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Jaroslav Seifert – Šel malíř chudě do světa,
Žně, str. 57, Československý spisovatel Praha, 1987

ŽNĚ

O žních je konec vaší kráse,
máky a chrpy v obilí!
A s kosou v ruce, s brouskem v pase
ženci k vám dojdou za chvíli.
Snop za snopem se rychle vrší
a žnec si stírá mokrou tvář.
A na mlat zlaté zrní prší
jak roztavená svatozář.
Žnec starostlivě vzhlíží k nebi,
je modré, kam jen dohlédne.
Už po vsi voní čerstvé chleby
a zvoní právě poledne.

A plný žebřiňák se loudá, na nízké větvi visí klas,
a zas je připravena hrouda,
symbol a věčný předobraz.

Vážení spoluobčané,
máme před sebou letní měsíce, které nás vyzývají k odpočinku. Dětem a studentům
nastaly prázdniny a já jim přeji v těchto volných dnech co nejvíce slunečných dní.
Samozřejmě i ostatním dospělým přeji zasloužené a nezapomenutelné dovolené, plné
krásných letních zážitků, odpočinku a klidu.
Zdeněk Tyšer, starosta obce

Veřejné zasedání, které se konalo ve
středu dne 24. 4. 2019

-

Druhé Veřejné zasedání v tomto kalendářním roce
se konalo ve středu dne 24. 4. 2019 od 18.00 hodin
v salonku KD.
Tohoto Veřejného zasedání se dle listiny přítomných
zúčastnilo 23 občanů.
Na Veřejném zasedání byli přítomni:
Zdeněk Tyšer, Leoš Miler, Ing. Zdeňka Doušová,
Jaroslav Martinec, Ing. Karel Fikar, Vladimír Hrubý
a Marta Dubayová

-

-

Zastupitelstvo obce vyslechlo,
projednalo a schválilo:
-

-

Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) projednalo
a schválilo návrh na ověřovatele a zapisovatele
zápisu a usnesení;
ZO projednalo a schválilo doplnění dvou nových
bodů do programu Veřejného zasedání;
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ZO projednalo a schválilo navržený a doplněný
program zasedání;
ZO projednalo a schválilo podpis Kupní smlouvy
na nákup obecního automobilu. Dále schválilo
pověření k podpisu Kupní smlouvy starostu a místostarostu obce;
ZO projednalo a schválilo podpis Kupní smlouvy na
nákup Komunálního traktoru s příslušenstvím.
Dále schválilo pověření k podpisu Kupní smlouvy
starostu a místostarostu obce;
ZO projednalo a schválilo podpis Smlouvy o společném postupu při realizaci stavby Splaškové
kanalizace v obci Čistá se společností VaK Mladá
Boleslav a.s. Dále schválilo pověření k podpisu
Smlouvy starostu a místostarostu obce;
ZO projednalo a schválilo Zpracování zadávací
dokumentace pro výběr dodavatele na realizaci
stavby Výstavba chodníků podél silnice III. třídy
s úpravou křižovatky. Dále schválilo pověření jednat v této záležitosti starostu a místostarostu obce;
ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření

