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OBCE ČISTÁ

Úvodní slovo starostky.
Všem nám dospělým se přehouply dovolené a dětem prázdniny a nastává opětovný pracovní kolo-

běh nejenom v zaměstnání, ale i doma. Věřím, že jsme všichni odpočatí a plni elánu do blížících se 
podzimních dnů.

Tak, jako loni touto dobou, částečně rekapituluji, co se v obci udělalo během prázdnin. A nebylo 
toho málo. Největší investicí v prázdninovém období byla rekonstrukce střechy Kulturního domu. Mohu 
Vám sdělit, že je hotovo. Střecha je nová. Firma, se kterou obec spolupracovala, byla vybrána zákon-
ným výběrovým řízením se vším, co k tomu patří. A jsem tomu ráda. Komunikace byla bezproblémová, 
firma ukončila termín práce s několikadenním předstihem. A dobře. Nikdo již nemusí mít obavu, že 
mu voda při dešti poteče v restauraci na stůl. Ostatní, drobnější investice do obce jsou také viditelné 
např. dešťovou vodou podemletá vozovka v zatáčce u tiskárny je opravena, taktéž dešťovou vodou 
vymletý okraj vozovky u pomníku a našly by se i další příklady. Z naší strany se pro občany snažíme 
dělat v rámci našich možností vše dobré. To ale neznamená, že zaměstnanci obce jsou povinni sbírat 
kdejaký odhozený papírek nebo nedopalek cigarety. A těch je v okolí KD mnoho. Procházím denně 
okolo laviček v parku před okny salonku KD. Přesto že jsou zde odpadkové koše, nasbírala bych tu 
„mísu“ nedopalků. UKLÍZEJME po sobě na obecních pozemcích tak, jak to děláme doma. Odpadky 
do košů, bioodpad na bioskládku atd. Často procházím nebo projíždím obec. Je ale vidět, že většina 
obyvatel Čisté udržuje svoje okolí i vlastní pozemky v pořádku. A to je dobře.

Pomaličku, ale přece jenom se blíží podzim a zima. Začne se topit tuhými palivy. Minulé zimní období 
se z komínů některých bytových domů valil hustý, nepříjemný, obtěžující dým. Každý, kdo kdy topil v kotli 
na tuhá paliva ví, že při zatápění komín chvilku „kouří“. Může se i stát, že se vyjímečně nezadaří a komín 
také kouří. Není ale absolutně možné, aby tato“CHVILKA“ trvala i dvě až tři hodiny v kuse a obtěžovala 
obyvatele bydlící v okolí takového domu. Pokud by se tato situace letos opět opakovala, bude občan 
upozorněn. Nechme si včas vyčistit komíny nejenom z bezpečnostních důvodů, ale právě i proto, aby 
se výše popsaná situace stávala co nejméně a ne každý den. Pokud budeme ke kotli chodit častěji, 
můžeme toto vše ohlídat. Dávejte do kotlů na tuhá paliva pouze to, co do nich patří.

Začala nám opět naplno fungovat mateřská škola a základní škola a to již poslední prázdninový tý-
den v měsíci srpnu. Při uvítání prvňáčků dne 3. října letošního roku, jsem seznámila rodiče a všechny 
přítomné, že funkci ředitelky místní Základní školy převzala na dobu dočasnou nová ředitelka pí. Karla 
Fridrichová. Dobou dočasnou se rozumí doba pracovní neschopnosti dosavadní ředitelky Mgr. Olgy 
Olšákové. Do naší Základní školy nastoupila také nová paní učitelka Andrea Vacková, která učí již dvacet 
let a má zkušenosti s vyukou na malotřídní škole.

Pevně věřím v dobrou spolupráci učitelského sboru v čele s paní ředitelkou Fridrichovou, rodičů 
a samozřejmě i obce.           

Marta Dubayová

Foto vozovky v zatáčce u tiskárny před a po úpravě.
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Poděkování.
Děkujeme touto cestou zahradnictví pana Tomsy 

za sponzorský dar. Obec Čistá

Dvě kulatá jubilea.      
V květnu letošního roku tomu bylo již patnáct let, 

od otevření ordinace obvodního lékaře v obci. Tuto 
provozuje ke spokojenosti našich občanů pan MUDr. 
Martin Zelený.

V listopadu 1977 byl slavnostně otevřen kulturní dům 
v Čisté. Letos je tomuto zařízení jubilejních 35 let.

V tomto roce
....se na sále KD Čistá uskuteční: 
5. října- již čtrnácté setkání seniorů   

20. října- poslední koncert skupiny FANTOM   

17. listopadu- Myslivecký bál. 

Termín Silvestrovského programu 31. prosince 
upřesníme včas.

