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V letošním roce si představíme poezii Jaroslava Seiferta, českého básníka,
spisovatele, novináře a překladatele. Patřil mezi členy hnutí Devětsil, stál na počátku
českého uměleckého směru poetismu. Je jediným českým nositelem Nobelovy ceny
za literaturu. Navzdory komplikovaným vztahům s komunistickou mocí obdržel titul
národního umělce.
Jarosla Seifert – Šel malíř chudě do světa, Jarní, str. 17 a 18, Československý
spisovatel Praha, 1987

JARNÍ

Když svatý Josef otvírá,
tu zima kvílí: Ouha!
Tesařská ostrá sekyra
pod pláště světci čouhá.

Kéž vlaštovky už zavolá,
jež byly s námi loni.
Fialka, skrytá dopola,
pod keřem prudce voní.

Hned vlečku zimě přesekne,

Rozepne kvítek spanilý,
strom celý rázem zbělá,
a kde se vezme – za chvíli
bude na kvítku včela.

zašlápne špínu sněhu.
A vše, co bylo nepěkné,
promění v zpěv a něhu.

Sedne si vprostřed do medu,
aby ji slunce hřálo.
A to je vše, co dovedu,
já vím, že je to málo.

Vážení spoluobčané,
čas se nám opět posunul o několik měsíců, začíná nám již krásné období jara a při této
příležitosti Vám k nadcházejícím svátkům velikonočním všem přeji, aby se začátek jara
s tímto svátkem obrátil již jen v teplé dny, sluníčko převzalo s konečnou jistotou vládu
nad zelení a mládím přírody a vneslo do naší krásné obce i do Vašich domovů radost,
úrodu štěstí a zejména přátelství!
Zdeněk Tyšer, starosta obce

Veřejné zasedání, které se konalo
dne 6. 2. 2019

Zastupitelstvo obce vyslechlo,
projednalo a schválilo:

První Veřejné zasedání v tomto kalendářním roce
se konalo ve středu dne 6. 2. 2019 od 18,00 hodin
v salonku KD.
Tohoto Veřejného zasedání se dle listiny přítomných
zúčastnilo 29 občanů a jsem přesvědčen o tom, že se
zdaleka všichni přítomní ještě nepodepsali. Děkujeme
Vám tedy za vaši účast a dovolujeme si vás jménem
zastupitelstva obce pozvat na další Veřejné zasedání ZO,
které se budou konat v tomto kalendářním roce 2019.
Další Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čistá se
plánuje ve druhé polovině dubna 2019.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ, KTERÉ SE
KONALO DNE 6. 2. 2019
Na Veřejném zasedání byli přítomni:

Zdeněk Tyšer, Leoš Miler, Ing. Zdeňka Doušová,
Jaroslav Martinec, Ing. Karel Fikar, Vladimír Hrubý
a Marta Dubayová
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Projednalo a schválilo návrh na ověřovatelé zápisu
a usnesení;
- Projednalo a schválilo doplnění 1 nového bodu do
programu Veřejného zasedání zastupitelstva obce
(dále jen ZO);
- ZO projednalo a schválilo navržený a doplněný
program zasedání;
- ZO projednalo a schválilo plánovaný nákup obecního automobilu v „5 - 7. místném“ provedení.
Dále schválilo pověření starosty a místostarosty
obce jednat v této záležitosti;
- ZO projednalo a schválilo požadované doplnění
informací ve věci pojistné události o uplatnění
nároku na náhradu škody občana Čisté;
- ZO projednalo a schválilo navržené doporučení starosty obce, aby se uskutečnila schůzka mezi zástupci
Reality Čistá s.r.o. a všemi ZO ve věci zastavitelné
plochy Z16, kde budou vyjasněny, příp. upraveny
a doplněny některé body v navrhovaném dodatky
k podepsané smlouvě o spolupráci;

-

ZO projednalo a schváliložádosti o dotace pro rok
2019 Knihovně města Mladá Boleslav a Včelařskému spolku Mladá Boleslav;
ZO projednalo a schváliloŽádost o souhlas
s poskytnutím sponzorského daru pro ZŠ a MŠ
Čistá od pana Leoše Milera;
ZO projednalo a schválilo plánovaný nákup komunální techniky pro obec Čistá. Dále schválilo
pověření starosty a místostarosty obce jednat v této
záležitosti;

byl „provizorně“ zprovozněn, ale z důvodu vysokých nákladů na opravu již zastaralého zařízení
rozhodl (po doporučení servisního technika)
starosta obce společně s místostarostou obce
o nákupu nového kotle a realizaci nového
kouřovodu. Nabídnutá celková cena kompletní
výměny vč. veškerého příslušenství byla 55 900
Kč, po dohodnuté slevě je cena 52 900 Kč bez
DPH. Cenová nabídka a technická specifikace je
k nahlédnutí na OÚ (informace byla také podána
všem zastupitelům obce).

