
ně zakončený zkouškou způsobilosti v roce 1936. Získáním
vyšší kvalifikace se rozhodl opustit definitivní místo v Sove-
nicích a požádal o přeložení na měšťanskou školu. Jeho
žádosti bylo vyhověno.
Dne 1. září 1937 vstupuje
do bakovské chlapecké
měšťanky jako zatimní od-
borný učitel češtiny a dě-
jepisu. Bakovští učitelé
svého nového kolegu vel-
mi dobře znali, neboť pra-
coval od roku 1928 ve
funkci předsedy, později
jednatele okresní učitelské
jednoty Budeč v Mnichově
Hradišti. V novém místě
zakotvil na plných čtyřicet
let. Po svém příchodu do
města se ihned zapojil do
veřejné osvětové činnosti.
Ve stejném roce jej místní
diváci poznávají v roli mly-
náře v pohádkové hře Aloise Jiráska Lucerna. Stal se archi-
vářem Památkové síně města, kde odevzdal mnoho práce
při organizaci archivu. Za války vstoupil do obnoveného zpě-
váckého spolku Slavoj, který vykonal mnoho pro posílení ná-
rodního vědomí občanstva. Dokonce byl zvolen do jeho
čela. Alois Havel předsedou, Josef Černý dlouholetým sbor-
mistrem. Tato dvojice obětavých učitelů, pocházejících z Ji-
čínska, vykonala napříště mnohé pro bakovské školství a
kulturu. Havel se za války zapojil do odbojové činnosti. Od
roku 1940 působil v ilegální organizaci Osvobození národa,
od počátku dubna 1945 byl ve spojení s organizacemi Krys-
tal, Proud a Alex, které pracovaly v podzemí na Mnichovo-
hradišťsku. Nedivme se, že se Alois Havel stává předsedou
Revolučního národního výboru v Bakově nad Jizerou v dub-
nu 1945. Od června téhož roku, kdy bylo z rozhodnutí mi-
nisterstva vnitra nařízeno zřizování národních výborů v
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obcích, stává se Alois Havel prvním předsedou Místního ná-
rodního výboru v Bakově. V této funkci pracoval až do jara
1948, kdy jej po volbách vystřídal Josef Hladký. Pamětníci
vzpomínají, že v období po válce se obešla jen málokterá
slavnost nebo jiná veřejná událost bez Havlova projevu. Po
roce 1948 má opět více času na školu. V roce 1950 byl
jmenován ředitelem místní střední školy dívčí, jak se po
Nejedlého školské reformě nazývaly jednotlivé bývalé měš-
ťanské školy.Po další strukturální přeměně našeho školství
v roce 1953, kdy byly zrušeny dosavadní obecné a střední
školy, přijal místo zástupce ředitele na nově ustanovené
osmileté škole, jednotné pro celé Bakovsko. Vedle svého
povolání se věnuje bádání v archivu města. Zpracoval ději-
ny bakovského školství, místního pletařského průmyslu,
dělnického hnutí na Bakovsku i některá dílčí témata místních
dějin, které později publikoval ve vlastivědném časopisu
Bakovsko, jež sám redigoval v létech 1959-1966, i když byl
vážně nemocen. Jako jednašedesátiletý opouští v lednu
1962 zdejší školu natrvalo a odchází do zaslouženého dů-
chodu. Své síly vydává ve prospěch místního časopisu a
vlastivědného kroužku, zřízeného při místní Osvětové bese-
dě. Zemřel 31. řervence 1977 v Bakově. Musím připome-
nout, že není pochován ve městě, které tolik miloval, ale v
nedaleké Čisté, kde v poklidu odpočívá na tamním hřbitův-
ku. Alois Havel vstoupil do literatury ve třicátých létech. První
příležitostí mu byla celostátní setkání mladého učitelstva o
prázdninách v roce 1932 v Bechyni a o pět let později v
Klatovech, kde přednášel na téma : Postava českého uči-
tele v kraji pod Šumavou. V této osobité přednášce charak-
terizoval na základě vlastní četby desítky učitelských postav
i figurek z dosavadní literatury českého jihozápadu. Podle
tehdejších referátů byl Havel spolu s bakovskou ředitelkou
Žofkovou a jejím spolupracovníkem na učebnicích českého
jazyka Medonosem ústřední postavou klatovského seminá-
ře. Jeho tamější věhlas dovršily některé básně , v nihž osla-
voval ideály českého učitelstva. Například báseň My zařadil
i do své básnické prvotiny Jitrocel, která vyšla v roce 1937
v Praze nákladem Odboru mladých při Zemském ústředním
spolku učitelských jednot v Čechách. Za druhé světové války
Havlova lyra neumlkla. Svou literární tvorbu, tedy i drobnou
prózu otiskuje v časopisech UBOJ, což byl měsíčník pro
krásnou literaturu, Osvěta venkova, Školský rozhled, Literární
kruh, dokonce jsem našel jeho povídku  Útěk v periodiku
Svět mladých žen. V roce 1941 vyšla nákladem Edice Čes-
kého ráje v Sobotce druhá Havlova básnická sbírka Studni-
ce s okovem. Po válce se básník výrazně upjal k politickému
životu, přesto si v době funkcionářské vřavy našel prostor
pro svou duš, která toužila vyzpívat svou osobní touhu po
spravedlivém světě. Proto připomíná ve své další básnické
knize Švadlenka dva základní motivy: utrpení a víru. V so-
botecké Edici Českého ráje vyšel v roce 1942 také jeho
román Stezka. Havel v něm vytvořil literární typ mladého
uřitele, s četnými autobiografickými prvky, zasazeného do
venkovského prostředí Bělska. Tomuto románu se dostalo
vřelého přijetí od tehdejších literárních kritiků Guthwirta a J.
Š. Kvapila. Za války pracoval na další próze, pro níž čerpal
látku z Pojizeří. Po jejím skončení vyšel nový ruralistický ro-
mán Očista Václava Holána. V něm se Havel přimkl k poji-
zerské tradici literární ruralistické skupiny Sever- východ,
představovanou jeho vrstevníky Knapem, Knobem a zvláště
Františkem Křelinou. V padesátých letech se Havel téměř
literárně odmlče. Sporadicky mu uveřejňují v regionálních
novinách drobné básničky vztahující se k aktuálním událos-
tem. V roce 1968 vydal ve spolupráci se Zdeňkem Třešňá-
kem novelu Borisek, v níž zpracoval příběh malého ruského
vojáčka za pobytu Rudé armády na Bakovsku v roce 1945.
Borisek vyšel ještě ve svém druhém vydání o dvě léta poz-
ději. Havlova literární činnost tím však nekončí. V jeho po-
zůstalosti se našel dokončený román, který však jeho autor
neoznačil názvem. Pojednává o odbojové činnosti bakovské-
ho učitele od jeho nasazení ke svému pluku při mobilizaci v
září 1938 přes dusná válečná léta až ke květnovým dnům v
roce 1945.