Upozornění občanům.
V naší obci jsou umístěny kontejnery na barevné 

sklo, bílé sklo, plasty a papír. Jsou umístěny na čtyřech 
místech obce. Jak jsem zaregistrovala, opakovaně 
se stává, že hlavně u kontejnerů na plasty a papír 
na „návsi“ u obchodu (chcete- li u salonu Harmonie), 
jsou pytle plné plastů, potažmo volně položený papír 
mimo kontejnery. Pokud jsou tyto kontejnery plné, je 
jasné, že jsou jak plasty v pytlích, tak i papír mimo tyto 
nádoby. To je v pořádku. Není ale možné, že vzápětí 
po odvozu těchto surovin, kdy jsou kontejnery zcela 
prázdné, příjdou občané, kteří mají plasty v pytlích 
nebo taškách a položí je na zem mimo kontejnery. Je 
to jenom o lenosti to z tašky nebo pytle přeházet, se-
šlapat a dát do daného kontejneru. Totéž platí o papíru. 
Není přece pro nikoho taková těžká práce, svázat větší 
množství velkého kartonového papíru tak, aby při větru 
nelétal všude po silnici. A věřte mi, že jsem ho takto 
opakovaně sbírala a to i s pomocí některých občanů, 
kterým není lhostejné, že je potom všude nepořádek.

Vše jako: sklo, papír a také  plasty se vyváží v pra-
videlných intervalech, které budou zcela dostačovat, 
pokud my všichni budeme dělat, co máme.  

Marta Dubayová

Svoz nebezpečného odpadu.
Svoz nebezpečného odpadu se letos 

na podzim uskuteční dne 13. 10. 2012 
od 8,00- 8,15 hod. ve sběrném dvoře.  

Marta Dubayová.

Ze zasedání 
komise Životního prostředí.

 Dne 10. září letošního roku zasedala komise ŽP, 
která vyhodnotila, jak jsou zabezpečovány jednotlivé 
oblasti činnosti (z pohledu této komise) v obci.

Obecní pozemky byly vždy včas upraveny a poseká-
ny. Poděkování patří občanům, kteří upravují obecní 
pozemky v okolí svých domů na své vlastní náklady.

Sběrný dvůr je časově dobře zajištěn. Odpad je dob-
ře vytříděn a ve sběrném dvoře je pořádek. Ukazuje se 
problém s kontejnery mimo sběrný dvůr, hlavně u kon-
tejnerů na plasty. Naši občané nesešlapují pet lahve 
a kontejnery se velmi rychle naplní. A je tu problém! 
Chce to odpovědný přístup všech.

Dále komise vyhodnotila stav na hřbitově a u Po-
mníku. Je zde celkem pořádek a těmto oblastem je 
věnována stálá pozornost. Komise se také zabývala 
místy, kde se vyskytovaly černé skládky tj. Fukarova 
rokle, Borek, staré koupaliště atd. Tyto oblasti jsou 
v pořádku. Jsem rád, že si někteří občané konečně 
uvědomili, že do těchto míst jakýkoliv odpad nepatří. 
Máme stále krásné a teplé počasí, ale zimní královna 
se jistě přihlásí. A tak aby nás zima nepřekvapila (jako 
většinou překvapí naše silničáře), komise ŽP projed-
nala jaká je připravenost na zimní období. Co se týče 
strojů a techniky, tak ta je v dobrém stavu. Byl navezen 
posypový materiál. Tedy z toho plyne závěr, že obec 
Čistá je na zimu připravená.

 V minulosti byl problém s doručováním pošty v obci. 
S umístěním poštovních schránek a se čtyřnohými 
ochránci našich dvorů. Tento problém byl vyřešen. 
Přesto jsem se zeptal, jaký mají poštovní doručovatelky 
problém v současné době. Jejich odpověď zněla:“Pro-
blémy, které jsme měly v minulosti se nám podařilo 
s Vaší pomocí a pomocí OÚ vyřešit a v současné době 
nemáme k Vašim občanům žádné výhrady.“

Provedli jsme také průzkum u Našich občanů 
k veřejné dopravě. Ani v této oblasti nebylo žádných 
připomínek.

Závěrem ještě jedna věc. Za několik dní bude končit 
vegetační období. Máte-li nějaký problém s kácením 
zeleně (stromů, které jsou nebezpečné pro Váš dům, 
stromů sahajících do vedení elektro a podobně) zašlete 
včas žádost na obecní úřad.

Ze všech jednání a průzkumů vzešly podněty, které 
budou projednány na nejbližším jednání zastupitelstva.

 Za komisi ŽP Veselý

Ze spolkové činnosti… 
Chovatelé informují.