Různé, starosta obce informoval

Tyto informace naleznete na jiném místě tohoto
Zpravodaje (viz Aktuality v obci Čistá v 1.čtvrtletí 2019)

•

Datovou schránkou dne 23. 1. 2019 bylo zasláno
společností Reality Čistá s.r.o. „Stanovisko k uzavřené smlouvě o spolupráci“ ve věci zastavitelné
plochy Z16. Toto stanovisko je také k nahlédnutí
na stránkách obce.

•

Dne 28. 1. 2019 byla na OÚ Čistá podána informace od zpracovatele žádosti o dotaci (LK
Advisory, s.r.o. Poděbrady), že projekt CZ.06. 4.
59/0.0/0.0/16_038/0009312 s názvem „Výstavba chodníků podél silnice III. třídy v obci Čistá
u Mladé Boleslavi“ prošel úspěšně procesem
hodnocení a na základě doporučení Centra pro
regionální rozvoj ČR byl schválen Řídicím orgánem IROP k financování. Zpravidla do 2 měsíců
od schválení projektu by nám měl být vydán
právní akt. V rámci způsobilosti výdajů nedošlo
k vyloučení žádných položek a celková výše způsobilých výdajů na projekt zůstala zachována.
O vydání právního aktu budete informováni.

•

Dne 30. 1. 2019 se na OÚ uskutečnila schůzka
se společnostmi E GRANT Hradec Králové a EVT
Stavby Svitavy v souvislosti odkanalizování obce
Čistá (Stavba Čistá – Splašková kanalizace). OÚ
nyní připravuje zadávací dokumentaci pro vypracování doplňující Projektové dokumentace pro
celou obec Čistá. Nadále vás občany budeme
průběžně informovat.

•

Dne 31. 1. 2019 se uskutečnila se zástupci
společnosti VERTICO Ústí nad Labem, která se
zabývá Výškovými a stavebními pracemi v obci
schůzka z důvodu „zabezpečení“ svahu (stráně)
nad rodinnými domy č. p. 91 a 92.

•

V průběhu měsíce ledna se uskutečnilo několik
jednání s poptanými společnostmi ve věci plánovaného nákupu obecního automobilu a nákupu
Komunální techniky pro potřeby obce.

•

Koncem roku 2018 a v lednu roku 2019 byly
zaslány níže uvedeným firmám a společnostem
objednávky na vybrané služby a dodávky pro
obec Čistá:

Diskuse

Diskuse se vedla zejména na téma „Splašková kanalizace v obci Čistá“, dále bylo diskutováno o špatné, složité
dopravní situaci jak na „hlavní“ silnici, která prochází
obcí, tak na místních komunikacích. Diskusní příspěvky
jsou v případě zájmu k nahlédnutí na OÚ Čistá.

Starosta obce

AKTUALITY v obci Čistá
v 1.čtvrtletí roku 2019
Informace o dění v obci v měsících
leden, únor a březen 2019:
LEDEN
•

•

•

Údržba místních komunikací v zimním období.
Tak jak jste zcela jistě všichni zaznamenali,
v měsíci leden 2019 nám začal také padat
sníh. Opětovně bychom chtěli požádat všechny
občany obce, aby parkovali vozidla na svých
pozemcích (pokud je to tedy možné). Při úklidu
sněhu technikou je doopravdy v některých
ulicích pro řidiče ZD velký problém se tzv.
„vymotat“ mezi zaparkovanými automobily
na ulicích. Jinak dle našeho názoru a dle
pohledu na okolní obce a města probíhá v naší
obci zimní údržba komunikací na obstojné
úrovni. Snažíme se reagovat na připomínky
občanů a napravovat některé nedostatky, ale
zároveň občany upozorňujeme, že není možné
z kapacitních důvodů např. také vyklízet vjezdy
k jednotlivým domům.
Dne 21. 1. 2019 byl prodán dle předchozí dohody všech ZO (dohodnuto na informativní schůzce
ZO dne 14. 11. 2018) starý obecní automobil
FORD Transit. Dle zpracovaného Znaleckého
posudku byla cena stanovena na 40 700 Kč, automobil se podařilo prodat za částku 54 900 Kč.
Dne 22. 1. 2019 byla na OÚ oznámena porucha
kotle ve Školní družině. Kotel rok výroby 2002
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- USK s.r.o. Mnichovo Hradiště – zimní údržba
„Hlavní komunikace“ v obci Čistá;

krovu a střešního pláště na lodi, presbyteriu
a věži a obnovu západního průčelí kostela“ dle
zpracované Projektové dokumentace, která je
samozřejmě k nahlédnutí na OÚ.

