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ZPRAVODAJ
4/2012

OBCE ČISTÁ

Vážení občané,
do rukou se Vám dostává poslední číslo našeho obecního Zpravodaje v tomto roce. Především bych Vás infor-

movala o jistých změnách, které nás budou v roce 2013 čekat. Budou se týkat především zvýšení poplatků za svoz 
komunálního odpadu a bude též změna v označování popelnic. Obojí bude platit právě od ledna příštího roku.

Od 1. 7. 2012 vešla v platnost novela zákona č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb. týkající 
se likvidace komunálního odpadu. Tato novela umožnila všem městům a obcím navýšení poplatku za svoz komu-
nálního odpadu na každého jediného občana trvale žijícího v dané obci či městě až do výše 1000 Kč. Ale protože 
v té době měla konkrétně naše obec poplatky za svoz komunálního odpadu již vybrané, rozhodli jsme se jako 
většina ostatních obcí tuto změnu provést od 1/2013.

Součástí této tisícikoruny je: 250 Kč na každého občana - dáno zákonem a nijak se nemění, nově nastavená 
pohyblivá částka: až do 750 Kč na každého trvale žijícího občana - celkem tedy až 1000 Kč.

Protože by tato částka 1000 Kč byla velkým navýšením, zastupitelstvo obce Čistá rozhodlo, že poplatek za svoz 
komunálního odpadu bude činit 550 Kč/ osobu. To znamená, že z původních 480 korun českých zaplatí každý ob-
čan, který je trvale hlášen v naší obci, o 70 Kč více - tj. 550 Kč. Tato změna je nevyhnutelná. Je to nejnižší možná 
částka, která nám však ani zdaleka nedorovná celkovou finanční sumu, kterou obec doplácí na svoz komunálního 
odpadu. Do konečné celkové sumy se počítá nejenom vývoz popelnic, ale i velkoobjemových kontejnerů, které jsou 
ve sběrném dvoře, u hřbitova a v rokli. Dále potom odvoz tříděného odpadu jako je sklo, plasty a papír. Někdo by 
mohl říci: „Jak je možné, že jako občan poctivě třídím odpad a ještě za to musím zaplatit?“ Na tuto otázku musím 
odpovědět jedině takto: „Odvoz tříděného odpadu je služba jako každá jiná a tím pádem se hradí.“ A právě proto, 
že máme tu možnost třídit odpad přímo v naší obci, nemusíme nikam jezdit, buďme v tomto směru ještě poctivější, 
sešlapávejme plastové lahve i papírové krabice či kartony. Pokud bude každý kontejner dobře zaplněn a týká se to 
i velkoobjemových kontejnerů, nebudeme muset urgovat mimořádné vývozy a tím pádem jako obec méně zaplatíme. 
Absolutně to ale neznamená, že: „Platím více, mohu tím pádem vše házet bez vytřídění do popelnice nebo snad 
kamkoli do příkopu.“ To v žádném případě. Třiďme a stále třiďme. Postupné zvedání poplatku, v tomto konkrétním 
případě za odvoz komunálního odpadu, je pro občana mnohem snesitelnější, než jednorázové navýšení až na 1000 
Kč. Co se týká značení popelnic známkami, bude od nového roku platná pětiletá známka na popelnici ve stejné 
velikosti jako dosud. Rozdíl bude v tom, že se na ní budou lepit malé žetony, označené např. rok 2013, 2014 atd. 
Bude to přehledné nejenom pro občana, ale i pro firmu Compag, která komunální odpad vyváží. Informace o této 
problematice získá každý na OÚ. Známky na popelnice na rok 2013 se začnou prodávat v lednu. Staré známky 
(2012) budou v platnosti do 30. 1. 2013. Potom firma Compag popelnici bez nového označení neodveze. Nebudou 
se vyvážet ani různé mikrotenové tašky či pytle, položené na víku plné popelnice. Na toto jsou pytle s označením 
Compag. Je to stejné jako každý předchozí rok. Zákonnou povinností každého občana je zaplatit za svoz komu-
nálního odpadu příslušnou 
finanční částku a to nejdéle 
do 28. 2. 2013. Toto byla 
pro nás všechny asi ta nej-
zásadnější informace. Vše 
ostatní, co by Vás zajímalo, 
se dozvíte v úředních hodi-
nách na OÚ.

