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ZPRAVODAJ
OBCE ČISTÁ

3/2019

Vážení spoluobčané,
čas letního období nám již skončil a já věřím, že všichni využijeme krásné, již podzimní 

slunečné dny k relaxaci a odpočinku. Přeji nám všem, abychom měli štěstí také na krásný 
podzim, a věřím, že se také dočkáme možnosti houbaření. Mějte se všichni moc fajn.

Zdeněk Tyšer, starosta obce

Veřejné zasedání, které se konalo ve 
středu dne 17. 09. 2019

Již čtvrté Veřejné zasedání v tomto kalendářním 
roce se konalo v úterý dne 17. 9. 2019 od 17. 00 
hodin v salonku KD.

Tohoto Veřejného zasedání se dle listiny přítom-
ných zúčastnilo 19 občanů.

 Na Veřejném zasedání byli přítomni:

Zdeněk Tyšer, Leoš Miler, Ing. Zdeňka Doušová, 
J. Martinec, Ing. K. Fikar a M. Dubayová

Omluven: Vladimír Hrubý

Je tak nízká, lidé chodí po ní,
čím ji více šlapou, tím více voní,
cvrčkům, kteří lidem nevěří,
hlídá někdy prahy u dveří.

Také jsem ji trhal v dávném čase,
do kytičky špatně vázala se,
teď jsem rád, když kvítek voňavý
zavoní mi někdy u hlavy.

Zastupitelstvo obce vyslechlo, pro-
jednalo a schválilo:
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) projednalo 

a SCHVÁLILO návrh na ověřovatele a zapi-
sovatele zápisu a usnesení;

- ZO projednalo a SCHVÁLILO navržený pro-
gram zasedání;

- ZO projednalo a SCHVÁLILO Rozpočtové 
opatření č. 4/2019;

- ZO projednalo a SCHVÁLILO podpis Smlouvy 
o dílo na akci „Čistá, výstavba kanalizace – Zpra-
cování kompletní projektové a inženýrské přípravy 
investora“. Dále ZO vyslechlo informaci o výběru 
dodavatele a SCHVÁLILO pověření starosty 
a místostarosty obce k podpisu smlouvy;

- ZO projednalo a SCHVÁLILO zpracování Do-

Jaroslav Seifert – Šel malíř chudě do světa, Mateřídouška, str. 111, Československý spisovatel Praha, 1987

Je už podzim, už je teskné září,
jako bych si četl v slabikáři,
vraceje se dlouhou řádkou let –
ještě umím něco nazpaměť.

A B C D předříkávám nyní,
teď už vím, čím vonělo to v skříni,
když maminka vzala ve svátek
šátek plný bílých poupátek.

MATEŘÍDOUŠKA



2

kumentace pro výběr dodavatele stavby „Sta-
vební úpravy, přístavba a nástavba MŠ v Čisté 
za účelem zvýšení kapacity“. Dále SCHVÁLILO 
pověření starosty a místostarosty obce jednat 
v této záležitosti;

- ZO projednalo a SCHVÁLILO podpis Dodatku 
ke Smlouvě o dílo na realizaci „Výstavba chod-
níků a VO podél silnice III. třídy v obci Čis-
tá“ – Změnové listy č.1 a č. 2 a pověřilo starostu 
a místostarostu obce jednat v této záležitosti;

- ZO projednalo a SCHVÁLILO podpis „Smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-
12-6023381/VB/02, Čistá č. p. 32, bytový dům“ 
(na zemní kabelové vedení NN a rozpojovací 
skříň SR). Věcné břemeno se zřizuje za jedno-
rázovou náhradu ve výši 1.000,– Kč.

- ZO projednalo a NESCHVÁLILO podpis 
„Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
6024328/1 k obecním pozemkům p. č. 779/5 a p. 
č. 779/1“ – plánovaná výstavba na zastavitelné 
ploše Z6;

- ZO projednalo a SCHVÁLILO podpis „Smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-6001712“ 
o vybudování nového podpěrného bodu, kabe-
lového vedení VN, trubky HDPE pro optický 
kabel na obecních pozemcích p.č. 768, 206/100, 
206/101, 769/1, 519/1, 520/1, 520/51 – pláno-
vaná výstavba na zastavitelné ploše Z16. Věcné 
břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve 
výši 46.600,– Kč.

- ZO projednalo a SCHVÁLILO souhrnným 
usnesením Záměr obce č. 4/2019 na prodej části 
lesního pozemku p.č. 732/10, nově oddělené p.č. 
732/58 o výměře 28m2;

- ZO projednalo a SCHVÁLILO souhrnným 
usnesením Záměr obce č. 5/2019 na Směnu po-
zemků – nově oddělený pozemek v soukromém 
vlastnictví p.č. 873 o výměře 33m2 bude směněn 
s nově odděleným pozemkem p.č. 518/4 také 
o výměře 33m2, který je ve vlastnictví obce;

- ZO projednalo a SCHVÁLILO Vyhlášení kon-
kursního řízení na „Vedoucího pracovního 
místa – ředitele ZŠ a MŠ Čistá u MB“ a dále 
SCHVÁLILO postup o náležitostech konkurs-
ního řízení ve znění Vyhlášky č. 107/2019 Sb.;

- ZO projednalo a SCHVÁLILO Žádost o dotaci 
na podporu FK Čistá pro rok 2020. Celková 
schválená souhrnná částka pro rok 2020 je 
150.000 Kč s tím, že tato částka je konečná 
a navýšení částky nebude možné.

