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OBCE ČISTÁ

Vážení spoluobčané.
Tak, jako v předchozích číslech našeho obecního Zpravodaje, budu Vás i v tomto vydání informovat 

především o dění v obci, o práci zastupitelstva a pod. Je to podle mého soudu nejjednodušší forma, jak 
občanům ukázat, že každý, včetně zaměstnanců Obecního úřadu, má na tom svůj podíl. Do práce na ve-
lebení obce se zapojuje i mnoho řadových občanů, za to vše jim patří poděkování.

Ale není samozřejmě všechno pouze ideální. Stále častěji se nám objevují v obci na místech, která nejsou 
„tak úplně na očích“ černé skládky. I přes to, že sběrný dvůr funguje pravidelně i s obsluhou, stále jsou tací, 
pro které je mnohem jednodušší vyklopit nepořádek do lesa nebo na polní cestu, než si dojet do sběrného 
dvora a zde odpad alespoň částečně rozstřídit. Toto se nám opakovalo od začátku roku minimálně dvakrát. 
Doposud se vždy jednalo o části aut (čelní skla, sedačky apod.). Nic z toho nelze jen tak dát do pytle, 
hodit přes rameno a nepozorovaně vyhodit do lesa. Na ta místa, kde jsme odpad objevili nebo jsme byli 
upozorněni (stará bakovská cesta, údolí za vodárnou), se musí dojet, protože vždy je toho velké množství. 
Všímejme si okolí. Nejenom, že můžeme zabránit těmto věcem, ale potažmo chráníme i svoje majetky.

Další věcí, která se stává velkým problémem, je krádež dřeva v obecních lesích. Je složité zloděje chytit 
při činu. Každý, kdo je v této činnosti zběhlý a „umí v tom chodit“ si poradí a udělá vše, aby nebyl při krádeži 
přistižen (třeba i zničí fotokameru). Tyto krádeže řešíme s Policií České republiky. Většina těchto lidí sáhne 
bez problému na majetek cizí, ale pokud by někdo sáhl na majetek jeho vlastní, jsem si zcela jistá, že by 
s tím on sám měl velký problém. Není nic jednoduššího, než se domluvit s lesním hospodářem na těžbě 
dřeva, samozřejmě za vlastní úplatu. Ne však do kapsy nepoctivce, ale tomu, komu patří.

V červnu se po rekonstrukci opět otevřela restaurace v Kulturním domě. Z výběrového řízení byli vybráni 
Eliška Procházková a Martin Kubát. Pevně doufám, že se jim bude dařit. Byla bych velmi ráda, kdyby se 
již prolomila letitá smůla s nájemci, kteří zde vždy pobyli delší, či kratší dobu a nakonec tuto hostinskou 
činnost ukončili. Vzhledem k tomu, že do konce loňského roku nebyl vypsán takový výhodný dotační pro-
gram, do kterého by se dala zahrnout celková rekonstrukce kulturního domu, přistoupila obec k tomu, že 
v letošním roce zainvestuje opravu jeho střechy. A nejenom provizorně. Aby všichni ti nájemci, kteří dříve 
i nyní platí například výmalbu v restauraci KD neměli obavu, že při větším dešti poteče voda na stoly hostů, 
nemluvě o toaletách KD. Že jejich práce a vlastní investice příjde vniveč. 

A ještě jeden malý dodatek. Pokud má občan Čisté nebo třeba i chalupář nějakou připomínku nebo se 
mu v obci něco nelíbí, byla bych ráda, kdyby to sdělil nám, zastupitelům. Od toho zde jsme a je nás na to 
sedm členů zastupitelstva. Stalo se mi v poslední době, že dostávám anonymní upozornění nebo mi 
volají z různých místních, ale i krajských úřadů, že dostali anonym, vztahující se k naší obci. I k tomu jsou 
veřejná zasedání, aby se každý mohl vyjádřit. Nejbližší veřejné zasedání se koná již 27. června v salon-
ku KD od 18.00 hodin. Veřejná zasedání se konají v pravidelných intervalech a občané jsou o termínech 
vždy informováni s dostatečným předstihem. Zde může každý vyjádřit svůj názor a připomínku. Věřím, že 
takovýchto „tichých“ upozornění bude co nejméně, že každý občan bude mít tolik osobní odvahy a nebude 
mít problém se pod sdělení podepsat.