- Zemědělské družstvo Čistá – zimní údržba ostatních místních komunikací v ulicích obce Čistá;
- Zdeněk Čapek, Plužnáč.p. 47 – Instalatérské,
topenářské práce a služby v budovách ve vlastnictví obce Čistá;

•

Zajištění Skalního svahu na poz. p.č. 732/10 nad
RD č.p. 91, 92, 181 – jak jsme vás již informovali
v lednových informacích, jedná se o plánovaném
„zabezpečení skalního svahu“ v lokalitě údolí
„pod Stránkou“. V průběhu měsíce února 2019
bylo již objednáno a provedeno zpracování „Geodetických prací – Výškopisový a polohopisový
plán“, dále byl objednán a zpracován kompletní
„Inženýrsko geologický posudek stability skalního svahu“. Nyní musí následovat další přípravné
kroky pro případné získání dotace na tuto finančně velice náročnou, ale potřebnou záležitost.
Opět vás budeme podrobněji informovat ve
Zpravodaji obce.

•

Splašková kanalizace – dne 28. 2. 2019 se
uskutečnila ve věci „Odkanalizování obce Čistá
(Stavba Čistá – Splašková kanalizace)“ na VaK
Kanalizace Mladá Boleslav schůzka s Technickým náměstkem Ing. Tomášem Žitným. Byla
např. diskutována otázka volné kapacity na ČOV
v Bělé p. B. Dále byla diskutována případná možnost napojení obce Čistá na plánovanou novou
kanalizaci v obci Hrdlořezy. V první polovině
měsíce března ’19 se k tomuto úvodnímu jednání opět vrátíme a poté bude zpracován návrh
řešení a může případně dojít v této záležitosti ke
spolupráci s Vak Kanalizace Mladá Boleslav. Nadále vás občany budeme průběžně informovat.

•

Nákup obecního automobilu – OÚ vypracoval
Zadávací dokumentaci, Výzvu k podání nabídek
a Technickou specifikaci požadovaného automobilu pro výběrové řízení. Zadávací dokumentace
bude rozeslána v 1. týdnu měsíce března ’19.

•

Plánovaný nákup Komunální techniky pro
potřeby obce – OÚ nyní zpracovává Zadávací
dokumentaci a ostatní podklady. Zadávací
dokumentace bude zpracována v průběhu
měsíce března ’19 a poté bude rozeslána
osloveným prodejcům.

•

Otevírací doba Sběrných míst – otevření sběrných míst v obci (Sběrný dvůr a Sběrné místo
na hřišti) plánuje obecní úřad dle klimatických
podmínek. Předpokládáme, že v měsíci březnu
by mohlo být otevřeno v posledním týdnu,
tzn. ve středu 27. 3. 2019, nejpozději v sobotu
30. 3. 2019.

- Libor Bárta, Čistáč.p. 299 – Údržby, opravy a výměny Veřejného osvětlení, údržba elektrických
zařízení v budovách ve vlastnictví obce Čistá;
- Zahradnictví Tomsa, Čistáč.p. 30 – zajištění sazenic, květin, hnojiva, vazby a ost. pro potřeby
obce Čistá;
- Jakub Plavecký, Paninodvorská 964, Bělá p.
B. – celoroční odvoz odpadních vod z obecních
budov (KD, OÚ, Dům služeb, Budova areálu na
hřišti);
- Mgr. Tereza Ječná, AK Štefánikova 1347, Mladá
Boleslav – zajištění Právních služeb a poradenství pro obec Čistá;
- Autodoprava J. Martinec, Čistá č.p. 198 –
údržbové práce v obci, doprava materiálu,
práce stavebními stroji dle potřeb obce Čistá.
Veškeré podklady z poptávkového řízení u posledních dvou firem (společností) a zaslané cenové nabídky jsou k nahlédnutí na OÚ Čistá (po
předběžné konzultaci se starostou obce).