- ZO projednalo a SCHVÁLILO Žádost o dotaci 
na podporu RC club Čistá pro rok 2019. Cel-
ková schválená částka je 4.000 Kč;

- ZO projednalo návrh na případnou koupi les-
ních pozemků (p. č. 323 a p. č. 324) zabavené 
exekutorem formou dražby o celkové výměře 
24.094 m2. ZO SCHVÁLILO účast v dražbě 
a starosta obce doporučil, že max. částka za 
1 m2 by byla do 15,– Kč (tj. celkem max. 
361.410,– Kč). Zastupitelé M. Dubayová, L. 

Miler, J. Martinec a Zd. Doušová se společně 
shodli na max. výši licitování do 500.000,– Kč.

POZNÁMKA: dne 24. 9. 2019 se uskutečnila 
dražba s tím, že Obec Čistá tyto lesní pozemky 
vydražila za částku 236.340,– Kč, což je 9,80 
Kč za 1m2;

- ZO projednalo a SCHVÁLILO přeúčtování 
úhrad za pronájem hrobových míst na již existu-
jící účet pro opravu Kostela sv. Vavřince;

Různé, starosta obce informoval
- Byla podána informace o „Stanovisku k aktuál-

nímu stavu zpracování Změny č. 1 Územního 
plánu Čistá“. Starosta obce zopakoval, že je 
stále platný ÚP Čistá, který byl řádně zadán, 
zpracován, schválen a vydán dne 29. 6. 2011 
(usnesení č. 13-2011) až do okamžiku, než bude 
případně schválena Změna č. 1 ÚP. Dále doplnil, 
že obec Čistá společně s VaK Mladá Boleslav 
požádali zhotovitele Změny č. 1 ÚP o možnost 
prověření „Změny směru čerpání odpadních 
vod“ v souvislosti s plánovanou výstavbou 
Splaškové kanalizace v obci.

- Byla podána informace o Výstavbě chodníků, 
Veřejného osvětlení a úpravě křižovatky 
podél silnice S III/26734. Starosta obce infor-
moval občany o plánované Uzavírce stávající 
křižovatky. Plánovaný termín úplné uzavírky je 
od pondělí 7. 10. 2019 do pátku 18. 10. 2019. 
Bude to samozřejmě také zásah do dopravy au-
tobusů a odvozu odpadů Compag. Občané budou 
ještě průběžně informováni.

- Byla podána informace o nově podané žádosti 
o dotaci na obnovu kostela sv. Vavřince.

- Byla podána informace o podepsání Dodatku 
mezi ARRIVA Kosmonosy a Obcí Čistá. 
V bodě 20 Dodatku č. XII. Cena dopravního 
výkonu pro rok 2020 za 1 km činí 41,16 Kč.

- Byla podána informace o Parkování v loka-
litě Velká Strana – Místní úprava provozu 
v obci. Bude provedeno Vypracování „Studie 
proveditelnosti“ společností ANITAS s.r.o. Mn. 
Hradiště (cena 60 800 Kč bez DPH). Po zpra-
cování studie bude vypracována „Projektová 
dokumentace“ ve všech třech stupních (pro ÚR, 
pro SP a prováděcí PD) vč. rozpočtu a Výkazu 
výměr společností ANITAS (cena 98 000,– Kč 
bez DPH). Vše bude vypracováno na celé pro-
stranství Velké Strany až po prostor u ZŠ. Obec 
se pokusí zažádat na tento projekt o dotaci.

- Byla podána informace o pojistné / škodné udá-
losti o uplatnění nároku na náhradu škody obča-
na obce Čistá. Od advokátky klientky paní Marty 
Dubayové byl opětovně na ČSOB pojišťovnu 
vznesen požadavek na náhradu újmy. Vedoucí 
týmu PU – odpovědnost, odd. PU NP zaslal 
právnímu zástupci klientky rozsáhlý dopis, kde 
mimo jiné závěrem konstatuje: „neshledáváme 
odpovědnost za vzniklou újmu Vaší klientky 
a potvrzujeme naše původní stanovisko, které 
jsme v minulosti k požadavku na pojistné plnění 
sdělili“.
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Diskuse
Diskuse se vedla zejména na téma „Výstavba 
chodníků, Veřejného osvětlení a úprava křižovatky 
podél silnice S III/26734“.
Dále bylo diskutováno o dopravní situaci a parko-
vání na Velké Straně.
Všechny diskusní příspěvky z tohoto Veřejného 
zasedání jsou v případě zájmu k nahlédnutí na 
OÚ Čistá.

Další a poslední Veřejné zasedání zastupitelstva 
obce Čistá v roce 2019 se plánuje v prosinci 2019.

Starosta obce

VÝSTAVBA CHODNÍKŮ A VEŘEJNÉHO 
OSVĚTLENÍ PODÉL SILNICE 3.TŘÍDY 
S ÚPRAVOU KŘIŽOVATKY
V předešlých obdobích jsme vás občany již ně-

kolikrát informovali o realizaci této významné 
stavební akce. Dne 23. 7. 2019 byly zahájeny 
stavební práce. Tato stavba je rozdělena do 4. 
etap:

- Realizace CHODNÍKU 1 (od autobusové za-
stávky „ČISTÁ HŘIŠTĚ“ až k parkovišti u Re-
staurace na hřišti);

- Realizace CHODNÍKU 2 (od odbočky do ulice 
u č. p. 161, 170 podél autobusové zastávky „ČIS-
TÁ VÁHA“ až k přechodu u č. p. 165);

- Realizace CHODNÍKU 3 (od odbočky do ulice 
u č. p. 161, 170 podél hlavní komunikace až ke 
křižovatce na Plužnou / Katusice);

- R e a l i z a c e  Ú P R A V Y  S T Á V A J Í C Í 
KŘIŽOVATKY.

