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ZPRAVODAJ
1/2013

obce Čistá

Vážení spoluobčané.
První jarní sluneční paprsky nám všem dávají vědět o blížícím se jaru a o následných měsících plných 

práce okolo domů, na zahradách, polích i na obecních plochách. Každý z nás má v tuto dobu své sou-
kromé plány, jak toto vše zvelebovat. Stejně takové plány má i naše obec. Jak jste se mohli všichni dočíst 
na internetových stránkách naší obce a ve veřejných vývěskách, je připraven Rozpočet obce na rok 2013. 
A podle tohoto důležitého dokumentu bude naše obec pracovat. Některé akce jsme již začali, mnohé 
další nás čekají. Věřím, že vše půjde bez větších problémů. Pravidelně Vás budeme informovat nejenom 
na Veřejných zasedáních, ale i ve Zpravodaji naší obce.

Po zimě, stejně jako v předchozích letech, jsou naše obecní silnice na mnoha místech dost poškozené 
a čekají na opravu. Nejenom z tohoto důvodu jezděte všichni v naší obci opatrně. S nastávajícími teplejší-
mi dny bude po obci mnohem více pohybu nejenom 
nás dospělých, ale hlavně dětí. Chci věřit, že místní 
občané, kteří zde bydlí, opatrní jsou. Přesto se však 
stává, že obcí proletí vůz nepřiměřeně rychle.

Máme zde Zemědělské družstvo, mnoho soukro-
mých firem, v každé rodině je minimálně jedno osob-
ní auto, tudíž provoz je zde během roku přece jen 
vyšší. Abychom po obci nemuseli rozmisťovat stále 
více a více dopravních značek s omezením rychlosti, 
mysleme při jízdě na to, že jsme „právě v obci“ a že 
kdykoli z vedlejší ulice může vyjet dítě na kole. Při-
dávání nových dopravních značek např. s omezením 
rychlosti může zapůsobit zcela opačně. Místo toho, 
abychom sledovali silnici a dopravu okolo sebe, sou-
středíme se na nově rozmístěné dopravní značení 
a může nám uniknout důležitá věc. Domnívám se, že 
dopravní značení v naší obci je dostatečné a není nutné další přidávat. Vše je jenom o nás samotných.

S jarem začínají práce na polích, která obklopují celou naši obec ze všech stran. Buďme tolerantní neje-
nom k vyššímu pohybu těžké nákladní a zemědělské techniky, ale i k tomu, že místní komunikace budou 
občas i s blátem. Doposud každý, kdo takto silnici znečistil, si ji po sobě také vždy uklidil.

Blíží se nám Velikonoce – svátky jara. 
Přeji všem bohatou pomlázku, 

dobrou náladu a do dalších dnů hodně slunečních paprsků.
Marta Dubayová

Informace pro občany
Jako každé jaro, tak i letos bude firmou COMPAG 

proveden SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Termín 
je určen na sobotu 13. dubna 2013 od 8.00 do 8.15 
hod. Žádáme všechny občany, aby veškerý odpad 
tohoto druhu dovezli včas do sběrného dvora.

Od dubna bude sběrný dvůr otevřen ve středu 
od 15.00  do 17.00 hod. a v sobotu od 9.00 
do 17.00 hod.

Marta Dubayová

Důležitá telefonní čísla:
155 – Zdravotní záchranná služba
150 – Hasičský záchranný sbor
158 – Policie České republiky
156 – Městská policie
112 – Evropské číslo tísňového volání
800 888 155 – Poradenské centrum, 
 středočeská linka v oblasti zdraví 
 a zdravotnických služeb.
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Kam se sutí?
Už nemusíte přemýšlet, co se starými cihlami, be-

tonem, omítkou nebo střešními taškami. Nemusíte 
ani hledat místo na odlehlé lesní či polní cestě nebo 
někde za domem, kam byste odpad vysypali. Jasně, 
dá to sice trochu práce, ale je to zadarmo. Některým 
to vůbec není cizí, ale mnohým to nedá spát a trápí 
je svědomí.

Máme pro vás řešení, které vám určitě přinese ale-
spoň ten klidný spánek a nebo trošičku dobrý pocit 
z toho, že Čistá zůstane čistou.