-

-

- ZO projednalo a schválilo Roční účetní závěrku
obce za rok 2018;
- ZO projednalo a schválilo Závěrečný účet obce
za rok 2018 bez výhrad a vzalo na vědomí přijatá
nápravná opatření;
- ZO projednalo a schválilo Roční účetní závěrku ZŠ
a MŠ za rok 2018;
- ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.
3/2019;
- ZO projednalo a schválilo Rozhodnutí o přiznání
dotace na akci Výstavba chodníků, Veřejného osvětlení podél silnice III. třídy s úpravou křižovatky;
- ZO projednalo a schválilo podpis Smlouvy o dílo
na stavební akci Výstavba chodníků, Veřejného
osvětlení podél silnice III. třídy s úpravou křižovatky se společností INGSTAV Doksy s.r.o. Dále
schválilo pověření k podpisu Smlouvy o dílo starostu
a místostarostu obce;
- ZO projednalo a schválilo Rozhodnutí o přiznání
dotace na akci „Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ v Čisté za účelem zvýšení kapacity“;
- ZO projednalo a schválilo podpis Dodatku č. 1/2019
k obecně závazné vyhlášce č.1/2015 o shromažďování odpadů – jedná se o rozšíření Vyhlášky o nevytříděnou stavební suť;
- ZO projednalo a schválilo podpis Dodatku č. 2/2019
k obecně závazné vyhlášce č.3/2012 o poplatcích za
shromažďování odpadů (nově poplatek za nevytříděnou stavební suť) – jedná se o rozšíření Vyhlášky
o poplatek za nevytříděnou stavební suť;
- ZO projednalo a schválilo vnitřní Směrnici o poskytování stravenek a obecního příspěvku zaměstnancům OÚ;
- ZO projednalo a schválilo souhrnným usnesením
Záměr obce č. 3/2019 a podpis Směnné smlouvy
mezi obcí Čistá a ZD Čistá;
- ZO projednalo a schválilo podpis Smlouvy o úvěru
na nákup Komunálního traktoru s příslušenstvím.
Dále schválilo pověření k podpisu Smlouvy o úvěru
starostu a místostarostu obce;
- ZO projednalo a schválilo Aktualizaci Řádu ohlašovny požáru obce Čistá;
- ZO projednalo a schválilo podpis Smlouvy o zřízení
věcného břemene služebnosti pro realizaci plánované stavby – přípojné místo k p. č. 340/46;
- ZO projednalo a schválilo souhrnným usnesením
výjimku k Vyhlášce o nočním klidu z důvodu
konání akcí Letního putovního kina a taneční zábavy
v areálu u Restaurace na Hřišti;
- ZO projednalo a NESCHVÁLILO požadavek na
„Předělání vrat a dvou trativodů u č. p. 174“. Zastupitelstvu byl přednesen tento požadavek, aby obec
uhradila výše zmíněné stavební úpravy z obecního
rozpočtu. Tento požadavek byl vznesen z důvodu
realizace připravované stavby Výstavba chodníků,
Veřejného osvětlení podél silnice III. třídy s úpravou
křižovatky;

č. 2/2019;
ZO projednalo a schválilo souhrnným usnesením
Záměr obce č. 2/2019 a podpis Směnné smlouvy
mezi obcí manžely Matějkovými (Čistá č. p. 126);
ZO projednalo a schválilo převedení přebytku
za rok 2018 do rezervního investičního fondu ZŠ
a MŠ Čistá;
ZO projednalo a schválilo návrhy na dotace IZS
Team z. s. Bělá p. B., Svazu postižených Bělá p.
B. a Mysliveckému spolku Plužná;
ZO projednalo a schválilo podpis Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí a ZD
Čistá, Mgr. Chocholoušem, Petrem Radou, Radkem
Kredbou ve věci prodeje jednoho Řadového domu
p. Miroslavu Petrovi, Čistá č. p. 220;
ZO projednalo a schválilo návrh na podporu provozu Linky bezpečí, z.s.

Různé, starosta obce informoval
-

Byla projednána a schválena žádost občana obce
T. Hladkého na odpracování 200 hodin „Obecně
prospěšných prací“;
Byla podána informace o žádosti na dotaci na
„Stavební úpravy, přístavbu a nástavbu MŠ v Čisté;
Byl projednán a řešen „Nesouhlas s konáním
pouťových atrakcí“ ze strany občanů bydlících
v blízkosti navrženého místa na parkovišti KD. ZO
doporučilo, aby se plánovaná pouť konala v areálu
fotbalového hřiště.

Diskuse

Diskuse se vedla zejména na téma „Nepovolených
skládek stavebních sutí“, dále bylo
diskutováno o využití plánovaného nákupu Komunálního traktoru a příslušenství. Diskusní příspěvky jsou
v případě zájmu k nahlédnutí na OÚ Čistá.