Je doba Adventu. 
Užívejme si jí plnými 

doušky v klidu a pohodě. 
Buďme k sobě vlídní, 
mysleme na příbuzné 

a známé. Přeji Vám všem 
krásné vánoční svátky 
a do roku 2013 zdraví 

a usměvavou tvář.
Marta Dubayová

starostka
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CHARITA V ČISTÉ.
Dne 9. prosince 2012 se na sále KD v Čisté 

konala akce, která měla podtext „charitativní“. Bě-
hem celého odpoledne se průběžně střídala různá 
vystoupení umělců se soutěžemi dětí. Chtěla bych 
touto cestou poděkovat všem, kteří se jakýmkoli 
finančním obnosem podíleli a přispěli do naší „cha-
ritativní“ pokladničky. Celkem se vybralo bezmála 
31 000 Kč. Polovina peněz bude věnována místní 
ZŠ a MŠ a druhá část půjde do dětského domova 
v Mladé Boleslavi (pro děti do tří let). Velký dík patří 
i těm, kteří se podíleli na přípravě a organizaci této 
záslužné akce. 

DĚKUJEME.
Marta Dubayová

Vážení spoluobčané,
Stále se po obci volně pohybují vaši pejsci. Jedná 

se o staré známé- světle hnědého ridgebacka, zla-
tého retrívra, německého ovčáka a menšího hnědo-
černého křížence. Každý majitel ví, že volné pobíhání 
psů po obci je zakázáno a hrozí i několikatisícová 
pokuta v přestupkovém řízení v Bělé pod Bezdězem. 
Proč ostatní dokážou svého psa mít na dvoře po celý 
rok a některým to vůbec nic neříká. Proč ohrožujete 
zdraví svého psa a hlavně zdraví nás všech??? Je to 
jen vaše pohodlnost nebo bezohlednost?? Každý pes 
dostal známku s číslem k identifikaci. Žádný z těchto 
pobíhajících psů ji neměl. Obci pak vzniká povinnost 
takto pobíhajícího psa odchytit a v krajním případě 
ho umístit do útulku, což vážně není levná záležitost.

Všude se píše a obecně se ví, že pes je nejlepší 
přítel člověka. Nenechte svého psa volně běhat 
a toulat se po obci a zabezpečte jeho domácí teritoria 
tak, aby nemohl utéct. Budete mít klid vy i váš pes.

J. Uhlířová,
 hospodářka obce

Komise životního prostředí.
Za několik dní bude končit rok 2012. Komise 

po celý rok prováděla kontroly v obci i mimo ni. 
Celkem bylo vyřešeno 27 podnětů našich občanů 
v oblasti životního prostředí (černé skládky, dětská 
hřiště apod.) Všechny připomínky a požadavky byly 
vyhodnoceny přímo na místě a komise navrhla ře-
šení. V minulém zpravodaji jsem informoval v jakých 
oblastech jsme prováděli průzkum a tak se na toto 
téma nechci opakovat.

 V těchto dnech nám paní zima ukázala své zoub-
ky. Pan Horák zvládl nastalou situaci a za to mu patří 
poděkování. Chci ale upozornit naše občany, řidiče. 
Nenechávejte svá vozidla na ulici! Překáží při prota-
hování a posypu místních komunikací.

Závěrem bych chtěl našim občanům poděkovat 
za pomoc a spolupráci při různých akcích a věřím, 
že tato spolupráce bude pokračovat i v roce 2013. 
Komise ŽP přeje všem občanům veselé vánoce 
a šťastný nový rok.

Za komisi ŽP Veselý

RC Club Čistá o. s.
Malá rekapitulace činnosti v roce 2012.
Letos náš RC Club Čistá pořádal sedm soutěží (tři 

na domácích tratích včetně Mistrovství České repub-
liky). Členové se účastnili (zaregistrovali) pěti šampio-
nátů: Mistrovství České republiky - MČR, Czech Rally 
Champioship- CRC, SAFARI Cup - Východočeský kraj, 
RALLYTROPHY - Liberecký kraj a INTERCUP - Zlínský 
kraj) a na pozvání absolvovali několik volných závodů 
(k udržení dobrých vztahů mezi šampionáty) v dalších 
dvou šampionátech (Brno a Tábor) - celkem 44 závodů. 
Celkově naši jezdci v 19 závodech dokázali získat ab-
solutní prvenství (František Doležal 15x, Filip Musal 3x 
a Petr Musal 1x) a několik desítek medailových pozic 
v různých kategoriích.

Senzačním výsledkem i životním úspěchem byl zisk 
titulu Mistra České republiky, který získal F. Doležal 
v kategorii jezdců nad 40 let a absolutně skončil 
na čtvrtém místě, v RCR na druhém místě v Rallytrophy 
a Intercupu třetí.

David Mišalko byl v MČR v kategorii jezdců do 17 let 
druhý a absolutně osmý. V Intercupu se umístil na čtvr-
tém místě, v CRC a Rallytrophy to byla místa šestá.