CHODNÍK 2 - dne 23. 8. 2019 byla dokončena 
a předána do předčasného užívání první část, 
a to „Realizace CHODNÍKU 2“ - od odbočky do 
ulice u č. p. 161, 170 podél autobusové zastávky 
„ČISTÁ VÁHA“ až k budoucímu přechodu 
u č. p. 165 (naproti autobusové zastávky „Čistá 
hřiště“).

Od pondělí 26. 8. 2019 je již tedy zpětně v provozu 
autobusová zastávka „na Bělou p. Bezdězem“.

CHODNÍK 1 - dne 26. 8. 2019 byly zaháje-
ny stavební práce na realizaci CHODNÍKU 
1 - od autobusové zastávky „ČISTÁ HŘIŠ-
TĚ“ až k parkovišti u Restaurace na hřišti. 
Předpoklad dokončení této části chodníku 
vč. úpravy nástupiště autobusové zastávky, 
osazení nových lamp Veřejného osvětlení 
a úprav plotu podél Restaurace je zhruba do 
15. 10. 2019.

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KŘIŽOVATKY - v prv-
ní polovině měsíce říjen 2019 nás čeká 
realizačně a organizačně nejkomplikovanější 
etapa, a to „Realizace ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ 
KŘIŽOVATKY“ (přípravné práce započnou 
na křižovatce již v průběhu měsíce září 2019). 
V době frézování starého asfaltového povrchu 

a při pokládce nového asfaltového povrchu 
   bude uzavřen průjezd celou křižovatkou!
Plánovaný termín uzavírky je 

od pondělí 7. 10. 2019 
do pátku 18. 10. 2019.

Objízdné trasy budou značeny již od hlavní sil-
nice I/38 (při příjezdu od Mladé Boleslavi, od 
Bělé pod Bezdězem a také od Plužné). Samo-
zřejmě vás občany budeme ještě informovat na 
oficiálních webových stránkách obce případně 
hlášením obecního rozhlasu.

Ještě jedna poznámka k úpravě stávající 
křižovatky. Vlastníkem pozemku č. 821/3 je 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 
546/56, Nusle, 14000 Praha 4 a vlastníkem 
pozemku č. 778/6 je Středočeský kraj, Zbo-
rovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5, (to 
jsou pozemky, na kterých se provádí úprava 
stávající křižovatky) tzn., že to NENÍ zájmo-
vé území obce. Proto obec v žádném případě 
„nevymýšlí“ tyto návrhy a musí respektovat 
navržené úpravy.

V průběhu zpracování Projektové dokumentace 
se uskutečnilo několik jednání
na Dopravním Inspektorátu MB, projekt se 
musel několikrát předělávat z důvodu připo-
mínek Dopravního inspektora tak, aby bylo 
vše provedeno dle stávajících platných norem. 
A také jedna poznámka k Veřejnému osvětle-
ní. Opět je naprojektováno dle požadovaných 
norem, tzn., že si obec NEURČOVALA (a ani 
nemohla určovat), kolik bude podél nových 
chodníků lamp VO a kde budou umístěny. Tyto 
objasňující poznámky jsem si dovolil uvést 
proto, protože bohužel mezi veřejností sílí do-
hady, proč se křižovatka musí upravovat, kdo 
to zase vymyslel, proč tolik lamp Veřejného 
osvětlení apod.
Závěrem vás chci jménem OÚ Čistá opětovně 
všechny požádat, abyste v průběhu stavebních 
prací nevstupovali na staveniště a respekto-
vali různá omezení, a to zejména v průběhu 
úpravy stávající křižovatky. 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.

Starosta obce
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S P L A Š K O V Á  K A N A L I Z A C E 
V OBCI ČISTÁ
Dne 26. 8. 2019 zasedala na OÚ Čistá komise za 
účelem otevírání obálek s odevzdanými nabídkami 
a dne 10. 9. 2019 zasedala na OÚ Čistá komise 
a za účasti Technického náměstka VaK Mladá 
Boleslav provedla „HODNOCENÍ NABÍDEK“ 
pro zakázku malého rozsahu, služby na projekt 
„Zpracování kompletní projektové a inženýrské 
přípravy investora pro výstavbu splaškové gravi-
tační kanalizace s jednou centrální čerpací stanicí 
a výtlačným řadem odvádějícím odpadní vody 
do kanalizačního systému kanalizace Hrdlořezy, 
odpadní vody budou čištěny na ČOV II Mladá 
Boleslav, Podlázky“.
Byly odevzdány 4 nabídky:
1. Ing. Evžen Kozák, Loukov – Cena celkem 
1 985 610,– Kč vč. DPH,
z toho Hlavní přečerpávací stanice (Čistící stani-
ce odpad. vod) a výtlačný řad 538 087,– vč. DPH 
(bylo by hrazeno VaK MB) – obec 1 447 523,– Kč
2. ŠINDLAR Group s.r.o., Hradec Králové - 
Cena 2 901 580,– Kč vč. DPH,
z toho Hlavní přečerpávací stanice (Čistící stani-
ce odpad. vod) a výtlačný řad 491 260,– vč. DPH 
(bylo by hrazeno VaK MB) – obec 2 410 320,– Kč
3. GEVOS, projektová kanc. Jablonec n. N. - 
Cena 2 471 788,– Kč vč. DPH,
z toho Hlavní přečerpávací stanice (Čistící stani-
ce odpad. vod) a výtlačný řad 608 630,– vč. DPH 
(bylo by hrazeno VaK MB) – obec 1 863 158,– Kč
4. Vodohospodářské inženýr. služby, Praha 5 - 
Cena 1 979 560,– Kč vč. DPH,
z toho Hlavní přečerpávací stanice (Čistící stanice 
odpad. vod) a výtlačný řad 623 150,– vč. DPH (bude 
hradit VaK MB) – obec zaplatí 1 356 410,– Kč