Veřejné zasedání, které se konalo ve
čtvrtek dne 20. 6. 2019

Třetí Veřejné zasedání v tomto kalendářním roce
se konalo ve čtvrtek dne 20. 6. 2019 od 17.00 hodin
v salonku KD.
Tohoto Veřejného zasedání se dle listiny přítomných
zúčastnilo 25 občanů.
Na Veřejném zasedání byli přítomni:
Zdeněk Tyšer, Leoš Miler, Ing. Zdeňka Doušová, Jaroslav Martinec, Ing. Karel Fikar, Vladimír Hrubý
a Marta Dubayová

Zastupitelstvo obce vyslechlo,
projednalo a schválilo:

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) projednalo
a schválilo návrh na ověřovatele a zapisovatele
zápisu a usnesení;
- ZO projednalo a schválilo doplnění jednoho nového
bodu do programu Veřejného zasedání;
- ZO projednalo a schválilo navržený a doplněný
program zasedání;
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- ZO projednalo a schválilo návrh na dar obci Plužná – konání hudební akce „Pluženský startér“;
- ZO projednalo a NESCHVÁLILO žádost o příspěvek na renovaci travnaté plochy fotbalového hřiště,
a to konkrétně na hnojivo. ZO doporučilo zástupci
FK Čistá nejdříve předložit hospodaření FK Čistá
k červnovému datu 2019.

podpis Smlouvy o dílo se stavební společností
INGSTAV DOKSY s.r.o. Dne 25. 6. 2019 byla se
společností INGSTAV Doksy podepsána Smlouva
o dílo. Finanční náklady na samotnou realizaci
jsou 4 297 441,99 Kč bez DPH, přičemž dotace
činí 2 375 000 Kč.

Různé, starosta obce informoval
- Starosta obce informoval o prodeji akcií od České
spořitelny společnosti ERSTE Bank. Obec tímto prodejem získala finanční protiplnění ve výši 929 961,
51 Kč;
- Byla projednána žádost o snížení nájemného v Restauraci a příslušenství KD;
- Byla podána informace o „Zdůvodnění zahájení
vyučovací doby ZŠ Čistá v 7:30 hodin“;
- Byla podána informace o konání Dětského dne;
- Byla podána informace o dokončení realizace „Pěší
komunikace – chodníčku ke hřbitovu“;
- Starosta obce dále informoval o NESCHVÁLENÉ
dotaci na obnovu kostela sv. Vavřince;
- Byla podána informace o řešení situace ohledně
parkování na Velké straně;
- Starosta obce také informoval o podepsání Smlouvy
o společném postupu při realizaci stavby Splašková
kanalizace v obci Čistá se společností VaK Mladá
Boleslav a.s.

Diskuse
-

Diskuse se vedla zejména na téma umísťování
uzavřených smluv obcí;
dále byl některými zastupiteli kritizován postup
prací na realizace „Pěší komunikace – chodníčku
ke hřbitovu“;
byla diskutována výše dotace pro FK Čistá, dále
byl vznesen dotaz, proč se stále tak často seká
travnatá plocha na hřišti, když je již po fotbalové
sezóně.

Dne 9. 7. 2019 se uskuteční Předání staveniště
a v následujících dnech by měla být zahájena
samotná realizace. Vše je ovšem podmíněno
tím, zdali se podaří k tomuto termínu vyřídit
všechna potřebná povolení, která jsou nutná
pro zahájení stavby.

•

Občany, kterých se tato stavební akce bude
nejvíce týkat, jsme již několikrát informovali
(posledním oznámením ze dne 25. 6. 2019).
Samozřejmě nejen jim, ale také všem ostatním,
budeme v průběhu stavebních činností podávat
další aktuální informace, např. z důvodu různých
omezení apod.

•

V průběhu stavby budou také dle potřeby provizorně přemístěna nástupiště na autobusové
spoje.

•

Předpoklad dokončení této stavební akce je do
30. 11. 2019 (za předpokladu příznivých klimatických podmínek).

•

Jménem OÚ Čistá bychom vás všechny chtěli
požádat, abyste v průběhu stavebních prací
nevstupovali na staveniště a respektovali různá
omezení. Věříme, že tyto částečná omezení
budou tzv. ku prospěchu věci a že se všichni
společně budeme těšit na nový chodník s novým veřejným osvětlením. Děkujeme.

•

A nyní ještě jednou pro zopakování, co je cílem
tohoto projektu
Cíle projektu jsou následující:

Všechny diskusní příspěvky jsou v případě zájmu k nahlédnutí na OÚ Čistá.