   Blíží se doba prázdnin a dovolených. Přeji všem krásné léto.    Marta Dubayová.

 Jarní vzpomínka: Koledníci - Velikonoce                                         Čarodějnický den v MŠ
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    Příspěvky Kulturní komise. Připravované akce: 
Setkání seniorů
Přivítání nových občánků

Ivana Gregorová

Poděkování 
Chtěla bych poděkovat u příležitosti 
naší Zlaté svatby všem gratulantům 
a především Sboru pro občanské 

záležitosti, pí. Tůmové a pí. Horáčkové 
za dárky a květiny.

Jirešovi Marcela a Zbyněk

Poděkování  
RC Club Čistá.

S omluvou, že tak pozdě, děkujeme 
Obecnímu úřadu v Čisté za poskytnutí 
zázemí, přípravy plochy a okolí, kde bylo 
umístěno servisní zázemí při závodu Mis-
trovství České republiky, který náš klub 
připravil a zajišťoval. Tento závod se jel 
také v rámci Czech Rally Championship.
Výsledky MČR: 

1. Jan Šrámek, 
2. Aleš Čejchan, 
3. Victor Trnka, … 
5. František Doležal, 
9. Filip Musal, 1
4. Petr Musal, 
15. David Mišalko.

Výsledky Czech Rally Championship: 
1. František Doležal, 
2. Petr Pavlát, 
3. Jan Heřmánek, … 
4. Filip Musal, 
6. Petr Musal 
a 7. David Mišalko.

Poslední dubnový den se tra-
dičně scházíme s rodiči a dětmi 
před Kulturním domem, odkud 
odcházíme lampionovým průvo-
dem na hřiště a pálíme čaroděj-
nice. Již řadu let jsou pro děti 
připraveny dvě vatry, na té větší 
upalujeme čarodějnici a na menší 
si děti opékají buřty. Spolu s ro-
diči tu vydrží do pozdních hodin.

Letošní poděkování patří panu 
Richardovi Vránovi za zhotovení 
čarodějnice a Obecnímu úřadu 
za finanční přispění.

V Den vítězství dne 8. května 
2012 byly položeny kytice u po-
mníku padlých starostkou obce 
Martou Dubayovou.

V  neděli  3. čer vna jsme 
pro naše děti připravili Dětský 
den, který se konal tradičně 
na místním hřišti. Bylo připrave-
no množství soutěží, přehlídka 
dravých ptáků (káně Harisovo, 
jestřáb lesní, orel skalní a výr 
velký) a děti si mohly někte-
ré z dravců podržet na ruce. 
Odpoledne se hrálo přátelské 
utkání minižáků FK Slavoj Čistá 
proti týmu Sporting Mladá Bole-
slav a naši vyhráli 13: 5. I přes 
aprílové počasí hrály oba týmy 
s nadšením a touhou po výhře. 
Všechny děti i malí fotbalisté byli 
oceněni za své soutěžení drob-
nými cenami a sladkostmi.

Děkujeme Mysliveckému sdružení v Čisté a panu 
Václavu Křemelovi za předvedení dravců, sponzo-
rům akce: Obecnímu úřadu Čistá a tenisovému 
oddílu, dále pí. Jarmile Dubayové, Vladislavě 
Vrbové, J. Dohalskému a všem ženám a mužům, 
kteří pomáhali při soutěžích a věříme, že budou 
pomáhat i v příštím roce.

Ivana Gregorová

Ještě jednou velké díky, za RC Club Čistá 
František Doležal

Tenisové ohlédnutí.
Liga mužů i žen pro neregistrované hráče odstarto-

vala v květnu. Za obec Čistou nastoupili: Lukáš Pus-
kajler, František Jaroš, Věra Štaflová a Vlaďka Vrbová. 
V letošní sezoně se obzvlášť daří Lukáši Puskajlerovi. 
Vlaďka Vrbová má odehrané tři zápasy v singlu a má 
nakročeno na postup mezi osm nejlepších hráček 
Mladoboleslavska. Také v deblu si děvčata stojí velmi 
dobře, ale budou mít těžké obhájit loňské vítězství, ne-
boť konkurence roste. Přejeme všem úspěch a zdraví.