Nabídky byly komisí dle předem stanovených 
kritérií posouzeny a vyhodnoceny. Na základě 
vyhodnocení nabídek bylo zastupitelstvem obce 
na Veřejném zasedání, které se konalo 17. 9. 2019 
schváleno podepsání Smlouvy o dílo se společností 
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., Křížo-
vá 472/47, 150 00 Praha 5, která dala nejvhodnější 
nabídku.

Poznámka: První setkání s obyvateli obce Čistá 
za účasti zástupců VaK Mladá Boleslav a vítězné 
společnosti Vodohospodářské inženýrské služby 
se uskuteční

ve středu 9. 10. 2019 
od 17:00 hod. na sále KD

Všem občanům obce (na všechna čísla popisná) 
bude do poštovních schránek ve 40. týdnu (v týd-
nu od 1. 10. do 4. 10. 2019) vložena POZVÁNKA 
a DOTAZNÍK pro získání podkladů pro budoucí 
zpracování projektové dokumentace Vaší kana-
lizační přípojky.
Všichni občané ještě budou o setkání informováni 
hlášením obecního rozhlasu.

Starosta a místostarosta obce

MODERNIZACE SBĚRNÉHO 
DVORA
Na základě stále se zvyšujících požadavků na 
způsob skladování a třídění odpadů je plánována 
„Novostavba velkokapacitního přístřešku o roz-
měrech 5,2 x 25,3 m“ na krátkodobé skladování 
odpadů do stávajícího sběrného dvora podél ko-
munikace k poště.
V přístřešku budou umístěny velkoobjemové kon-
tejnery na smíšený velkoobjemový odpad (zejména 
nábytek), papír a plast a dále maloobjemové ná-
doby na nebezpečné odpady s mobilní záchytnou 
vanou, na oleje a tuky, na zářivky a na baterie.
Dále zde bude vymezen prostor pro skladování 
vyřazených elektrospotřebičů a opotřebovaných 
pneumatik.
Počítá se také s pořízením „štěpkovače“, který 
bude v tomto přístřešku umístěn. Alternativně je 
možné přístřešek využít i pro parkování komunální 
techniky.
Výstavbou přístřešku je sledován také aspekt 
zkulturnění prostředí v centru obce, kdy odpady 
z otevřené a dobře viditelné plochy dvora budou 
umístěny do nového přístřešku, který svojí zadní 
stěnou bude zakrývat výhled na odpadové hospo-
dářství.
V současné době je připravována projektová doku-
mentace pro výstavbu přístřešku a probíhají jednání 
se specializovanou firmou o vybavení kontejnery 
a nádobami na odpad.
Po zkompletování dokumentace bude požádáno 
o Dotaci na výstavbu, vybavení nebo modernizaci 
sběrných dvorů (Vyhlášení výzvy 1. 8. 2019, pří-
jem žádostí je od 2. 9. 2019 do 3. 2. 2020), která 
je cílená na modernizaci obecních sběrných dvorů.
Ing. Zdeňka Doušová, Předseda Stavebního výboru

KOSTEL sv. Vavřince – oznámení 
o opětovné podání žádosti o dotaci
Jak jsme vás občany v předešlém období již infor-
movali, 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, 
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farář) a dne 22. 5. 2019 byla podána na OÚ Čistá 
informace, že dotace nebyla schválena z důvodu, 
že objem peněžních prostředků v uvedeném 
Programu nestačil pro schválení dotace.
Dne 21. 8. 2019 se uskutečnila na OÚ Čistá schůzka 
s p. Mgr. Kamilem Škodou, farářem Římskokatolické 
farnosti Bělá p. B. Na základě této schůzky byly 
zpracovány další 3 potřebné dokumenty:
1) „Žádost o zařazení kostela sv. Vavřince v Čisté 
do Programu záchrany arch. dědictví pro rok 
2020“;
2) „Příslib poskytnutí finančních prostředků na 
opravu kostela sv. Vavřince“; 3) „Reference o stá-
vajícím využití kostela sv. Vavřince v Čisté ke dni 
10. 8. 2019“.
Všechny tyto dokumenty byly dne 22. 8. 2019 
zaslány na BISKUPSTVÍ LITOMĚŘICKÉ stavebnímu 
technikovi, který následně zpracuje další Žádost 
o zařazení do výše uvedeného Programu záchrany 
architektonického dědictví. Žádost musí být podá-
na do konce měsíce září 2019.
Jenom připomínáme, že všechny 3 nově zpraco-
vané dokumenty a Projektová dokumentace jsou 
samozřejmě k nahlédnutí na OÚ.