-   Zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší
- Lepší dostupnost částí obce pro pěší (práce, služby)
- Zajištění bezbariérového přístupu pro osoby
s omezenou možností pohybu
- Zlepšení přístupu k zastávce veřejné hromadné
dopravy
- Osvětlení nového chodníku veřejným osvětlením
- Snížení zátěže životního prostředí

Další Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čistá se
plánuje ve druhé polovině září 2019.

Starosta obce

Výstavba chodníků a Veřejného
osvětlení podél silnice III. třídy
s úpravou křižovatky
•

•

V předešlých obdobích jsme vás občany již několikrát informovali o této dlouho plánované
a připravované stavební akci. Dne 4. 6. 2019
zasedala na OÚ Čistá komise za účelem otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek.
Bylo poptáno 5 stavebních společností. Odevzdány byly 3 nabídky a komise dle předem
stanovených kritérií nabídky posoudila a učinila
doporučení schválení podpisu smlouvy o dílo zastupitelstvem obce s vybranou stavební společností. Dne 20. 6. 2019 byl na Veřejném zasedání
zastupitelstva obce schválen všemi zastupiteli

Hlavním cílem projektu, se kterým ostatní uvedené cíle synergicky souvisí, je zvýšení bezpečnosti
dopravy pro pěší. Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím těchto klíčových aktivit:
- Výstavbou chodníků v obci Čistá
- Jedná se o chodníky podél komunikace III/27234
v obci Čistá. Stávající situace je z hlediska stavu komunikace nevyhovující, vzhledem k absenci chodníků jsou chodci často nuceni se pohybovat po silnici.
Realizací projektu dojde ke snížení počtu chodců,
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kteří využívají k pohybu po obci silnice a místní
komunikace. V místech, kde dochází ke křížení tras
pro pěší a silnice, budou zřízena místa pro přecházení. Pro zvýšení bezpečnosti chodců bude vytvořen
přechod pro chodce propojující autobusové zastávky
přes silnici III/27234
- Nově vybudované chodníky jsou vedeny podél
2 autobusových zastávek, projektem tedy dojde
k výstavbě bezbariérové komunikace pro pěší
k zastávkám veřejné dopravy
- V neposlední řadě dojde k realizaci veřejného osvětlení podél nově vzniklého chodníku
- Zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou možností pohybu bude splněno tím, že celá
realizace projektu je navržena v souladu vyhláškou
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Díky realizaci projektu se lidé dostanou bezpečněji
a bez bariér k místům zastávek veřejné dopravy.
Tím pádem bude zřejmě ubývat těch, kteří pro
krátké přesuny po obci volí z důvodu současné nebezpečnosti pěší dopravy automobil, můžeme tedy
očekávat snížení zátěže na životní prostředí, vlivem
posílení pěší dopravy.

•

Starosta obce a Předseda
Stavebního výboru
K tomuto bodu mi dovolte ještě malou poznámku. Vím,
že se to někomu nyní nebude moc zamlouvat a dobře
číst. Velice bych si vážil toho, aby si tuto poznámku
někdo nevysvětloval jinak, než je míněna, ale fakta jsou
jasná: připravil jsem (společně s hospodářkou obce)
v období od března 2018 do listopadu 2018 3 žádosti
o dotace (rekonstrukce ZŠ, Výstavba chodníků podél
hlavní silnice a Stavební úpravy a nástavba MŠ) a na
obecní účty přibylo nebo přibude téměř 20 miliónů
korun (to jsou např. téměř dva roční daňové příjmy
obce). A současný stav na obecních účtech je více jak
15 miliónů korun. A to je ta realita, ať se to někomu líbí
nebo nelíbí! Ale pro někoho je to bohužel stále málo.
Tuto informaci podávám zejména těm, kteří neustále
kritizují naši práci a zpochybňují různá rozhodnutí ve
vedení obce.
Omlouvám se těm občanům, kteří jsou z této mé
poznámky překvapeni nebo dokonce zaskočeni, ale
jelikož všichni občané nenavštěvují Veřejná zasedání,
aby si tzv. udělali „obrázek“ na současné dění v zastupitelstvu obce, myslím si, že je vhodné touto formou
podat informaci všem občanům naší obce. Děkuji za
pochopení.