Dne 12. září letošního roku byla svolána členská 
schůze ČSCH. Byly projednány úkoly, které vyplynuly 
ze zasedání OV ČSCH pro naši organizaci a dále byl 
proveden rozbor naší činnosti, jak v naší organizaci, 
tak u jednotlivých členů. Byla vyhodnocena i zdravotní 
prevence u našich zvířat. Pro Vaši informaci jsme v mi-
nulosti věnovali zdravotní prevenci velikou pozornost 
a přesto jsme měli velké problémy. V letošním roce 
jsme provedli změnu a problémy prozatím zmizely. 
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Zdravotní prevenci našich zvířat nyní zabezpečuje p. 
Čížková a p. MVDr. Dvořák. Při očkování byla použita 
jiná technologie, tak doufáme, že se nám to osvědčí.

Naši členové se účastnili výstav ve Mšeně a v Zá-
kupech. Výstavy ve Mšeně se účastnilo 97 chovatelů 
s 433 králíky. V expozici drůbeže bylo 65 voliér a vý-
stavu doplnila i expozice exotického ptactva a holubů. 
Dne 25. srpna se konala výstava v Zákupech. Záštitu 
nad touto výstavou převzal Ing. Jan Veleba, prezident 
Agrární komory ČR. Této výstavy se účastnili i němečtí 
chovatelé ze čtyř organizací. Vystavovalo tu 45 cho-
vatelů s 277 králíky a 45 voliérami drůbeže. Také zde 
byla expozice exotů.

Stále se ukazuje, že chovatelství má své příznivce 
i když podmínky se rok od roku zhoršují. To není jenom 

náš názor, ale toto potvrdil ve svém úvodním projevu 
v Zákupech i Ing. Veleba.

V letošním roce se uskuteční výstava zvířat v Lipsku. 
Bude to výstava EU a počítá se s tím, že zde bude 
vystaveno 80 až 100 tisíc zvířat. OV ČSCH počítá 
s účastí na této výstavě. Zájemci o tuto výstavu se 
mohou přihlásit (doprava bude stát cca 800Kč). Počítá 
se s tím, že nákup zvířat bude poměrně drahý. Střední 
plemena se budou prodávat asi kolem 2 až 4 tisíc 
korun za jeden kus.

Vraťme se ale domů. Nás čeká 13. října výstava 
v Dobrovicích. A právě na tuto výstavu provádíme 
přípravu.  

Za org. ČSCH Veselý
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Pro vnitřní potřebu Obecního úřadu Čistá zpracoval Josef Műller a Jiří Čermák.
Vytiskla Tiskárna Čistá

 

Čistecký tenis 
má už zase úspěch.

Ještě nejsme u konce sezony, ale minimálně stříbro 
si přiveze Vlaďka Vrbová s Věrou Štaflovou v tenisové 
lize žen v deblu, kde po třech setech a těžkém boji 
postoupily do finále se skvěle hrajícím ženským párem 
z Loučeně. Vlaďka Vrbová to ještě může obohatit bron-
zem v singlu, kde ji také čeká velmi silný boj s Šárkou 
Řezáčovou z Mnichova Hradiště. Nesmíme ale zapo-
menout na naše muže, kde může velký úspěch slavit 
Lukáš Puskajler. Jestliže ze tří zápasů vyhraje alespoň 
jeden, má tak skvěle našlápnuto na postup do 1. ligy, 
protože ani jeden zápas doposud neprohrál. Co se 
týče týmové skupiny muži: J. Zahorbenský, J. Cejnar, 
L. Kryšpín, L. Puskajler, F. Jaroš a P. Hašl, vedli si 
také velice dobře. Na jediné Obruby jim síly nestačily 
a skončili druzí.

Držte nám prosím palečky, ať pro naši obec přiveze-
me co nejlepší umístění za Středočeský kraj pro nere-
gistrované hráče.  

Vlaďka Vrbová.

Červen 2012.
Na konci školního roku z mateřské školy vyšly děti se 

svými učitelkami do ulic obce v maskách pohádkových 
postav. Díky vstřícnému přístupu rodičů k přípravě ma-
sek se průvod dětem i občanům velmi líbil.

Září 2012.
Letošní školní rok zahájila starostka obce paní Marta 

Dubayová dne 3. září přivítáním všech žáků. Do naší 
školy nastoupili tito prvňáčci: Jan Flusek, Aneta Frid-
richová, Dominik Jodas, Josef Kučera, Kateřina Pro-
cházková. Celkem školu navštěvuje 28 žáků. Z toho 
je 7 děvčat a 21 chlapců. V mateřské škole je 28 dětí 
- 14 děvčat a 14 chlapců.

Kulturní komise.

Čtrnácté setkání seniorů a jejich přátel se bude konat 5. října 2012 
od 16 hod. v KD Čistá. Srdečně zveme. 

Za kulturní komisi: Iva Gregorová

Sport   Sport   Sport   