ÚNOR
Pronájem Restaurace s občerstvením na hřišti –
dne 14. 2. 2019 zasedala na OÚ komise, která
hodnotila předané nabídky. Po zvážení byl vybrán
jako nájemce nebytových prostor pan Daniel Vacek. Následně dne 26. 2. 2019 byla podepsána
Nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 3. 2019
do 31. 12. 2019. V průběhu měsíce března bude
v Restauraci s občerstvením na hřišti uvedena informace o otevírací době.
•

Kostel sv. Vavřince – dne 11. 2. 2019 se podařilo na tuto plánovanou opravu získat Stavební
povolení. V průběhu měsíce února připravoval
OÚ Čistá veškeré potřebné doklady pro přípravu podání žádosti na dotaci ze Středočeského
kraje. Úspěšnost získání dotace je samozřejmě
závislá na počtu „získaných bodů“. Proto jsme
za obec museli doložit „Reference o stávajícím
využití kostela sv. Vavřince v Čisté“ a také jsme
učinili „Příslib poskytnutí finančních prostředků
na opravu a dali souhlas s plánovanou opravou“. V 1. etapě se plánuje realizovat „Opravu
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•

Mateřská školka, Školní družina – do kuchyně
MŠ byl zakoupen nový „dvou dřez“, protože
starý již tzv. „dosloužil“. Dále byla dle doporučení
Hygieny dovybavena výdejní místnost jídel ve
školní družině. Byla zakoupena myčka nádobí
a také „sporáková“ kamna s troubou.

• Otevírací doba Sběrných míst – otevření sběrných míst v obci bude již pravidelně, a to následovně:

STŘEDA - Sběrný dvůr a Sběrné místo na hřišti
od 15:00 do 17:00 hod.
SOBOTA – Sběrný dvůr  od 9:00 do 11:00 hod.

BŘEZEN

Sběrné místo na hřišti  od 9:00 do 12:00 hod.

• Dětský maškarní bál – dne 3. 3. 2019 se konal
v KD Čistá „Dětský maškarní bál“, kde vystoupili
„Fešák PÍŇO“ a „Klaun FÍLA“. Zaznamenali jsme
velkou účast cca 250 dětí a rodičů ze širokého
okolí. Poděkování patří všem, kteří se podíleli
na přípravě a také všem, kteří přispěli formou
dobrovolného vstupného. Zvláštní poděkování
patří pánovi, který přispěl celkem velice vysokou
částkou. Všechny finance budou samozřejmě
využity např. na Dětském dni.
• Provedení místního šetření – dne 4. 3. 2019
bylo adresováno na obec oznámení o provedení
místního šetření ve věci likvidace odpadních vod
od č. p. 10 na Stránce.Šetření se uskutečnilo
dne 26. 3. 2019, ale bohužel bez přítomnosti
pozvaných zástupců od č. p. 10. Byla provedena
prohlídka stávajícího stavu a z místního šetření
bude sepsán protokol, se kterým občany poté
seznámíme.
• SMS informační systém obce Čistá (aplikace
SMS sender) – Obec Čistá ve spolupráci se ZO
p. Hrubým připravuje informační systém pomocí
SMS zpráv. Informace o tomto „Obecním SMS
informačním systému“ budou občanům podány
prostřednictvím dubnového Zpravodaje obce.
• Zajištění Skalního svahu na poz. p.č. 732/10 nad
RD č. p. 91, 92, 181 – jak jsme vás již informovali
v lednových a únorových informacích, jedná
se o plánované „zabezpečení skalního svahu“
v lokalitě údolí „pod Stránkou“. Dne 28. 3. 2019
byla odeslána Žádost na Českou geologickou
službu o vypracování „Geotechnického posudku
na skalní masiv ve vlastnictví obce Čistá“ a zařazení tohoto masivu do „Registru svahových
nestabilit“. Nadále vás budeme informovat
v následujících měsících.
• Splašková kanalizace – v této záležitosti momentálně řeší zástupci obce se zástupci Vak Mladá
Boleslav konečnou podobu návrhu na pokračování v přípravě výstavby kanalizace v naší obci.
Navržený postup a návrh případné spolupráce
najdete v přiloženém dopise od VaK Mladá
Boleslav ze dne 1. 4. 2019. Tento prvotní návrh
projedná zastupitelstvo obce a poté vás občany
budeme nadále informovat.