Starosta obce

Mateřská škola - Stavební úpravy,
přístavby a nástavba MŠ v Čisté za
účelem zvýšení kapacity
Jak jsme vás občany již v předešlých obdobích informovali, na tuto další významnou plánovanou stavební
akci jsme v průběhu 1. čtvrtletí roku 2019 zpracovali
a doplnili další požadované podklady pro event. získání
dotace.
•

•

Kompletní Projektová dokumentace se všemi
navrhovanými stavebními úpravami, přístavbou,
nástavbou a také s interiérovým uspořádáním
vč. návrhu řešení vybavení učeben je k nahlédnutí na OÚ Čistá.

Starosta obce

Komunální technika – nákup komunálního traktoru s příslušenstvím
pro potřeby obce

Dne 27. 5. 2019 bylo na OÚ Čistá zasláno oznámení, že žádost o podporu byla schválena
a uvedený projekt byl vybrán k financování.
Zároveň byl vydán potřebný Právní akt spolu
s podmínkami realizace. Rozpočtová částka (ne
tedy částka, která bude ve výběrovém řízení
nabídnuta oslovenými stavebními společnostmi)
na výše uvedenou akci je 16 880 657 Kč, přičemž
účast státního rozpočtu (dotace) by měla být
při splnění všech podmínek 15 192 591,30 Kč!
(Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj,
Program: 11703 – Integrovaný regionální operační program). Vlastní zdroje z obecního rozpočtu
by tedy měly být pouhých 1 688 065,70 Kč. Nyní
se maximálně musíme věnovat splnění všech
podmínek realizace.
Předpoklad zahájení stavebních prací je červen
roku 2020, ovšem vše je podmíněno úspěšným
ukončením Výběrového řízení na dodavatele
stavby a dále splněním všech zadávacích podmínek. Předpoklad dokončení této rozsáhlé
stavební rekonstrukce je do 31. 12. 2020 (za
předpokladu příznivých klimatických podmínek).
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•

Již v předešlých obdobích jsme vás informovali
o tomto plánovaném nákupu. Dne 10. 4. 2019
zasedala na OÚ Čistá komise za účelem otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek.
Byly poptány 3 prodejci komunální techniky.
Odevzdány byly 2 nabídky a komise dle předem
stanovených kritérií nabídky posoudila a učinila
doporučení schválení návrhu podpisu smlouvy
zastupitelstvem. Dne 24. 4. 2019 byl na Veřejném zasedání zastupitelstva obce schválen pěti
zastupiteli (dva se zdrželi hlasování) podpis
Kupní smlouvy na nákup Komunálního traktoru
Same Solaris 55 včetně příslušenství (čelní radlice na sníh, komunální rozmetadlo, stranový
„mulčovač“ a nosič kontejnerů vč. kontejneru).

•

Dne 30. 4. 2019 byla se společností Agribar
s.r.o., Jizerní Vtelno 10, 294 31 Krnsko podepsána Kupní smlouva o prodeji komunálního

Bývalá hasičská zbrojnice u hřbitova

traktoru a příslušenství. Cenové náklady na
kompletní dodávku jsou 1 107 800 Kč bez DPH.

•

K tomuto bodu nám dovolte opět poznámku. Opoziční zastupitel V. Hrubý a také někteří opoziční
příznivci z řad účastníků Veřejných zasedání,
již od prvopočátku tohoto plánovaného nákupu tento nákup kritizují. Neustále požadují od
vedení obce různá zdůvodnění ve smyslu „proč
a nač“ a dále požadují vyčíslit návratnost tohoto
nákupu. A my se nyní ptáme těch kritiků, když si
vy pro potřeby domácnosti a zahrady zakoupíte
např. sekačku, strunovou sekačku, křovinořez
a přívěsný vozík za automobil, také doma
počítáte, jakou budete mít návratnost této
pro domácnost a zahradu potřebné zahradní
techniky? Myslíme si, že je to v podstatě
podobné. Jestli je pro obec potřeba pořídit
nákup zejména komunální techniky nejenom
na jarní, letní a podzimní období, ale také pro
zimní údržbu chodníků a některých komunikací,
tak je to prostě potřeba. A také to výrazně zlepší
pracovní podmínky pro zaměstnance obce. Tato
kritika tohoto opozičního zastupitele je proto
celkem nepochopitelná i z toho důvodu, že poté
stejně při hlasování zvedne ruku pro podpis
Kupní smlouvy na tento nákup.