Abychom zamezili černým skládkám a znečišťování 
životního prostředí, pronajal si Obecní úřad Čistá 
pro tento odpad od místního ZD prostory. Sem bu-
deme soustřeďovat odpad v podobě cihel, tašek, 
betonu, omítek a podobného drobného odpadu (mimo 
nebezpečného odpadu, např. eternitu). Tyto suti pak 
odvezeme na určenou skládku.

A zde je krok za krokem postup, jak občan se sutí 
naloží: 
1) občan zkontaktuje p. M. Tomsu, tel. 774 186 337 
2) občan suť naloží na svůj dopravní prostředek (káru, 
kolečko, valníček apod.) 
3) pan Tomsa změří objem naloženého odpadu a vy-
počítá, kolik občan zaplatí 
4) občan uhradí polatek na OÚ 
5) pan Tomsa suť odveze do pronajatých prostor. Po-
platek za 1 m3 je 400 Kč.

Při větším množství – nad 1 m3 je třeba kontaktovat 
p. Martince, tel. 602 338 579, který vám přistaví 
kontejner a občan podle množství uhradí p. Martincovi 
dopravu suti na povolenou skládku.

Tak co myslíte, zůstane ta Čistá čistou nebo ne??  
Hospodářka obce J. U.

Škoda Auto oficiálně zahájila sedmý ročník spo-
lečensko – ekologického projektu „Za každé prodané 
auto v ČR jeden zasazený strom“.

Do tohoto projektu se již po třetí přihlásila naše 
obec s nabídkou vysázení 85 kusů stromů (43 ks 
stromů ovocných, 20 ks jehličnanů a 22 kusů stromů 
okrasných) v částce 48 550 Kč. V okamžiku kdy bude 
znám výsledek rozhodnutí Škoda Auto o účasti nebo 
neúčasti naší obce na tomto projektu, budeme Vás 
informovat.

František Rampas

Místní spolky se představují.
Okénko místních chovatelů.
Naše mistní organizace ČSCH se 5. ledna 2013 zú-

častnila 25. soutěžní výstavy králíků, drůbeže a holubů 
v Dobrovici. Tato výstava má více než čtyřicetiletou 
tradici. Návštěvníci i soutěžící mohli vidět na 450 ks 
králíků 32 plemen, 120 ks drůbeže 25 plemen a více 
než 160 ks holubů 30 plemen a barevných rázů. 
Převážnou část kusů nabízeli vystavovatelé k pro-
deji. Samotné soutěže se účastnilo 26 základních 
organizací v celkovém počtu 85 členů. Soutěžili proti 
sobě jednotlivci i základní organizace. Naše čistecká 
základna soutěžila s pěti plemeny králíků a jednotlivci 
s třemi králíky stejného plemene. Výsledky jednotlivců 

v soutěži králíků: 1. místo M. Novák z Kosmonos, 2. 
místo Ing. Kraus z Dobrovice a 3. místo obsadil L. 
Piroutek z Mečeříže. V kategorii základních organi-
zací: 1. místo obsadily Kosmonosy s 476,5 body, 2. 
a 3. místo obsadily Dobrovice a Mečeříž se shodným 
počtem bodů 476. ZO ČSCH Čistá se umístila na 10. 
místě, ale z 26 organizací předčila mnohem početnější 
základny, jako např. Benátky n. J., Mnichovo Hradiště 
a další. S výsledkem soutěže jsme spokojeni. Výstava 
se líbila, návštěvníci si odnesli domů pěkné zážitky 
a nová chovná zvířata. Naše ZO tam nakoupila pro le-
tošní rok několik chovných samců i samic a věříme 
v dobrý odchov.         

Za ZO ČSCH Čistá Stanislav Veselý

Přehled činnosti místního 
Mysliveckého sdružení                
za uplynulý rok.

Tato začíná již tradičně prvním dnem nového roku 
přikrmováním a péčí o veškerou zvěř, vyskytující se 
v naší honitbě. Naší „hlavní“ zvěří se stala zvěř srnčí, 
která nahradila zvěř drobnou (sloveno bylo 11 kusů, 
úhyn 10 kusů). Průběh zimy na přelomu roku 2011 
-12 měl však neblahý vliv i na srnčí. Vysoká sněhová 
pokrývka a poměrně dlouhá zima si vybrala svou daň.

Zvěř drobná, kterou v naší honitbě zastupoval zajíc 
a bažant, se již vyskytuje jen sporadicky. Přesto, že 
zajíce nelovíme již více jak 15 let a bažantí populaci 
posilujeme každoročním nákupem a vypouštěním 
do honitby (v počtu 70 kusů), stavy neustále klesají.