Za TJ Čistá- Vlaďka Vrbová

Gratulace, z Hrdlořez máme bronz!
Dne 9. června 2012 se v obci Hrdlořezy konal te-

nisový turnaj smíšených čtyřher. Z Čisté nastoupila  
V. Štaflová a V. Vrbová a k nim kluci z Kosmonos. Pár 
Sinay- Vrbová se umístil na 3. místě, Freiman- Štaflová 
na 5. místě.

Gratulujeme – TJ Čistá



3

Století na vsi
Český spolek Vojenských vysloužilců v Podolí u Bělé 

dal si zhotoviti prapor s německými nápisy. Ku svěcení 
tohoto praporu rozeslal pozvání k okolním spolkům. 

Na pozvání toho, odpověděl sbor čistecký veřejně 
v Listech mladoboleslavských následovně: Ctěnému 
spolku Vojenských vysloužilců v Podolí. Přesvědčivše 
se, že kolující pověsti ohledně svěcení německého pra-
poru pro český spolek Váš zakládají se na pravdě, a že 
skutečně prapor s německými nápisy pro spolek Váš byl 
objednán, sdělujeme k žádosti Vaší, že hasičský sbor 
náš slavnosti této se účastniti nemůže, jelikož pokládá 
pro český spolek za nedůstojné a ponižující, aby dělal 
stafáž při slavnosti svěcení německého praporu. Jak 
nám známo, jsou původci tohoto, pro českou národnost 
urážejícího jednání, toliko někteří předáci Vašeho spolku, 
kteří chtějí se svému protektoru (K. Menzel) zavděčiti, 
zaprodávají za několik zlatek svou národnost. Divíme 
se však, že ostatní členové lhostejně k tomuto přihlížejí 
a mlčky pro svůj český spolek, německý prapor přijímají. 
Podepsán výbor Sboru dobrovolných hasičů v Čisté. 
Následkem tohoto dopisu odřekly veškeré spolky rovněž 
účastenství při svěcení, takže spolek byl nucen slavnost 
odložiti a české nápisy na prapor si objednati. Dne 
6. května 1896 vstoupil ve stav manželský pan podučitel 
Josef Rejha se slečnou Pavlínou Kabešovou, nevlastní 
dcerou pana Václava Maděry, rolníka a hostinského 
v čp. 29 v Čisté. Pan podučitel byl jmenován definitivně 
podučitelem v Sudoměři, ale poté ponechán v Čisté. 
Ve školním roce 1896-97 je v čistecké škole 93 dětí. 
Volba členů do místní školské rady proběhla 20. září 
1896 a zvoleni : František Vyhlas z čp. 59, František 
Volák z čp. 33, Josef Kabeš z čp. 8. V srpnu a to třetí-
ho srpna bylo vyškoleno sedm popisných čísel do školy 
v Bělé pod Bezdězem (čp. 57, 58, 61, 63, 63a, 63b, 
a 67). Ve školním roce 1897-98 chodilo do zdejší školy 
99 dětí. Od 30. září do 17. října provedl Josef Hyka, mistr 
pokrývačský přeložení střechy na škole obecní, nových 
tašek bylo spotřebováno 2000 ks, 7q vápna a 25 kg 
cementu. Cena za účtované práce obnášela 60 zlatých. 
Od roku 1897 obec na obvodního lékaře přispívá jen 40 
zl. 26 kr.. V letech 1897 a 1898 bylo postaveno : v roce 
1897 - čp. 91 postavil na obecním pozemku Josef Havel-
ka, domkař, čp. 92 postavil na obecním pozemku Josef 
Horák, domkař, čp. 93 postavil na obecním pozemku 
Rudolf Bartoš, kupec, čp. 94 postavil na pozemku od čp. 
17 Josef Flek, domkař. V roce 1898 postavil čp. 95 
Josef Záruba na pozemku od čp. 29, Anna Tomandlová 
čp. 96, domkářka na pozemcích od čp.17, od roku 1901 
je majitelem Josef Horák. Čp. 97 postavil Štěpán Kabeš, 
výměnkář, na pozemku od čp. 14. Sponzoři pro chudé 
žactvo v roce 1898 : Okresní hospodářská záložna 