Jak jsme vás již informovali prostřednictvím „Aktuality v obci Čistá“ (tyto aktuality podává starosta
a místostarosta obce a jsou umisťovány na oficiálních webových stránkách obce), obec Čistá ve
spolupráci s místními a okolními firmami provedla
opravu staré Hasičské zbrojnice. Tato obecní budova bude po opravě sloužit pro uskladnění materiálů
pro potřeby obce a pro parkování různé obecní
techniky. Dne 8. 5. 2019 byly dokončeny finální
práce (montáž nových vrat, nátěry fasády a úprava
venkovního zdiva) a budova byla předána k užívání.
Poděkování patří všem, kteří se na opravě podíleli.

Starosta obce a místostarosta obce

Starosta obce a místostarosta obce

Chodníček / pěší komunikace ze zatravňovacích tvárnic ke hřbitovu
•

•
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Dne 20. 5. 2019 byly zahájeny stavební práce na
obnově cestičky „za humny“, která vede podél zahradnictví až ke hřbitovu. Chodníček je proveden
ze zatravňovacích tvárnic, které jsou „vysypány“
jemným kačírkem a bude sloužit nejenom našim
školákům při cestě ze školy do družiny, ale také
široké veřejnosti. Práce 1. etapy byly ukončeny
dne 24. 5. 2019.
Dne 6. 6. 2019 byly zahájeny stavební práce na 2.
etapě. První část 2. etapy chodníčku je provedena
ze zatravňovacích plastových tvárnic, které jsou
„vysypány“ jemným kačírkem, druhá část je provedena ze zatravňovacích betonových roštů. Práce

Zdůvodnění zahájení vyučovací
doby ZŠ Čistá v 7. 30 hodin

2. etapy byly ukončeny dne 14. 6. 2019 a OÚ Čistá
tímto opětovně děkuje všem, kteří se na realizaci
podíleli, zvláště těm, kteří ZDARMA poskytli strojní
techniku k manipulaci, přibližování materiálů, návoz a odvoz zeminy.

V březnu 2019 vznesl zastupitel obce Ing. Karel Fikar
požadavek, aby obec Čistá jako zřizovatel ZŠ upravila
zahájení vyučovací doby ze 7. 30 hod. na 8. 00 hod. Na
Veřejném zasedání dne 20. 6. 2019, požádal starosta
obce tohoto zastupitele, zdali se chce k tomuto doporučujícímu požadavku vyjádřit, ale odpovědi se přítomní
bohužel nedočkali. Na základě tohoto požadavku vznikla
„podpisová akce“, kde se rodiče vyjadřovali k tomu, aby
od 1. 9. 2019 začínalo vyučování v ZŠ Čistá v 8. 00 hod.
Ze čtyřiceti rodičů, kteří připojili své podpisy se vyjádřilo
36 proti tomuto návrhu a pouze čtyři pro.
Níže přikládáme také zdůvodnění od ředitelky ZŠ Čistá:

Tak a poslední poznámka i k tomuto bodu. Také
v tomto případě má opoziční zastupitel V. Hrubý
s touto stavební realizací pro naše školáky, pro seniory, kteří pravidelně navštěvují hřbitov a pro ostatní
širokou veřejnost problém. Tentokrát na posledním
Veřejném zasedání ve své kritice polemizuje o tom,
zdali to vůbec bylo potřebné, proč se to dělalo
na dvě etapy (jeho zdůvodnění, že to byl záměr
starosty obce je doopravdy neuvěřitelné) a opět
proč to dělal „ten a onen“. No celkem nepochopitelná kritika. Společně nejenom s místostarostou,
ale také s dalšími dvěma neopozičními zastupiteli
odpovídáme touto formou nejenom jemu, ale také
jeho příznivcům a zastáncům, že se vedení obce
řídilo (tak, jako ve všech ostatních případech) obecními předpisy a směrnicemi a ani v tomto případě
nepochybilo. Doporučujeme tomuto opozičnímu
zastupiteli, aby si příště, než začne něco a někoho
před veřejností kritizovat nastudoval např. „Směrnici č.1/2018 k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu“ (zejména I. kategorii). V případě, že má
ještě někdo z občanů na tuto realizaci chodníčku
stejný názor a problém jako tento opoziční zastupitel a někteří jeho příznivci, tak nám to přijďte sdělit
na OÚ, my se vám vše potřebné pokusíme vysvětlit
a objasnit. Děkujeme.