Filip Musal vyhrál šampionát Safari Cupu, v CRC 
obsadil páté místo.

Petr Musal Safari Cup dokončil na druhém místě 
a CRC na místě čtvrtém.

Markéta Musalová vyhrála kategorii Žen a dívek 
v Safari Cupu.

Opět jsme potvrdili, že naše týmy stále patří mezi 
absolutní špičku, protože jsme dokázali vyhrát tuto 
kategorii Safari Cupu a Intercupu a obsadili druhá místa 
v CRC a Rallytrophy!

Naším přáním pro rok 2013 je účast v pěti šampi-
onátech: 1. Mistrovství České republiky - jeden tým 
(výběr) 2. Czech Rally Champioship (střední Čechy 
„náš“ domácí šampionát) - oba týmy 3. Safari Cup 
(východní Čechy) - oby týmy 4. Rallytrophy (nejprestiž-
nější šampionát Čech) - jeden tým (výběr) 5. Intercup 
- (nejprestižnější šampionát Moravy) - pouze jezdci.

V roce 2013 budeme pořádat 6 soutěží (je v jedná-
ní). Pět v šampionátu Czech Rally Championship (tři 
na „domácí“ půdě) včetně jedné soutěže pro Rally-
trophy.

Děkujeme vlastníkům pozemků, na kterých můžeme 
provozovat tento koníček, protože bez jejich pomoci by-
chom těžko mohli dosáhnout těchto úspěchů. Děkujeme 
jmenovitě: panu Václavu Milerovi, Zemědělskému druž-
stvu v Čisté a v neposlední řadě i Obecnímu úřadu v Čisté.

Další informace o naší činnosti najdete na našich 
webových stránkách: www.rcclubcista.cz.

RC Club Čistá o. s. má nyní základnu 12 členů (7 jezd-
ců: čtyři z RC Clubu v Čisté a tři z Bobo teamu RcCČ),  
5 pomáhá s pořádáním soutěží a zajištěním chodu klubu. 
Náš tým posílí  dva špičkoví jezdci - Marek Střihavka 
(Rallytrophy) a Patrik Petr (Safari Cup).

Doufáme, že i příští sezónu se nám bude dařit a bu-
deme čestně reprezentovat naši obec. Uvítáme, když 
si naši občané najdou chvilku a se svými dětmi nebo 
vnoučaty nás příjdou povzbudit na naše závody. 

Děkujeme. 
Za RC Club o. s. František Doležal, předseda
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Informace chovatelů
Členové naší organizace se účastnili celostátní vý-

stavy drobného zvířectva v Lysé nad Labem, konané 
ve dnech 16.- 18. listopadu letošního roku. Bylo zde 
vystaveno celkem 4 827 zvířat. Z celkového množství 
to bylo 2 162 králíků 153 plemen, 757 kusů drůbeže 
a 1 908 kusů holubů. Výstava byla, jako již tradičně, 
dobře zajištěna. Nakoupili jsme tu několik samců a sa-
mic na vylepšení našich chovů.

Dne 5. ledna 2003 se uskuteční v chovatelském 
areálu v Dobrovici Okresní soutěž základních organi-
zací chovatelů Mladoboleslavska a soutěž Jednotlivců. 
Počítáme, že budeme soutěžit v obou kategoriích. 
Pro soutěž organizací vybereme 5 ks. králíků pěti 
plemen a pro soutěž jednotlivců je nutné vybrat 3 ks 
stejného plemene. Jak tato soutěž dopadne, Vás bu-
deme informovat v dalším zpravodaji.            

Přeji všem našim občanům radost a klid na Vánoce 
a hodně štěstí v novém roce. 

Za chovatele Veselý

Sport   Sport   Sport   
Fotbal muži FK Slavoj Čistá

Totální propadák.
Po skončení minulého ročníku, kdy jsme skončili 

na 4. místě se zdálo, že jsme vykročili na místa, na kte-
rých jsme byli v minulosti zvyklí se pohybovat. Kádr 
zůstal stejný a ještě přišel zkušený Miloš Prokůpek. 
Bohužel po podzimu získané čtyři body neodpovídají 
kvalitě hráčů, kteří u nás působí. Na tomto neúspěchu 
se podepsalo několik faktorů. Hráči udělali neskutečné 
množství chyb, které se promítly do výsledků mužstva. 
Hráči nebyli schopni dát branku ani z vyložených šancí. 
Delší zranění hráčů L. Doležala, V. Tyšera a bratrů Her-
číků společně s pětizápasovou neúčastí J. Barvy nám 
také nepřidalo. Jestli chceme uspět, musí se všichni 
hráči na jaře výrazně zlepšit.