• Oprava budovy „staré Hasičské zbrojnice“
u hřbitova – od března 2019 se provádí oprava
staré Hasičské zbrojnice, která by po opravě
měla sloužit pro uskladnění materiálů pro potřeby obce a pro parkování různé obecní techniky.
Konání Veřejného zasedání zastupitelů obce se
plánuje ve druhé polovině měsíce duben 2019.
Svolání Veřejného zasedání vč. navrženého Programu bude zveřejněno na úřední desce.
Starosta a místostarosta obce

Chodník podél S III/27234
s úpravou křižovatky
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•

Nejdříve si dovolíme pro zopakování zmínku
o předešlých událostech. Dne 28. 1. 2019 byla
na OÚ Čistá podána informace od zpracovatele
žádosti o dotaci (LK Advisory, s.r.o. Poděbrady), že projekt CZ.06. 4. 59/0.0/0.0/16_038/0
009312 s názvem „Výstavba chodníků podél
silnice III. třídy v obci Čistá u Mladé Boleslavi“ prošel úspěšně procesem hodnocení a na
základě doporučení Centra pro regionální rozvoj
ČR byl schválen Řídicím orgánem IROP k financování. Zpravidla do 2 měsíců od schválení projektu by nám měl být vydán právní akt. V rámci
způsobilosti výdajů nedošlo k vyloučení žádných
položek a celková výše způsobilých výdajů na
projekt zůstala zachována. O vydání právního
aktu budete informováni.

•

Nyní vám občanům tedy oznamujeme, že dne
26. 3. 2019 byl na OÚ Čistá zaslán výše zmíněný „Právní akt“, kde je uvedeno „Rozhodnutí
o poskytnutí dotace na projekt“ s tím, že po
ukončení výběrového řízení lze tuto stavební
akci neprodleně realizovat.

•

Jako představitel obce si velice vážím toho, že se
OÚ v Čisté podařilo na tuto dlouhodobě plánovanou stavební akci získat zmíněnou dotaci ve
výši 2,375.000,– Kč. Píši o tom proto, protože si
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Mateřská škola, zvýšení kapacity
- Stavební úpravy, přístavby
a nástavba

moc dobře uvědomuji, jaké to některé zaměstnance obce stálo úsilí, jaké množství dokumentů
muselo být zpracováno, připraveno a odesláno.
•

•

•

A nyní k tomu podstatnému. Bohužel musíme
opětovně konstatovat, že stále není vyřešeno
„narovnání“ jednoho pozemku u č. p. 174 v místě plánované trasy výstavby nového chodníku.
Jedná se o žádost koupě 10 m2 z části pozemku
č. 555/1, který je v soukromém vlastnictví. Právní
zástupce obce se již delší dobu snaží s vlastníky tuto koupi dohodnout. Přesto, že byla již
v únoru 2018 některými podílovými vlastníky
výše uvedeného pozemku podepsána „Smlouva o právu provést stavbu kabelového vedení
Veřejného osvětlení a osazení 1 ks osvětlovacího
stožáru na dotčeném pozemku k zabezpečení nového chodníku před č. p. 174“, nyní jiní
podíloví vlastníci nejsou dle sdělení právního
zástupce obce ze dne 29. 3. 2019 ochotni tuto
část pozemku potřebnou pro stavbu samotného
chodníku prodat. Nezbývá nám než konstatovat,
že toto je dosti podivné rozhodnutí.

Jak jsme vás již koncem roku 2018 informovali, žádosti byly řádně zpracovány a odeslány v říjnu 2018.
V březnu 2019 jsme zaslali další požadované doplňující podklady pro „Dokladovou část“. Výsledek
o poskytnutí nebo neposkytnutí dotace na tuto stavební akci lze očekávat v průběhu měsíců duben,
květen 2019. I nadále Vás budeme o situaci informovat.
Starosta obce

Obecní SMS informační systém

Obec Čistá vám nabízí možnost přihlášení do obecního
SMS informačního systému (IS Čistá). Jedná se
o zasílání informačních SMS o důležitých varováních,
akcích a skutečnostech týkajících se života v obci Čistá.
Příkladem je plánovaný výpadek elektřiny v obci.
Mezi další oznámení, které budeme rozesílat, patří
různá upozornění (odstávka vody, varování před
požáry v okolí, před přívalovými dešti atd.), informace
o změnách svozu odpadu, změny v místní dopravě
a dopravních omezeních apod.

Opětovně musíme také konstatovat, že ti podíloví vlastníci, kteří odmítají spolupracovat v této
záležitosti se zástupci obce (nebo s právními zástupci obce) „netrestají“ svým rozhodnutím nás
zastupitele, ale brání tímto rozhodnutím „stavbě
ve veřejném zájmu“!