Věc: Zdůvodnění zahájení vyučovací doby ZŠ Čistá
v 7:30 hod.
Na základě požadavku OÚ (připomínky některých
ZO) posunout zahájení vyučovací doby ZŠ Čistá ze 7.30
hod. na 8.00 hod. níže zasílám stanovisko:
1. Vstup do budovy školy je žákům umožněn 1 hodinu
před začátkem vyučování.
V současné době od 6.30 hod., což hojně využívají
rodiče, kteří pracují od 7.00 hod.
Pokud vyučování bude zahájeno v 8.00 hod., nebudou rodiče včas ve svém zaměstnání (negativní
odezva ze strany rodičů).
2. Vyučování končí v 12.05 hod. Žáci odchází do školní
družiny na oběd a následně odjíždí autobusem na
zájmové kroužky do Mladé Boleslavi.
Pokud bude vyučování končit v 12.35 hod., nestihnou děti autobusový spoj do Mladé Boleslavi
(negativní odezva ze strany rodičů).
3. Oběd ve školní jídelně je připraven k výdeji v 11.00
hod. již pro děti z mateřské školy. Z provozních
důvodů nelze oběd dětem z mateřské školy vydávat
déle.
Pokud bude oběd pro žáky základní školy vydáván v 13.00 hod., jídlo bude již studené. Při
kontrole z hygieny by to byl velký problém.

Starosta obce a místostarosta obce

S pozdravem Karla Fridrichová, ředitelka školy
V Čisté 14. 5. 2019
Chodníček 1. etapa

Starosta obce a ředitelka ZŠ

Kostel sv. Vavřince – oznámení o neschválené dotaci
Jak jsme vás občany v předešlém období již informovali, byla zpracována Projektová dokumentace
na obnovu krovů, střechy a průčelí kostela. V únoru
2019 byla podána žádost o dotaci (žádost podávala
Římskokatolická farnost Bělá p. B., p. Kamil Škoda,
farář). Dne 22. 5. 2019 byla podána na OÚ Čistá infor-

Chodníček 2 etapa
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Kulturní výbor

mace, že dotace nebyla schválena z důvodu, že objem
peněžních prostředků v uvedeném Programu nestačil
pro schválení dotace. Přesto se po dohodě s panem
farářem ještě pokusíme oslovit se žádostí Ministerstvo
kultury.

Pálení čarodějnic

Na mnoha místech se dne 30. dubna rozhořely vatry
a ohně, na nichž se upalovaly čarodějnice. Naše obec
nezůstala pozadu a filipojakubská noc odstartovala
lampionovým průvodem od kulturního domu na fotbalové hřiště. Tam byla zapálena vatra s čarodějnicí
vyhlížející z okna. Pro děti byl připraven táborák, kde
si opékaly špekáčky. Pro zpestření programu nám hrála
a zpívala kapela Mystiq. Počasí bylo příjemné, přilákalo
hodně rodičů s dětmi. Můžeme říct, že se akce vydařila.
Poděkování patří p. Vránovi a p. Milerovi za výrobu
čarodějnice, všem organizátorům a hlavně těm, kteří
pomáhali vatru stavět.
V některých obcích se stavěla májka, i Čistá ji letos
postavila. Po celý květen zdobila areál hřiště a byla
nejen chloubou, ale i symbolem jara.

Starosta obce

Letní putovní kino
V sobotu dne 22. 6. 2019 se konalo v areálu fotbalového hřiště první promítání. Přítomní shlédli film „PO
ČEM MUŽI TOUŽÍ“. Druhé promítání plánujeme na
sobotu, 10. 8. 2019 (uskuteční se v případě dobrých
klimatických podmínek). Věříme, že se vám, kteří jste
navštívili první promítání, tato akce líbila a budeme
se společně těšit na případné „pokračování“. Tentokrát vás všechny zveme na film „ŽENY V BĚHU“. Začátek promítání se plánuje po setmění, tedy zhruba ve
20. 30 hodin.