Děkuji touto cestou OÚ Čistá a všem sponzorům, 
kteří zajistili chod klubu v roce 2012.

Roman Dohalský

Fotbal minižáci FK Slavoj Čistá
V roce 2012 bylo opět přihlášeno mužstvo našich 

minižáků do okresní soutěže. Tvořili ho jak hráči, kteří 
loni hráli za mladší žáky, tak také nové posily z mlad-
ších ročníků. Náš tým byl přihlášen do 4. divize spolu 
s Pěčicemi, SKP MB a Akumou. Ve všech dvanácti 
zápasech zvítězili a jejich skóre bylo 94:9. Obsadili 
jsme první místo ve skupině a tím jsme se kvalifikovali 
do jarní části o postup do vyšší soutěže. Našimi soupeři 
budou SK Bakov, Struhy a Pěčice. Minižáci také hráli 
okresní pohár. V prvním kole jsme zvítězili v Nové Vsi 5:2. 
Ve druhém kole jsme přivítali na domácím hřišti mužstvo 
z Luštěnic, které patří k nejlepším na okrese. Utkání jsme 
prohráli 2:4, ale zápas byl více než vyrovnaný.

Hráči starších ročníků, kteří hráli loni v Čisté soutěž 
mladších žáků nyní oblékají dres Bělé pod Bezdězem. 
V krajské soutěži hrají těžké zápasy, ve kterých nastu-

pují v základních sestavách. Ze čtyř hráčů jsou ve Bělé 
pod Bezdězem již pouze R. Dohalský a D. Maršík.

Pro naše mužstvo se za finanční pomoci p. Halousky, 
p. Vokouna, p. Petra, p. Maršíka, p. Puskajlera, pí. Du-
bayové a p. Bárty podařilo zakoupit novou sadu dresů 
a sportovní vybavení. Dík patří také OÚ Čistá, rodičům, 
hráčům a trenérům za podporu. Přeji jim všem hodně 
zdraví a úspěchů v novém roce.      

Roman Dohalský

Kulturní komise 
Celosvětově se 11. listopad slaví jako Den veteránů 

nebo Den vzpomínek a je věnovaný památce válečných 
veteránů. Od roku 2001 je tento významný den připo-
mínán i v České republice. Je to datum symbolické. 
Tohoto dne bylo v roce 1918 podepsáno příměří mezi 
Spojenci a Německem, jímž byly ukončeny boje I. 
světové války. Tento den, jsme si také letos  v naší 
obci připomněli položením kytic k pomníkům obětí 
světových válek.

Plesová sezona 
v našem kulturním domě:  
25.12. 2012 Vánoční zábava - Tři sestry a Piraňa
26.12. 2012 Vánoční turnaj ve stolním tenisu
31.12. 2012 Silvestr - skupina LakyJane
12.1. 2013 Sportovní ples Čistá
19.1. 2013 Školní ples Čistá
26.1. 2013 Taneční zábava - 2 kapely
17.2. 2013 Maškarní dětský bál
23.2. 2013 Taneční zábava - Morčata na útěku
  + 1 kapela
9.3. 2013 Taneční zábava- kapela Aréna
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Pro vnitřní potřebu Obecního úřadu Čistá zpracoval Josef Műller a Jiří Čermák.
Vytiskla Tiskárna Čistá

Mikuláš s čertem a andělem navštívil mateřskou školu 
dne 6. prosince. Děti dostaly drobné dárky. Celou akci 
velmi pěkně připravili žáci a učitelky základní školy.

Jako každý rok navštívíme v tomto předvánočním 
čase naše občany žijící v domovech s pečovatelskou 
službou. Při této příležitosti bude předán dárkový ba-
líček s kytičkou, kalendář s fotografiemi obcí okresu 
a novoroční přání.

Nové občánky přivítáme v rozmezí února a března. 
Termín bude včas upřesněn.

V letošním roce se narodily tyto děti:
Matyáš Kofránek, Eliška Bártová, Vendulka Grego-

rová, Barborka Renzová, Markétka Klímová a Karolína 
Eva Cibulková.

Rozloučili jsme se s těmito občany:
Vlasta Janková, Rudolf Fiala, Libuše Bártová, Miloslav 

Brixí, František Borový a Libuše Ramešová.

Kulturní komise spolu se starostkou obce 
děkují členkám sboru pro občanské záleži-
tosti, občanům a spolkům podílejících se 
na kulturních akcích obce. Současně Vám 
a Vašim rodinám přejeme příjemné prožití vá-
nočních svátků a pevné zdraví v novém roce.

Za kulturní komisi I. Gregorová

Návštěva čerta a Mikuláše v mateřské školce

Vystoupení dětí na Setkání seniorů v říjnu tohoto roku