 Sto let obecního vodovodu.
Zápis obecního zastupitelstva z 30. prosince 1903.,

Okresní výbor žádá o zdělení, zdali obec Čistá přistoupila
ku zahájení akce na zaopatření pitné a užitkové vody. Po
uvážení této záležitosti, vzhledem k velkému nákladu, co by
stavba vodovodu v obci zdejší vyžadovala, usneseno k akci
této nepřistupovat. V dalším zápisu z 13. prosince 1905.,
Dále usneseno na dotaz okresního výboru o stavbě okres-
ního vodovodu odpovědět, že obec Čistá se proti podobné
akci nestaví, ale je třeba uvážit, že některé obce si chtějí sta-
vět vodovod samy a pro zbývající by společný vodovod vy-
šel draze. Obec Čistá je bohatá na vodní prameny a
uvažovala by také raději o svém vodovodu. Po předložení
rozpočtu na společný vodovod a posouzení této částky s
rozpočtem na vodovod obecní, mohla by se obec k tomuto
vyjádřit. Z dalšího zápisu ze dne 22. února 1907, bylo usne-
seno stavět obecní vodovod. Dne 12. března téhož roku,
bylo rozhodnuto aby projekt vodovodu provedl Ján Myslive-
ček z Luštěnic. Na schůzi zastupitelstva 28. července 1907