Starosta obce

Ostatní informace
Sekání obecních travnatých ploch – opětovně děkujeme všem občanům, kteří pomáhají s údržbou
a sekáním. Zvláštní poděkování patří těm, kteří zapůjčili svojí komunální techniku a v květnových a červnových dnech posekali větší travnaté plochy v obci. Podotýkáme, že takto učinili ZDARMA, proto se nejedná
o žádný střet zájmů. Uvádíme to proto, aby někdo
zase neřešil, „kdo to sekal a za kolik“.
Lavičky na odpočinek v obci – byli jsme osloveni
jednou občankou, zdali by bylo možné rozmístit další
lavičky v obci. Chtěli bychom touto cestou oslovit nejenom starší občany, ale také širokou veřejnost, aby
nám přišli na OÚ oznámit, kam případně další lavičky
pro odpočinek (během vašich procházek po obci)
umístit. Přijďte za námi na OÚ s vaším návrhem,
názorem, doporučením. Děkujeme.
Oprava místních komunikací – tyto opravy byly zahájeny v pátek 28. 6. 2019 a budou pokračovat v průběhu
měsíců červenec a srpen 2019. Žádáme majitele aut,
aby proto parkovali na svých pozemcích a nebránili tak
opravě místních komunikací. Děkujeme.

Starosta obce a Předseda ŽP
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Dětský den

Obec Čistá uspořádala v neděli 9. června 2019 Dětský den, již tradičně na fotbalovém hřišti. Od samého
začátku panovalo slunečné, takřka letní počasí, které
přilákalo spoustu dětí a rodičů nejen z naší obce. Po
celé odpoledne se vydávaly soutěžní lístky (celkem 117
z připravených 120), s disciplínami jako střelba ze vzduchovky, z praku, kuše a luku, hod tenisovým míčkem
na panáka, nošení vody nebo projížďka na ponících.
Každý, kdo splnil úkoly, dostal malý dáreček a poukázku
na točenou zmrzlinu z Opočna – mimochodem byla
výborná. Na děti čekala ukázka dravců pana Křemela
a klauni z Prahy připravili pro naše nejmenší pěkný
program. Malovačky na obličej zdobily nejednu dívčí
nebo chlapeckou tvář, představení předvedla skupina
historického šermu z Řepova a konec zařídili hasiči
z Bělé pod Bezdězem příjemným osvěžením z hasičského auta. O moderování, ozvučení a hudební doprovod
se postaral Petr Knespl a kapela Mystik.
Myslíme, že se děti nenudily a celý den si náležitě
užily. Odměnou nám všem byla radost, rozzářené oči,
spokojenost a úsměv ve tvářích našich dětí.
A teď děkovačky. Komu? No přece všem organizátorům, myslivcům z Čisté, členkám SPOZ i zaměstnancům
OÚ Čistá. Velké poděkování patří všem sponzorům z naší obce: Zahradnictví V.Tomsa, Interiéry Nosek,
Mgr. J. Houžvic, Reality Čistá, DOBA, p. Zetka - a dále:
Obec Plužná, Trigon MB a Stavitelství Štýs z Benátek n. J.
Těšíte se s námi na příští rok???

TJ Slavoj Čistá oddíl stolního tenisu

Přípravy na hrací sezonu 2019-2020 vrcholí. Nadcházející sezona bude pro nás zcela výjimečná a velmi
těžká. Poprvé v historii obsadí naše družstva 1. třídu,
2. třídu a 3. třídu regionální soutěže současně. To znamená, že družstvo A se udrželo v 1. třídě, družstvo B
postupuje z 3. třídy do 2. třídy a družstvo C postupuje
ze 4. třídy do 3. třídy. Přijďte nás povzbudit, anebo si
jen tak „zapinkat“. Pondělní trénink je v letních měsících
nepřerušen a to od 18.00 hod do 20.00 hod.

Za TJ Slavoj Čistá
František Rampas

Za kulturní výbor Danuše Horáčková
a Jana Uhlířová

RODINNÁ
FOTOGRAFKA
Markéta Jehlárová

Ateliér: Čistá u Mladé Boleslavi
Exteriér: kdekoliv
FB: Markéta Jehlárová / Rodinná fotografie
Tel.: 731 147 635
www.fotomarketa.cz

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