v Katusicích dala 4. května 10 zlatých a 23. listopadu 
12 zlatých, Mládenecký spolek v Podolí - Bělá 6 zlatých 
a 9 krejcarů, obchodníci zdejší R. Bartoš, Jan Novák 
a František Vyhlas 6 zlatých. Učitelem na zdejší škole 
se stal pan Josef Rejha 13. února 1898. Nově zvolené 
představenstvo obce 22. února 1898 : V. Novák z čp. 
4, starosta, V. Maděra z čp.1, první radní, Vilém Vrba, 
druhý radní, do obecního výboru zvolen : pan Josef Rej-
ha, učitel. (Datumy z Knih zápisů obecního zastupitelstva 
odpovídají zápisu, nikoli události samotné.) Za volitele 
do okresního zastupitelstva byl zvolen p. V. Maděra. 
Pokladníkem obce p. Josef Vaněk. V obecním domku 
čp.74 těžce onemocněl p. Fr. Horák. Bude potřebovati 
ošetření a potravu. Rozhodnuto aby z jednotlivých čísel 
popisných třikrát denně mu byla donášena potrava po-
slem Horákem a tento se o něho za úplatu staral. Dne 
11. března 1898 zapsáno, že byly kladně vyřízeny žádosti 
rodičů za osvobození dítek od letní návštěvy školní. Dále 
určen počet sazeček lesních a ovocných stromů (třešní), 
vysázeny v „Důlni“ a na stráni pod statkem Holasovým. 
Lámání kamene a štěrku v obecním lomu, budiž lámáno 
20m3 kamene. Žádost pana učitele Rejhy o byt ve škole 
vyřízena kladně s tou podmínkou, že obec si ponechá 
právo odbývati v kanceláři obecní schůze. Výkaly ze škol-
ních záchodků buďtež vydraženy snižovací dražbou, by 
mohly býti odstraněny. Zápis ze 4. dubna 1898. Ustano-
veny služby jednotlivým funkcionářům obecním a určeno 
za službu starosty, poštovné a kancelářské potřeby 120 
zl., pokladníkovi 40 zl., výběrčímu daní 40zl., diety: 
do Bělé jeden zlatý, do Mn. Hradiště tři zlaté a do Ml. 
Boleslavě dva zlaté. Dále za dohlídku k obecním pracem 
jeden zlatý. Zápis ze 17. dubna 1898: Ohledně projekto-
vané silnice k nádraží bělskému určeno, by vedena byla 
tím směrem, jak ji ing. Houžvic vyměřil. Dále přeměřena 
silnice tzv. Bakovská a plány na ni přiloženy k žádosti 
na okresní výbor. Pan Josef Rejha, učitel přesídlil s ro-
dinou do nové školní budovy ve čtvrtek 14. července 
1898, přičemž mu bylo povoleno, že nemusí půdu 
pažit, kam prádlo věšet bude. Úřadovna obecní sídlící 
ve škole, součást to bytu p. uč. Rejhy. „Nesvoluje se 
pak, aby v bytu učitele Josefa Rejhy se konaly schůze 
zábavních výborů, aby tam odbývány byly zkoušky diva-
delní a pěvecké a to z toho důvodu, že by tím vážnost 
školy a čistota chodeb i místností školních trpěti mohla. 
Zápis z 21. srpna 1898: Odměna za vyměření silnice ing. 
Houžvicovi a to 200 zl. schválena. Zápis z 28. září 1898: 
Po zahájení schůze sdělil pan starosta, že okresní výbor 
ve schůzi své zkoumal žádost obce naší za vystavění 
silnice z fondu okresního a uznav důležitost této silnice, 
nabízí obci naší subvenci. Okres sám stavbu prováděti 
nechce, jelikož ze zkušenosti se seznalo, že v takových 
případech pochodí sice dobře pronajimatel, ale špatně 
poplatníci. Proto ponechává se obci, by tato silnice bě-
hem dvou let byla vystavěna. Po té příjme ji okres ihned 
do své správy a zaplatí obci subvenci obnášející za běžný 
metr lehké stavby dva zlaté, za metr těžké stavby dva zlaté 
padesát. Jelikož se obec uvolnila dávati povozy zdarma, 
bude- li okres silnici stavět, je pro ni výhodnější, když 
bude stavět sama, jelikož by jí na dovozy ze subvence 
něco zbylo. Dále uvažováno, že stavba silnice této je 
toliko otázkou času a že dříve nebo později ku stavbě 
dojíti musí. Dlužno však předpokládati, že v budoucnu 
poměry v okresním zastupitelstvu se změní a nabízí-li 
nám nynější „ přátelské“ zastupitelstvo subvenci malou, 
může se snadno státi, že by nám zastupitelstvo budoucí 
nenabídlo žádnou. 