Další u nás vyskytující se zvěří je dančí. V před-
chozích letech jsme lovili této zvěře 1 – 3 kusy (dle 
výskytu), protože tuto zvěř máme přebíhavou. V loň-
ském nepříznivém roce, jsme lov úplně zastavili (úhyn 
1 kus). Zvěř černou, se kterou hospodaříme taktéž, 
jako se zvěří přebíhavou, jsme slovili v počtu devíti 
kusů ve všech věkových kategoriích. Sedm kusů bylo 
sraženo motorovými vozidly a znehodnoceno.

Pro zajištění zdárného přikrmování námi obhospoda-
řované zvěře, bylo zajištěno v uplynulém  mysliveckém 
roce dostatečné množství jadrného i objemového kr-
miva a soli. Jadrné krmivo jsme nakoupili z části od p. 
Hladíka z Hrdlořez a zbytek od ZD Čistá. Přikrmování 
v zimním období, bylo pro naše členy velmi náročné 
v důsledku vysoké sněhové pokrývky (hlavně začátkem 
roku 2012). Práce myslivců pokračovala v jarních, 
letních a podzimních měsících opravami mysliveckých 
zařízení. Poškozené posedy a kazatelny byly opraveny, 
běžnou opravou prošla také voliera na bažantí zvěř. 
Samozřejmostí je také každoroční dezinfekce přikrmo-
vacích zařízení v jednotlivých částech honitby. Vážné 
problémy máme již řadu let s počtem lovecky upotřebi-
telných psů. Nejen, že jich nemáme předepsaný počet, 
ale nedochází ani k jejich omlazování.

Tak, jako každý rok, jsme loni připravili střelnici 
pro obcí pořádaný Dětský den a náš člen p. Václav 
Křemel tu předvedl výcvik živého výra a orla.V uplynu-
lém roce jsme také pomáhali při úklidu příkopů a někte-
rých lesních zákoutí, která si naši spoluobčané pletou 
s veřejnou skládkou. Opět jsme naplnili celý jeden 
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velkoobjemový kontejner a za několik málo dní bychom 
mohli celou akci zopakovat. Je to jako boj s větrnými 
mlýny.V okolí zpevněného polního hnojiště u křižovatky 
na Bítouchov je odpadu na několik traktorových for. 

Dalším dlouhodobým nešvarem je volné pobíhání 
psů v honitbě MS Čistá. Žádáme majitele psů, kteří se 
pohybují se svými psy v honitbě MS Čistá ,aby své svě-
řence měli řádně zajištěné. Každý majitel psa (pokud 
neslouží pro účely myslivosti) má mít svého svěřence 
řádně zajištěného proti volnému pobíhání, pomocí 
vodítka. V případě nedodržení této zásady je možno 
majitele psa nahlásit přestupkové komisi, kde mu hrozí 
ve správním řízení pokuta až do výše 20 000 Kč.

Na závěr bych chtěl poděkovat našim členům za vy-
konanou práci pro myslivost, našim sponzorům za po-
skytnuté krmivo pro zvěř a obecnímu úřadu za dotaci 
na nákup živé zvěře.