Tato služba je pro naše občany zdarma,
nutná je pouze registrace.
K registraci do IS Čistá je potřeba zadat
Vaše:

Co tedy může nyní v této patové situaci následovat. Vedení obce se samozřejmě vynasnaží
s těmito podílovými vlastníky učinit dohodu.
V případě nedohody jsou např. možná tyto
řešení:

příjmení
jméno
číslo mobilního telefonu
číslo popisné

- 1.) Nerealizovat tuto dlouhodobě plánovanou
stavební akci, tedy neřešit bezpečnost všech
chodců a zejména našich dětí! S tím je bohužel
spojené i to, že by obec „přišla“ o výše uvedenou
dotaci ve výši 2,375.000,– Kč;

Registrace pro příjem informačních SMS je
možná následujícími způsoby:

- 2.) nebo realizovat tuto stavbu s tím, že v inkriminovaném místě bude stavba chodníku „přerušena“ v nezbytně nutné vzdálenosti a poté bude
zase stavba pokračovat ke křižovatce na Plužnou.

2.) odesláním registrační SMS na +420 603 240 069
z čísla, na které chcete SMS přijímat ve tvaru:
vzor: +, příjmení jméno, číslo popisné
např: +, Novák Adam, 112

Z výše uvedených důvodů tedy prozatím
nemůžeme sdělit předpokládaný termín
zahájení stavby. Nezbývá nám tedy než
doufat, že nakonec k dohodě se zbývajícími podílovými vlastníky dojde. Nechce se
nám totiž věřit tomu, že by těmto lidem
nezáleželo na rozvoji obce a na bezpečnosti chodců, zejména dětí.

3.) mailem, který zašlete na info@obeccista.cz.
V mailu uveďte potřebné informace:
vzor: +, číslo Vašeho mobilního telefonu, příjmení
jméno, číslo popisné
např: +, 737 454 121, Novák Adam, 112

1.) telefonicky, na telefonním čísle obecního úřadu
+420 326 303 221

4.) osobně, v úřední hodiny na OÚ Čistá u pí.
Uhlířové

Starosta a místostarosta obce

6

Ostatní informace

Zrušení příjmu informačních SMS je
možné následujícími způsoby:

Svoz nebezpečného odpadu bude v neděli
14. dubna 2019. Svážejte do tohoto termínu do
sběrného dvora uzavřené nádoby od barev, olejů
a chemikálií, elektroniku, spotřebiče, autobaterie
a monočlánky.
Úklid místních komunikací po zimě proběhne
firmou Compag ve středu 17. dubna 2019. Žádáme
majitele aut, aby v tento den parkovali na svých
pozemcích a nebránili tak úklidu.
Zveme všechny děti a rodiče na tradiční pálení
čarodějnic v úterý 30. dubna do areálu místního
hřiště. Lampionový průvod bude odcházet od KD
v 18. 30 hodin.
Dětský den v Čisté bude v neděli 9.června 2019
na fotbalovém hřišti od 14 hodin.
Muzikál Doktor OX – divadlo Hybernia v Praze –
15. června 2019, začátek od 14 hodin, odjezd ve 12
hodin, vstupné 350 Kč. Zájemci hlaste se na OÚ.

1.) telefonicky, na telefonním čísle obecního úřadu
+420 326 303 221
2.) odesláním SMS na +420 603 240 069 z čísla,
které chcete vyřadit z přijímání SMS ve tvaru:
vzor: -, příjmení jméno, číslo popisné
např: -, Novák Adam, 112
3.) mailem, který zašlete na info@obeccista.cz.
V mailu uveďte potřebné informace:
vzor: -, číslo mobilního telefonu, příjmení jméno,
číslo popisné
např: -, 737 454 121, Novák Adam, 112
4.) osobně, v úřední hodiny na OÚ Čistá u pí.
Uhlířové
Po úspěšné registraci (případném zrušení
registrace) Vám zašleme potvrzovací SMS.
Zastupitel obce Vladimír Hrubý

Jana Uhlířová

SKALNÍ SVAH poz. p.č. 732/10 nad
Informace z výboru pro životní
Rodinnými domy č. p. 91, 92, 181