ujednáno dopsati p. Myslivečkovi, aby do čtrnácti dnů za-
slal rozpočet a plány na stavbu vodovodu, nebo že se mu-
síme obrátit na někoho jiného. Dále se obecní zastupitelstvo
usneslo dne 21. února 1908 vyslat k zemědělské radě dvou-
člennou delegaci, aby se řízení kolem stavby vodovodu
urychlilo. Vysláni Václav Maděra a Václav Novák. Ze zápisu
zastupitelstva, z 12. března 1908 je patrno, že projekt ohled-
ně vodovodu byl zemědělskou radou schválen. Ve školní
kronice je zmínka o tom, že v listopadu 1911 přišlo příznivé
vyřízení z ministerstva ohledně subvence na stavbu obecní-
ho vodovodu, takže koncem roku bude se stavba moci za-
počít. V kronice Sboru dobrovolných hasičů v Čisté, je
zapsáno., V červenci 1912 je dokončen a veřejnému užívá-
ní odevzdán obecní vodovod, kterýž stavěla fa. L. Tomeše
v Turnově. Vodovod stál i s vícepracemi 50 000 Kč. Obec
obdržela zemskou a státní subvenci 10 000 Kč. Tím obec
mnoho získala, neboť nosit vodu na zádech v putnách, zvláš-
tě v zimě, po stráních, bylo velmi nebezpečné, ač není pa-
mětníka nějakého většího úrazu. Zvlášť získává ale hasičství
a požární bezpečnost, osazením požárních hydrantů. Ač
výhody vodovodu jsou pro každého všestranné, přece bylo
v obci dost nesvárů. Vytýkáno, že někteří mají vzdálené
odbočky a že jsou drahé, že se nestaví důkladné a pod..
Až se mysle uklidní - budoucnost nám ukáže pravdu. ( Na
návsích osazeny stojany pro odběr vody, napojené na vo-
dovod. Z nich se nám zachovaly dva. Jeden na Stránce,
nebedněný a druhý, bedněný na Týnci). V roce 1924 při
elektrifikaci obce, sazba pro vodárnu ( snad výměna elek-
tromotoru k čerpadlu za původní benzínový) 1,20 Kč za 1
kW. Několik dalších informací o stavu vodovodu najdeme v
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Pro vnitřní potřebu Obecního úřadu Čistá zpracoval Josef Műller a Jiří Čermák.
Vytiskla Tiskárna Čistá

zápisech z jednání obecního zastupitelstva, ve školní kroni-
ce a v Obecní pamětnici. V roce 1927 hned po vánocích
napadlo mnoho sněhu a uhodily kruté mrazy, které trvaly
celé dva měsíce. Byl zaznamenán mráz až -37C. Vodovod
téměř ve všech číslech popisných zamrzl. K zajištění větší-
ho množství vody, byla v roce 1929 postavena  pod obecní
zahradou, směrem ke koupališti, nová vodárna a propojena
s vodárnou starou. V roce 1933 kameninové roury v nové
vodárně zarostly kořeny a popraskaly. Voda nemohla potom
odcházet a zůstávala ve vodárně. Obec byla nucena udělat
přípojku, kterou přebytečná voda odtékala do koupaliště.
Odborná práce na přípojce z vodárny byla zadána panu
Antonínu Zvěřinovi. V zápisu z rady MNV Čistá ze dne 26.
listopadu 1952., Krajská vodohospodářská služba Liberec
upozorňuje na vadnou vodu, která je znečištěna močůvkou.
Bylo nařízeno vyvézt močůvkové jámy v okolí pramenů. Dne
11. března 1953 bylo jednáno o nedostatku vody pro druž-
stvo, navrženo odkrýt a zregulovat pramen pod bývalou ko-
várnou. O rok později v zápisu rady MNV z 8. června 1954
od tohoto pramene stavba vodovodu pro zahradnictví JZD
p. Tomsa, rozpočet 16 000 Kč.V zápisu ze schůze rady
MNV ze 7.srpna 1957 bylo řešeno převedení obecního vo-
dovodu do správy MNV, rada zatím nesouhlasí, pro špatný
stav vodovodní sítě. Vyřešení nedostatku vody je třeba pro-
vést napojením na bělský vodovod. Zápis ze schůze rady
MNV  dne 8. prosince 1964., Okresní vodohospodářská
správa vyvolala místní řízení, související s místní akcí výstav-
by havarijního vodovodu Čistá. Jednání se dne 11. prosin-