Za MS Čistá  M. Kochman      

Zápis z 19. listopadu 1898: Na žádost pana řídícího učite-
le J. Vlčka ohledně příspěvku na kancelářské potřeby usne-
seno odpovědět, by si výdaje podobné hradil z funkčního 
přídavku. Plot u zahrádky školní, jakož i držáky na prapory, 
dají se svým časem upraviti. Zápis z 3. prosince 1898: Se 
stavbou silnice započato u silnice bělské na Podolí. Práce 
prováděna budiž zpočátku za denní plat, teprve podle na-
bytých zkušeností zadá se plánování akkordně. Plat za práci 
od půl osmé do poledne a od půl jedné do čtyř určen 
na 60 kr.. Dělníkům pracovitějším a zručnějším dán bude 
ještě přídavek. Dohlídka vykonávána budiž členy obecního 
zastupitelstva. Zápis z 11. prosince 1898: Usneseno aby 
se při zadávání prací při stavbě silnice hledělo na domácí 
pracovní sílu. Dále zpracována vyhláška do Mladoboleslav-
ských listů na dodání cca 500 m3 černého kamene(štěrku) 
na silnici. Zápis z 30. prosince 1898: Z došlých nabídek 
na dovoz a lámání kamene byl vybrán na dovoz p. Fr. Tichý 
a to jeden metr kubický za čtyři zlaté a padesát krejcarů, 
za lámání a štětení F. Měchurovi z Ml. Bol. běžný metr 
s uložením čtyřicet osm krejcarů. Odsouhlasena odměna 
hajnému J. Reslovi za dohled nad sadbou stromků a noční 
hlídky s ponocným, za sázení denně 30. kr. za noční hlídku 
25 kr. a noc.Občanská beseda má v roce 1898, 53 členů. 
Ve školním roce 1898-99 do čistecké školy chodí 103 dětí.  
Zápis z 21. ledna 1899: Bude vybíráno dvacet procent 
školní a třicet procent obecní přirážky a z toho připadne pět 
procent na výdaje silniční, zbytek na výdaje obecní a školní. 
Zápis ze dne 15. února 1899: Ohledně žádosti mistra ko-
vářského Josefa Povolného usneseno, by komůrka a chlévy 
byly náležitě opraveny. Nájemné pak budiž přísně vymáháno. 
Z dluhující částky 38 zl. 53. kr. odečteno bude 8 zl. 53 kr.. 
Cizí příslušníci obce, kteří podniknou stavbu nového čísla 
popisného a z obecních lomů budou bráti kámen, zaplatí 
za každý kubický sáh kamene 50 kr. a za každou kopu štuk 

Století na vsi

1 zl. 30kr.. Za fůru písku ku stavbě zaplatí 20 kr. a za fůru 
červínky 50 kr.. Dále usneseno by při dílně kovářské byl zří-
zen přístřešek, aby i v dešti mohli být koně kováni. Zápis z 3. 
dubna 1899: Ohledně sazeček lesních usneseno objednat 
sazeček: akátu 500 ks, dubů 1000 ks, břízek 1 500 ks, 
buků 500 ks,  habrů 250 ks, modřínů 500 ks a sedm kilo 
borových semen. Zápis z 2. května 1899: Vyřízena žádost 
pana Štěpána Nováka za odprodání pozemku v Dědkově 
rokli? na stavbu domu. Támtéž  žádá o stavební parcelu 
pan Štěpán Vyhlas.Nařízení c.k. okres. hejtmanství o zřízení 
obecního strážníka, usneseno by takový byl zřízen. Obecní 
pastviny budou dány do dražby.Zápis z 24. května 1899: 
Stavba silničního kanálu nad nádražím zadána staviteli Kar-
lu Dlouhému za cenu 392 zl. 12 kr.. Zápis z l6. července 
1899: Žádost pana faráře z Bělé za zaplacení částky 16. 
zl., vyřízena na ten způsob, by p. farář dříve dotázán byl, zač 
zmíněnou částku od obce požaduje. Oprava varhan proběhla 
ve dnech 1. až 10. srpna 1899.Pořízen byl nový stůl hrací, 
měch a mechanika. Provedl pan Josef Ticháček, tovaryš 
varhanářské firmy „ Josef Černý a Josef Rejha“ v Praze, 
nákladem 180 zl.. Varhany také upraveny tak, aby hráč mohl 
sedět čelem k hl. oltáři. Dobrodincové školy roku 1899 : 
Ředitelství okr. hosp. záložny v Katusicích 7. května darovalo 
10 zlatých, Zatímní spolek Lučebních dělníků v Čisté 10. 
prosince věnoval 3 zlaté 12 krejcarů. Nová stavení vystavěná 
v roce 1899 : čp. 98 postavil Vincenc Cuc na pozemcích 
od čp. 17., čp. 99 postavil Josef Skramuský, domkař 
na pozemcích od čp. 17, čp. 100 postavil  na pozemcích 
od čp. 17 p. Josef Prokop, domkář, čp. 101 postavil Jan 
Jana, domkař na pozemcích od čp. 17, čp. 102 postavil 
Václav Novák  na pozemcích od čp. 13, čp. 103 postavil 
Václav Mokrý, domkař na pozemcích od čp. 12. Zápis z 20. 
srpna 1899: Bylo usneseno většinou hlasů (mimo hlas Jos. 
Rejhy), že z přirážek obecních povozy důstojnému P. V. 
Španielovi, faráři v Bělé, platit se nebudou a nebudou se 
pro něho ani posílat. Zároveň budiž pan farář požádán, aby 
do kostela zdejšího dodal štolovou sazbu. Zápis ze 4. září 
1899: Ohledně obecních pozemků, které letošním rokem 
do dražby příjdou, usneseno, by pozemky na rovině byly 
pronajaty jako obyčejně na dobu šesti let, kdežto kopaniny 
na stráních byly pronajaty na dobu neurčitou. V případě, že 
by se měly kopaniny zalesňovat, vzkáže se pachtýřům, by se 
na to připravili. Zápis z 24. září 1899: Vzhledem k žádosti 
více občanů, bylo letošní posvícení připadající na 22.říjen 
odloženo na dobu pozdější a to 12. listopad. Zápis z 25. 
října 1899: Volba tří členů místní školní rady a dvou náhrad-
níků. Zvoleni František Volák, Josef Bělohlav a Vilém Vrba. 
Z těchto za školního dozorce zvolen Fr. Volák, který však 
toto místo nepřijal. Byl zaň tedy ustanoven Josef Bělohlav. 
Za náhradníky zvoleni Jan Novák a Josef Čech. Při volných 
návrzích sděleno, že obecní posel V. Horák žádá za rozsvě-
cení veřejného osvětlení (lamp) jeden zlatý. Pro letošní rok 
určena částka za rozsvěcení tří  petrolejových lamp a jejich 
čištění šest krejcarů. Každé rozsvěcení bude zaznamenáno 
a pak celkově zaplaceno.