Pro vnitřní potřebu Obecního úřadu Čistá zpracoval Josef Műller a Jiří Čermák.
Vytiskla Tiskárna Čistá

Fotbal muži
Mužstvo skončilo po podzimní části 

na pěkném 6. místě. První sraz se usku-
tečnil 31. prosince. Jako každoročně 
jsme ukončili rok nejprve na hřišti a po-
tom v restauraci. Zimní příprava začala 
ve druhém týdnu v lednu soustředěním 
na horách a od 21. ledna jsme navázali 
zimním turnajem v Mimoni, kde jsme se-
hráli šest utkání a před začátkem soutě-
že ještě tři. Příprava tedy byla kvalitní a to 
se projevilo v jarní části. Mužstvo pokra-
čovalo v dobrých výkonech a na konci 
soutěže jsme skončili na velmi pěk-
ném 4. místě. Je to nejlepší umístění 
za posledních pět let. Přeji si aby naše 
mužstvo FK Slavoj Čistá, pokračovalo 
v tomto úspěchu a navázalo na toto nebo 
ještě lepší umístění v tabulce i v novém 
ročníku soutěže. Myslím si, že pokud 
mužstvo vydrží v tomto složení, tak 
na postup jistě má. Trenérem mužstva 
zůstává Václav Krejčík.

Na závěr tohoto shrnutí mi nezbývá než 
poděkovat OÚ Čistá, ZD Čistá a dalším 
sponzorům, kteří se podíleli na činnosti 
našeho oddílu a také děkuji za podporu 
všem fanouškům a příznivcům našeho 
fotbalu.

Jaroslav Dohalský, předseda TJ Čistá

Fotbal mladší žáci
Naši mladší žáci hráli Okresní soutěž 

7+ 1.
Celkově jsme skončili na 5. místě, což 

je pro nás úspěch, protože za náš tým 
nastupovali také hráči ještě minižáckého 
věku. V každém zápase měli proti sobě 
hráče starší až o čtyři roky.

Příští sezonu nebudeme hrát soutěž 
mladších žáků 7+ 1, protože šest hráčů 
přechází do oddílu starších žáků. Většina 
z nich bude hostovat v Bělé pod Bez-
dězem. Tímto bych jim chtěl poděkovat 
za činnost v našem klubu a popřát jim 
hodně úspěchů nejen ve fotbalové karie-
ře, ale i ve škole. Poděkování za podpo-
ru patří též rodičům, OÚ Čistá, ZD Čistá, 
Liboru Bártovi a trenérům M. Maršíkovi 
a R. Dohalskému.

Oddíl minižáků
Počátkem května t.r. začala fotbalová činnost nově tvořené-

ho týmu minižáků. Již po měsíci trénování jsme sehráli první 
přátelské utkání proti Sportingu MB, které se uskutečnilo 
v rámci Dětského dne v Čisté a kde převálcovali soupeře 
13: 5.

Tým tvoří pět hráčů, kteří nastupovali za mladší žáky a nově 
registrovaní. V realizačním týmu jsou R. Dohalský, M. Ulman 
a A. Halouska. Stále probíhá nábor nových hráčů ročníků 
2002- 2006. Tréninky probíhají do konce června každou 
středu a pátek od 16.30 na místním hřišti. Začátek Letní 
přípravy bude upřesněn.

Žádám tímto rodiče o podporu svých dětí ve fotbalových 
začátcích a později při domácích i venkovních zápasech. 
Věřím, že se budou fotbalem dobře bavit a vyrostou z nich 
budoucí fotbalové hvězdy.

Rádi bychom přivítali v našem týmu nějakého sponzora 
pro zabezpečení tréninkového a zápasového vybavení.

Roman Dohalský, 
trenér mladších žáků FK Slavoj Čistá

Na poslední mistrovské utkání do Nové Vsi, vyrazili naši muži 
na kolech a přivezli si výhru 3:0. 

FK Slavoj Čistá, žáci