prostředí

Na základě žádostí občanů obce bydlících v RDč.p. 91 ze dne 12. 09. 2018 o zajištění obecního
skalního svahu nad Rodinnými domy, které jsou
ohroženy padajícím kamením, byla 1. 2. 2019
kontaktována firma VERTICO s.r.o. Zástupce firmy
provedl prohlídku svahu a doporučil, aby byl specialistou vypracován geotechnický posudek, který
by zhodnotil stav svahu a navrhl způsob sanace.
Dne 19. 2. 2019 byl skalní masiv prozkoumán
a zaměřen Ing. Jiřím Peterou (Odpovědný geolog –
průzkum a inženýrská činnost), který následně
zpracoval „Inženýrsko geologický posudek stability Skalního svahu“ (toto Inženýrskogeologicné
posouzení stability skalního svahu je samozřejmě
k nahlédnutí na OÚ Čistá). Z posudku vyplývá, že
část svahu je NESTABILNÍ. Tento posudek rozdělil
svah na čtyři části.
První část od trafostanice k odvodňovací strouze
nebude nutné zajišťovat kotvami a sítěmi, pouze
budou vykáceny na svahu vzrostlé stromy.
Druhá a třetí část za domy č. p. 91 a 92 je hodnocena s vysokou mírou ohrožení a bude nutné
ji zajistit (odbourat uvolněné části skály, provést
kotvy a zajištění sítěmi).
Čtvrtá část za domem č. p. 181 je hodnocena
nižším stupněm ohrožení a po odbourání uvolněných částí skály může být svah zajištěn pouze
záchytným plotem.
Takto rozsáhlá opatření přesahují finanční možnosti obce, proto na základě doporučení ing.
Petery požádali zástupci obce Českou geologickou
službu o zařazení do Registru svahových nestabilit.
Pokud bude naše obec zařazena do registru, je
poté možné požádat o dotaci a zajištění svahu
provést.

Začátek roku 2019 se zaměstnanci obce věnovali
prořezávání stromů u „Vrbových“ č. p. 62 a č. p.
45, u „Brzobohatých“ smrk, který hrozil pádem.
Za velkou pomoc při výškových pracích se stromy
děkujeme Markovi Misíkovi. Proběhla i prořezávka
keřů a náletů u vodárny a trafostanice. Také podél
cesty od „Kobosilů“ k vodárně. Pomník padlých
v Pilském kopci (u silnice na Bělou) byl ošetřen
a upraven. Na hřbitově byla odstraněna hrobová
místa, která nebyla uhrazena a udržována více
jak 15 let. Z lesa u silnice k Červené vile obec
odvezla do sběrného dvora vyhozenou válendu.
Po zimním období se čistil potok v rokli od listí,
bláta a kamení. Po dohodě s lesním hospodářem
panem Křivánkem, bylo z obecního lesa navezeno
dříví na hřiště, pro stavbu vatry na čarodějnice.
V druhé polovině dubna plánujeme spálit hromadu
klestí na hřišti, dále chceme prohloubit příkopy
na odvod dešťové vody v celé obci. V kopci od
„Brzobohatých“ k „Vackovým“ je plánována úprava
vodoteče pomocí žlabů pro odtok. Cestu ke hřbitovu „za humny“ plánujeme upravit zatravňovacími
deskami. Samozřejmě se budeme věnovat opravě
silnic a ulic v obci.
Jako předseda výboru ŽP chci požádat všechny
občany o správné ukládání a třídění odpadů do
kontejnerů na určených místech. Dodržujte odvážení větších nepotřebných věcí do sběrného dvora
v sobotu a ve středu. Neodhazujte odpadky v lese,
v obci ani na polích. Za jejich odvoz a úklid platíme
z obecního rozpočtu.
Jaroslav Martinec

Ing. Zdeňka Doušová, Předseda Stavebního výboru
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Dětský maškarní bál

Obec Čistá uspořádala 3. března 2019 další krásný
dětský maškarní bál. Již před čtrnáctou hodinou
přicházely do sálu kulturního domu v Čisté princezny, čerti, hastrmani, kovbojové, víly a další pohádkové bytosti, aby se společně pobavily. Všechny přítomné v sále přivítal starosta obce Zdeněk
Tyšer. Fešák Píňa společně s partnerkou bavili
a roztáčeli skvělou zábavu pro všechny. Ti v průběhu odpoledne pomáhali dětem plnit různé úkoly,
tancovali a řádili s nimi na parketu.

Vítání občánků se koná v sobotu
11. 5. 2019 od 9. 30 hodin v salonku
KD Čistá. Zde starosta obce spolu
s dětmi ze ZŠ a MŠ Čistá přivítá naše
nové, malé občánky.
Za Kulturní výbor Danuše Horáčková
a Jaroslav Martinec

Dění v kostele sv. Vavřince v Čisté
Mše svatá
21. dubna 2019 ve 14 hodin.
Noc kostelů
24. května 2019
Děti čistily obec

Ve dnech 5. – 8. 3. 2019 vyhlásila naše škola „EKO
týden“, při kterém se naši žáci snažili o úklid a třídění odpadu v obci. Žáci se aktivně zapojili do sběru materiálu, který patří do kontejnerů na tříděný
odpad a popelnic. Děti se převlékly do pracovního
oděvu a rukavic, vyfasovaly
nářadí a pytle, a s chutí vyrazily do terénu. S velkým
údivem nacházely různé
předměty, lahve od alkoholických nápojů, PET lahve,
boty a nespočet papírů od
různého jídla a další odpadky. Dále hrabaly listí a třídily
větve a kamení na hromady.