ce účastnili zástupci Beran a Fiala. Na plenární schůzi rady
MNV dne 21. ledna 1965 v diskuzi navrhl p. Polák, aby bylo
přikročeno k úpravě koupaliště, to proto, že již letos bude
vodovod napojen na prameny v Bělé pod Bezdězem a stá-
vající prameny v obci budou moci být využity na zásobování
koupaliště. Další zmínka o vodovodu je z projevu předsedy
MNV p.Berana na plenárním zasedání MNV dne 14. prosin-
ce 1965., Kalamitní situace v zásobování vodou byla koneč-
ně letos dořešena a to odstraněním závady ve vodojemu,
vzniklé prvním použitím nového výtlačného řádu, máme ko-
nečně dost vody a hlavně zdravotně nezávadné. A ke zlep-
šení přispěje ještě výstavba nového vodojemu na Šibeňáku
v Bělé. Pak bude vody dost pro Bělou i pro nás. Jak šel čas
a obec se rozrůstala, vodojem se samospádem nám vodu
do do novostaveb už nedotlačil. Ve Zpravodaji akciové spo-
lečnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav z letošního
roku se můžeme dočíst., V Čisté jsme v úzké spolupráci s
obcí v loňském roce zahájili celkovou rekonstrukci zemního
vodojemu s vestavbou tlakové stanice, která bude po do-
končení zvyšovat tlak ve vodovodní síti v celé obci. V roce
2006 bylo proinvestováno 2 295 000 Kč..Z původních vo-
dáren obec zásobuje vodou dnes již dvě „koupaliště“, z toho
staré koupaliště je chovným rybníkem a z nové vodárny po
demolici nadzemní části v roce 1988 zůstal funkční jímací
blok v prameništi, podzemní nádrž a přepadové potrubí ke
starému koupališti.

JM

Jak jsem dostal sníženou
známku z mravů.

Před dávnými časy se také v naší obci Čisté stavěl vodo-
vod. Voda k pití a k vaření se do té doby nosila v putnách z
údolí, co je první vodárna. Ve stráni byl pod klenutím pra-
men a odtud se voda brala. Děti nosily prázdné putny k pra-
meni a když šli tátové z práce, tak putny naplnili a donesli
domů. Děti dříve i nyní jsou stále stejné, zvídavé, všetečné
a hlavně, když se něco děje, něco nového, nesmějí u toho
chybět. Prolézali jsme všechny výkopy, pletli se dělníkům
pod ruce a sledovali, jak ten vodovod dělají. Pokládali liti-
nové trubky, ve spojích dělali z jílu kapsy a do nich lili rozta-
vené olovo. To se nám obzvláště líbilo. Olovo tavili na
trojnožkách v kotlíku a  naběračkami lili do připravených ka-
pes. Nejhezčí na tom bylo, když kapka olova dopadla na
zem a vytvořila hvězdičku. Jednou jsme se s kamarádem
vypravili na průzkum zprovozněného vodovodu do chléva
nedaleké zemědělské usedlosti. Hospodář s rodinou byl na
poli. Naše zvědavost byla veliká. Jak je možné, že když se
otočí s tím kohoutkem, že ze zdi teče voda. Tak jsme to
zkusili a ona opravdu voda tekla. Ale ať jsme točili nalevo
nebo napravo, voda tekla stále. A jak to děti dělají, když
něco provedou, utekli jsme. Když našel hospodář po návratu
domů krávy po kolena ve vodě, začalo vyšetřování a přišlo
se na to, že jsme to udělali my dva výtečníci. Zavolal si nás
pan starosta Maděra, kterému jsme museli slíbit, že už to
víckrát neuděláme. Doma byl výprask a ve škole snížená
známka mravů. Taková je moje vzpomínka na stavbu obec-
ního vodovodu.

Josef Pařík