Starosta obce

PARKOVÁNÍ V LOKALITĚ 
VELKÁ STRANA – Místní úprava 
provozu v obci Čistá.
Dne 3. 8. 2019 byla na OÚ Čistá zaslána „Studie 
parkování na Velké Straně“, kterou zpracovala 
společnost HPN Projekt s.r.o. na základě které by 
měl být zpracován celkový Projekt pro případné 
schválení Dopravním inspektorátem Mladá Bo-
leslav.
Dne 16. 8. 2019 se uskutečnila na Velké Straně 
schůzka se zástupci projekčního ateliéru ANITAS 
Mnichovo Hradiště, kde byl diskutován „Návrh 
řešení parkování v lokalitě Velká Strana“. Byly 
zpracovány cenové nabídky na „Revitalizaci ná-
vsi – vypracování STUDIE PROVEDITELNOS-
TI“ a na akci „Revitalizace návsi – vypracování 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“ na zpevněné 
plochy a příjezdy, veřejné osvětlení, lavičky, zeleň, 
dětské hřiště, autobusovou zastávku, příjezdy, par-
kování u ZŠ, odpadové hospodářství atd. vše dle 
odsouhlasené STUDIE PROVEDITELNOSTI. Tato 
STUDIE byla již objednána (za částku 60 800,– Kč 
bez DPH) a měla by být zpracována a odevzdána 
k připomínkování do 30. 11. 2019. Po připomínko-
vání a schválení by poté byla zpracována kompletní 
projektová dokumentace, na základě které by se 
obec na tento projekt pokusila požádat o dotaci.

Starosta, místostarosta obce 
a Předseda Stavebního výboru

DEHTOCHEMA
Dne 16. 9. 2019 se prostřednictvím advokátní 

kanceláře Obec Čistá opětovně obrátila na MěÚ 
Bělá pod Bezdězem ve věci řešení záležitosti 
Dehtochema, kterou obec Čistá ve spolupráci 
s okolními obcemi, zejm. obcí Plužná, Katusice 
a městem Bělá pod Bezdězem započala řešit již 
v minulém roce s cílem prověření opakujícího se 
zápachu a dalších průvodních jevů závodu Deh-
tochema. K termínu vydání tohoto Zpravodaje 
prozatím neznáme reakci města Bělá p. B.

Dopis zaslaný městu Bělá p. B. je přílohou 
tohoto Zpravodaje, kde se také uvádí návrh na 
případný postup emisního měření a imisního 
monitoringu.

(dopis je součástí přílohy zpravodaje)
Starosta a místostarosta obce

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Dne 2. září 2019 přesně v 8 hodin ráno se sešli 
všichni žáci, učitelé, rodiče, zástupci obce a ostatní 
před budovou Základní školy, aby slavnostně 
zahájili nový školní rok 2019/2020. Paní ředitelka 
Karla Fridrichová všechny přivítala, popřála všem 
žákům hodně úspěchů a rodičům hodně trpělivosti.
Poté žáci přednesli básničky a pan starosta Zdeněk 
Tyšer spolu s paní ředitelkou slavnostně přivítali 
prvňáčky, tentokrát 4 holčičky. Prvňáčci dostali 
dárečky a slavnostní šerpy. Přejeme všem žákům, 
aby pro ně tento školní rok byl úspěšný, do školy 
chodili rádi a odnášeli si jen samé jedničky.

Za Kulturní výbor Jaroslav Martinec
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LETNÍ PUTOVNÍ KINO
V sobotu dne 10. 8. 2019 se konalo v areálu 
fotbalového hřiště již druhé večerní promítání. 
Tentokrát byla velice hojná účast a přítomní shlédli 
film „ŽENY V BĚHU“. Věříme, že se vám, kteří 
navštívili promítání, tato akce líbila a budeme se 
společně těšit na případné „pokračování“ v příštím 
kalendářním roce.

Za Kulturní výbor Jaroslav Martinec

OSTATNÍ INFORMACE

„ČERNÉ“ SKLÁDKY v obecním lese – 
jak jsme vás s místostarostou obce již informovali 
v „AKTUALITÁCH v obci Čistá – ČERVEN, ČERVENEC 
2019“, dne 29. 7. 2019 byl nahlášen občankou obce 
na OÚ Čistá (opětovně poté ještě další občankou 
obce dne 31. 7. 2019) „výskyt“ dvou menších 
„černých“ skládek na lesní cestě (obecní lesní 
pozemek p. č. 732/10) od Vodárny směrem „pod 
fotbalové hřiště“. Samozřejmě, že nevíme, kdo si 
tímto způsobem „odlehčil“ na dvou místech lesním 
pozemku. Mohl to být občan naší obce, stejně tak 
jako úplně cizí člověk.
Proto bychom společně s místostarostou obce rádi 
věřili tomu, že to nebyla reakce na nové Dodatky 
k Obecním závazným vyhláškám, konkrétně o úpra-
vě Vyhlášky o shromažďování odpadů – rozšíření 
„Likvidace NEVYTŘÍDĚNÉ stavební suti“ a rozšíření 
„Poplatku za NEVYTŘÍDĚNOU stavební suť“.
Dále to ponecháváme raději bez komentáře a níže 
přikládáme fotografie z inkriminovaných míst.
Zaměstnanci obce již vše uklidili v měsíci srpnu.