I klaun Fíla svým programem a dárečky okouzlil
naše děti. Masky byly krásné a řada z nich musela zabrat spoustu času a práce. Hlavním lákadlem
byla tombola a 200 cen s okamžitou výhrou. Po
celé odpoledne přicházelo velké množství dětí
s rodiči, prarodiči a všemi příbuznými, kteří chtěli
vidět své ratolesti, jak se prohánějí v maskách. Sál
doslova praskal ve švech. Máme radost, že čistecký dětský maškarní bál je vyhlášený v širokém okolí a má tak vysokou návštěvnost. Podle dětí, které
zářily štěstím, se akce vydařila. Poděkování patří
všem organizátorům za krásné odpoledne. Odměnou jim byl pohled do rozzářených dětských očí.
Tak příští rok na viděnou!
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Naši chovatelé z Čisté zabodovali

V sobotu 15. prosince 2018 se za finanční podpory Středočeského kraje, konala v chovatelském
areálu v Dobrovicích soutěžní výstava okresu Mladá
Boleslav. Soutěžilo 67 chovatelů s 320 králíky, s 21
voliérami drůbeže a s 90 ks holubů v klecích i voliérách. Soutěžilo se také v kategorii kolekcí 4 ks stejného plemene a kolekcí bylo celkem 47. A v této
kategorii kolekcí získala Čistá 1. místo a pohár.

Chovatelé představili celkem 36 plemen králíků
a v kategorii jednotlivců náš chovatel pan Stanislav
Veselý získal 3. místo se ziskem 285,5 bodů (viz.
foto)a vystavoval celkem 38 ks králíků.

Účastníci výstavy si odnesli domů nejen pěkné
zážitky, ale i nová chovná zvířata.

Gratulujeme a přejeme další chovatelské úspěchy.

Spolupráce s obcí byla naprosto skvělá, vše vždy
odvezli (po dohodě) druhý den. Je velmi smutné,
že někteří místní občané nevědí, k čemu slouží popelnice.
Velké díky patří všem, kteří se na úklidu podíleli.
ZŠ Čistá
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Co je nového u TJ Slavoj Čistá oddíl stolního tenisu?
Předně:

A co dodat:

V těchto dnech se uzavírá hrací sezona
2018 - 2019 s následujícím předběžným
výsledkem:
1. třída regionální soutěže 10. místo

Přijďte si zahrát.
Pondělní tréninky v letních měsících
nepřerušeny!

Za TJ Slavoj Čistá František Rampas
a Jaroslav Martinec

3. třída regionální soutěže 4. místo
4. třída regionální soutěže 2. místo
Zhodnocení uplynulé sezony bude mimo
jiné projednáno na Aktivu stolního tenisu,
který se bude konat v pátek 26. 4. 2019.
Od 17. 00 hodin do 19. 00 hodin proběhne ve velkém sále krátké „rozpinkání“ při
kterém si mohou noví zájemci vyzkoušet
svoje dovednosti a provede se foto. Od 19.
00 hodin do 20. 00 hodin proběhne vlastní
Aktiv (v malém salonku) s občerstvením, tak
jako každý rok.

Foto týmů TJ Sokol Kněžmost, TTC Josefův Důl B,
TJ Slavoj Čistá B, TJ Slavoj Čistá C z utkání ze dne
26. 3. 2019, které se odehrálo v KD v Čisté.

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás a Vaše děti pozvat na Aktiv stolního tenisu, který
se bude konat dne 26. 04. 2019 od 19.00 hod v salonku DK v
Čisté. Mimo jiné se zde budou projednávat možnosti využití
trenažéru pro výuku stolního tenisu a sportovního zázemí, které
máme k dispozici nejen pro členy organizace , ale zcela
bezplatně i pro širokou čisteckou veřejnost. Dále se zde budou
projednávat organizační záležitosti oddílu, ze kterých získáte
potřebné informace o činnosti a dalším rozvoji oddílu stolního
tenisu v Čisté. Občerstvení zajištěno.
Jste srdečně zváni.
Za TJ Slavoj Čistá
Rampas František, Martinec Jaroslav

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