LESNÍ CESTA OD „VODÁRNY“ SMĚREM 
„POD FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ“

„ROZCESTÍ“ SMĚREM POD LES 
„U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ“
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2. 8. 2019 – ZDE JE JIŽ UKLIZENA ČÁST 
PLASTOVÝCH ČÁSTÍ

Odcizení „ANDĚLÍČKA“
na místním hřbitově 
– v úterý dne 10. 9. 2019 bylo občankou obce 
nahlášeno odcizení sošky „Andělíčka“ na místním 
hřbitově. Je to velice smutná záležitost, protože 
tato soška má pro některé naše občany citový 
význam. Odcizení bylo nahlášeno na PČR, Obvodní 
oddělení Bělá p. B.

Obecní úřad Čistá objednal novou sošku a v ná-
sledujících dnech bude zpětně umístěna na hro-
beček.

baterie a monočlánky, oleje i motorové a nádoby 
od barev či ředidel v uzavřených nádobách a to vše 
pouze z domácností.

Setkání seniorů obce Čistá
Obec Čistá srdečně zve seniory na 

Setkání, které se koná 
v pátek 15. listopadu 2019 

v sále KD od 17 hodin. 
Vystoupí děti ZŠ a MŠ Čistá, Kyzivátova 

kapela Libáň a Divadlo Poezie 
Mladá Boleslav. Nebude chybět dobrá 

zábava, tanec ani občerstvení.
Těšíme se na vás. 
Obecní úřad Čistá

RC Club Čistá…těsně…před 
skončením 12. sezóny

V letošním roce jsme se zúčastnili tradičně 
dvou šampionátů RC. Prvním je Czech RC Rally 
Championship, který pořádáme. Z osmi vypsa-
ných závodů zbývá již poslední, který ukončí tuto 
sezónu. V tomto šampionátu máme dva týmy. 
RC Club Čistá – Fr. Doležal, T. Procházka, M. 
Homolka a dva superjuniory (do 10 let) Š. Han-
vald a M. Homolka jr. BOBIK tým RCČ – Petr 
a Filip Musalovi. Posledním závodem, bude VIII. 
AUTUMN RC rally a pořádáme ho v Čisté (28. 9.). 
Závodní tratě budou tradičně vyznačeny v blízkém 
okolí Kulturního domu. Napínavé to bude až do 
posledního metru závodu, protože zatím není roz-
hodnuto, který tým i jednotlivec celkově vyhraje! 
V týmech držíme 1. i 2. místo se stejným bodovým 
ziskem a s dostatečným náskokem na zbylé týmy. 
V absolutním pořadí jezdců má největší šance T. 
Procházka, který musí dokončit do 12. místa před 
dotírajícím M. Knesplem z TRIANGEL týmu. 
Druhým je SAFARI Cup (Východní Čechy). Zde 
jsou trochu odlišná pravidla, takže jsme mohli 
všichni startovat za jeden tým. Startujeme zde pod 
hlavičkou BOBIK týmu RCČ. Zde zbývají ještě 
dva závody (celkem 10 závodů) a již nyní víme, že 
kategorií týmů na 99,9% vyhrajeme! Největší šanci 
v absolutním pořadí jezdců má Filip Musal, ale 
bude to mít velmi těžké, protože jeho protivníkem 
je Marek Střihavka (2x vyhrál MČR) a několik 
sezón hájil naše barvy. Díky Markovi jsme dokázali 
2x vyhrát Mistrovství České Republiky v katego-
rii týmů(2016 – 12 registr. týmů; 2017 – 16 reg. 
týmů) a 1x kategorii šampionátů z Čech a Moravy 
(6 registrovaných).

Za RC Club Čistá: F. Doležal

Starosta, místostarosta obce a Předseda ŽP

Svoz nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 

30. 11. 2019 v 8.30 hodin. Do tohoto termínu svá-
žejte do sběrného dvora lednice, mrazáky, televizo-
ry, monitory, zářivky, vše musí být kompletní. Nic 
neodstraňujte, nedemontujte, autobaterie, drobné 
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NEPRAVIDELNÝ INFORMAČNÍ SERVIS OBCE ČISTÁ - zpracoval Josef Műller a Jiří Čermák.
Vytiskla Tiskárna Čistá

Legenda k fotkám: Fotky z předposledního závodu, který jsme pořádali ve spolupráci 
s místním DVB týmem pod názvem VI. RC Rally KILIMANJARO.

Fotka č.2: Absolutní pořadí jezdců: zleva Tomáš 
Procházka, Filip Musal a Petr Musal.

Stolní tenis v Čisté 
- upoutávka.
Dopřejte si trochu pohybu v nastávajících 

podzimních měsících. Každé pondělí v KD ve 
velkém sále od 18.00 hod se koná trénink TJ 
Slavoje Čistá. Účastnit tréninku se můžete i Vy 
a Vaše děti a to bezplatně. K dispozici jsou čtyři 
stoly a trenažér. Podmínkou je sálová obuv 
a odpovídající sportovní oblečení.

Na sportovní nadšence se těší František Ram-
pas a Jaroslav Martinec

FK Slavoj Čistá 
– sezóna 2019
Muži
V průběhu letní přípravy obměnil FK Slavoj 

Čistá kádr. Tuto sezónu v čisteckém dresu ne-
uvidíme Jirku Horáčka a Josefa Ertla. Naopak 
tým doplnili hráči Martin Flanderka, Dominik 
Maršík, Martin Hodboď, Adam Vrba a Pavel 
Kastner. Přínosem určitě bude i posílení v řadě 
trenérské. Jedním z „lodivodů“ se od nové 
sezóny stává dlouholetý hráč Slavoje Marek 
Maršík.

V letní přípravě není mnoho času na potřebné 
sehrání. Je důležité poctivě dodržovat trénin-
kovou morálku a nutno říci, že se tomu tak 
dělo. Každý trénink byla nadstandardní účast 

a většina omluvenek byla jen z pracovních dů-
vodů. Místní fotbalisté sehráli v letní přípravě 
dvě přátelská utkání. Obě utkání byla sehrána 
na domácí půdě, a to s celky TJ Sokol Libáň 
(0:2) a FK Ledce (6:3).

Změna pravidel
Fotbalová sezóna přináší pro mužstva třetí 

a čtvrté třídy nové změny v pravidlech. Nejvý-
raznější změnou je opakované střídání. Opako-
vané střídání se týká všech hráčů a náhradníků 
uvedených v zápise o utkání. Střídání hráčů 
musí být oznámeno v přerušené hře a provede-
no co nejrychleji, aby nedocházelo k promarňo-
vání hry. Není omezen celkový počet střídání 
(výměn), ani střídání jednoho hráče.

Mládež
V této sezóně máme dvě společná družstva 

s SK Bělá pod Bezdězem. Mladší přípravka, to 
jsou děti od šesti do osmi let. Mladší mohou 
hrát za starší. Také ve starších žácích v SK 
Bělá pod Bezdězem máme tři hráče. Tři hrají 
dorosteneckou soutěž. Jednou týdně zajišťu-
jeme tréninky (pro začátečníky) nebo pro ty, 
kteří si chtějí nezávazně zasportovat. Případné 
dotazy na číslech 602 689 179 – Jaroslav Do-
halský, předseda klubu FK Slavoj Čistá nebo 
721 606 260 – Libor Kosina.

Za FK Slavoj Čistá předseda klubu Jaroslav 
Dohalský

Fotka č.1: Kategorie týmů: zleva RC Club Čistá 
(Fr. Doležal, Martin Homolka jr., Tomáš Procház-
ka); BOBIK tým RCČ (Filip a Petr Musalovi); RC 
KOBRA tým.
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V Mladc lJoleslavi dne I6. g. Z0l9

Y{c: Ztdost o spolullrrlci

Vri2enj panc staro$to,

obracftl $e nfl V{-s v prdr,ttim zastcr4:eni obce i)ista vc vEci ie$eni z6le2itosti
l)r:lttocltrlrtta. ktetou trbec Cistd ve spolupLdci sokolnirni obcenri, zejm. obci pluzn6, Katusicea Va$int mcstem ltEki po<i tlezelsaen:. zapodali ie$it jii v rrringlein l.oce s cilenr prnvfi.eni
op*kujfcfho sc zhpaclru a dal$ich prrivoclnich ievii zirvociu Dc,irtochema,

. 
()bc{J Cistn ji2 r'loliskenr t:occ zasilala n1i. enrail. vndnrf isfirrprovtrla o rnoinosteclr a

niiklild.cclr znalcckdlto rudi'crri ohleclrrE ldrtek vypousttnfch zapdenr Dc.ht.chema. liohLriel
()l)ec t.'rstil closud k tomuto neobclrlcla stanovisko vasclro m6sta,

S oltlecler:r na skuteenost, *e stav souvisejici s Dehtochernou (zejru. opakujfci se z6pach)
rtitckile pietrvitvil. dovolujeme si'V6s v,tdto i,6ci opEtovnd kontakiovat'o pof*aut'V.is o|l'irLlieni' zcla h}' nr{sto I}dlti poct t}ezd{zern bylo lchorno na6eile pertraeoviri v.iii cli.ive
ziipoiatc sPoluprirci s tlbcenti Cist*. PluZnir a KatJsice ve vdei ie$oni zalezitosti Dehtocl:ema u
zcla b5' V*$e rni'sto hylo ochotn() se na tornto i'eSeni poclilet. a to i tinan[n6 zejrn, r.e vzttrhu
k ni7.c slrecilikovanl,,rrr rndienim.

7- vyjfieh'eni znalce p. Niecierleho vyplyivrl. ie ptnvecleli mdr*eni ueni y to*rto piipac6\
trtrincr. t'ealizoYat jako lz.v, "ptlhotovostrri" rndi'cni; Jc mof,nri zaiistit prgveclegi .jak
.iednortiz"uveho unisniho nrdr*eni. tak i inrisnflxr nronitoringu.

I:ntisni tnrlier:i se 1:rovdeii piimo na zclro.iich. aproro by bylo neztrytr"re zajistit 1:i.ipro vstt4r clt:
arctilu a sortiitlnost sl:olerlttttsti (unroZndni vsrupti a piouecteni sarirotnChir odbirrr. ktere v5ak
hvlo ze struny Dehtochcma v uplynuldnr xlot prciitl*ne trliislitreno). v' prip;rclc emisniho
t'tlclicni.ie nutnit dvoucieuni pi'iprava a satnotnd ni&ienf trvri poellc pr.ovoz6 tecinot*gie 6 hodi,.

(.'tt se r}''d'e iruistr{ho tnonitolingu, tento se realizuje tak. 2e 114 rrytipov(urd vhoclnd lokality
{nrininrdlnE 3) sc unti-lti vzorkovat}e a ptovccle se sdrie odb{m vzorkfi pro iednotlivri liltky. V
nftvaznd.sti na nlclierti 1:rov0trnostnieh potlnrinek sc pak cltl usuzovat.',,,1ili-;y mo6ly ty,to
z'nr-'ii*fuiiei kitkl' poehirzct. llro prokdzdni vlivu eriro'ie jc potiebu n6kolika ,rdieni ' prirb6hu
r vt ipovnrrdho ot:elolri.



Mgr. Tereza JeEn6, advokitni kanceldi
ev. t. (tAK t67Jt) t(o rua 62 s7:

.ra sicllem Stelritrikovu 1317. t9J 0t lllucti llolcslrtt,
tel. 7?B 926 392. c-muil: riecnu(iAhiak.cz

Na 7-dkl&de Fi'cdloZenfcir in{'or:maciclt o provozu znalec usuzu}e. 2ciak v cnrisich. tak y imisic6
h3' sc nrolrll'* 'rc zattz.enf uvoltiovnt t1,1s hitky: Sullan. Metylnrcr.capta. Dimetylsultjd, Scan
tlganickyclr lzltek (ten uk62e kterc organicke lirtky se vyslc-vtqii v enrisich e.i ilriiich), pacho,e
Litky (pachove [fitk.v- - koncentrace vyjddi'enti v cvropske pacltovd jeclnotce), pAH (tienzo-a-
rvlr:n ),

Vi'irr udmdlly zit pt'oveclcne mdi;eni se pohybuie v ndvaznostina trro0et vzorkt-r o 1:odet
rtrtr'erti.

Oricntaun6 sc cetla z.a m€ieni cnrisi na jeclnonr vyclechu z technologie pri pr.ovecleni
standrrrdtliho rozsahu (kontinudrlni rrdieni SO2. NOx. ClO, C)2. COZ. "lOC. TZl, -r. 3

.ieclnor;izovi oclbdrv prir vj,$c uvcdeud ldtkyl pohyhuic okolcr 50 000.- I(d.

orierrtatnd cena za pt'ovedcni irnisniho rnonitoringu jedno 24 hoclinovi m0l.eni vc $ech mistech
ve vj'Se uvedenCm rozsahu se pohybuje nrezi ,10 000,- aZ 60 000,- K{. Pr.o in&[.eni imisije ar
hlub$ otlhacl, protote o6na se odviii od podtu rn{iioich bodrl, vzdilenosti boclfr oct iebe,
z.abezpe{eni tcchrrikp, pfed ponidcttinr 6i ztri*d. apod. Cena zdvisi na por}tu mgi.eni a cldlce
rtrtieni 1 r,iceelenni rn&i'eni ),

Znaluc .iaku vlrodne dopoLulil imisni rn0i'eni" kter,e .ie sr,iropne ol'rsirlrnirut vice clnti, po
Itturl'e .ic praveldpoelobni. Ze budou ze zclr:oje op6t "unikat" $kocllive l{tky a navic se mirir
rcrtlizuvttt bez sor{rlasn spolerinosti. OtAzkoll v5ak je, zdaje moZnd jej r.ealizovatbezv€domf
tcto spolcittosli. a zela se sitttace s irnikenr lStek bucie opakovat pr6v6 v dny, kcly lrucle m6i:enf
rcirliz-ol'titttr

l:.rrrisrrf mii'oni pr*imo na zdro.ii.ie.iist0 piesndj$i a irdinn8jii. Mtri.e r,$ak h1i,t provedeno pouzc sc
souhlasem spole0nosti, ktcrd n:usi umo2nit vstup do arediu a oclb0r vzotkfr. ilokucl se "uniky"
liitrlk qrakrrii prtvidclnd o vikendech, je rroinost zajistit vstup clo are6lu (rr rulvazpo$ti 1a
pi'cclehozi .icdnirni. kdy se vedeni spoieenosti vyjirclfik: lcladn$ h provecleli neohl6$errd[o
ttt[i'crri) a.iedcn vikelrd "risknout" nr6icni ernisi pi'imo na zdro.ii, .lako dal$i moinost se ievi
r:lourittvit se znaicsrn vice terminfr. kter6 bude nrit zablokovtiny pr:o mrSi:eni ernisi na zrh,oii a v
pr'ipadr}. te konknltni den nebudou unikat $kodlivd l6tky, bude rndi,eni stomov$no, I v tomto
plipndrrt i* v*ak nutrrd poditat s ndklady znalcc na zajist6ni pfipravy rndieni.

Vzhleclctrr k v1'Se uvedendtnu si Vds dovolu.ieme poZAdat o Va$e vl,fircllenf. [riipaeln6
ic tuttT.ne rrOc rovn82 projeelnat v rritttci setk&ni z-iistupcii ostatnich obci. od kteqj,ch jiZ ilrdnre
picdh€irtd pi'islibenu ririast u podpnlu dal$imu posrltpu v tdtti vEci.

Iti:crlcrn rlilkrlii z-a Vaii zprdrvu.