 RC Club Čistá
Pořádá dne 27. dubna 2013 již VII. ročník RC Rally 

Borek. Zveme všechny fanoušky našeho sportu (RC 
auta v měřítku 1 : 10 – elektro) do sportovního are-
álu Borek na tento závod. Za předpokladu vlídného 
počasí odstartuje první vůz v 9. 00 hod. a poslední 
vůz přibližně okolo 16. 00 hod. Je naplánováno 8 RZ 
(rychlostních úseků). Těšíme se na Vaši podporu.

Za RC Club Čistá F. Doležal
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Pro vnitřní potřebu Obecního úřadu Čistá zpracoval Josef Műller a Jiří Čermák.
Vytiskla Tiskárna Čistá

Z činnosti Kulturní komise:
Dne 17. února 2013 se konal v sále kulturního domu 

v Čisté Dětský maškarní bál. K tanci a poslechu hrál 
a slovem provázel pan Bureš. Plný sál dětí dokazuje, že se 
akce vydařila a dětem se líbila. Těšíme se opět zase za rok.

V sobotu 23. února 2013 přivítal Sbor pro občanské 
záležitosti za účasti rodičů a dalších příbuzných a zná-
mých deset nových občánků naší obce. Jsou to: Eliš-
ka Bártová, Libor Bárta, Bára Renzová, Karolína Eva 
Cibulková, Vendula Gregorová, Markéta Klímová, Jan 

slavnostním projevem. Noví občánci byli zapsáni do pa-
mětní knihy. Maminky dětí obdržely květiny, malý dárek 
a peněžní poukázku. Vítání bylo zakončeno podpisy 
rodičů a prarodičů do pamětní knihy a fotografováním 
se svými ratolestmi.

V podvečer 30. dubna 2013 se na místním hřišti 
koná „Pálení čarodějnic“ na které Vás tímto zveme. 

Lampionový průvod výjde v 19.00 hod. od KD.

Jako každoročně se začátkem června uskuteční 
na místním hřišti Dětský den. Termín a čas bude upřes-
něn místním rozhlasem.

Za Kulturní komisi Iva Gregorová

Rachač, Tereza Čapková, Nela Bukovská, Aneta Joda-
sová. Slavnostní zahájení provedla p. Eva Fridrichová. 
Úvodní básničku přednesla Natálka Vránová. Dále 
recitovaly děti z mateřské a základní školy. Starostka 
obce paní Marta Dubayová přivítala nové občánky 

TJ Slavoj Čistá – oddíl stolního tenisu
Krátká informace o činnosti pro první pololetí letoš-

ního roku.
- Dne 21. ledna 2013 byl uskutečněn první přátelský 

zápas mladších žáků s TJ Sokol Kosmonosy.
- Dne 29. ledna 2013 byl zakoupen tréninkový robot. 

Tento budou využívat hlavně začínající stolní tenisté.
- V měsíci březnu bude uzavřena soutěžní sezona 

regionálního přeboru ročníku 2012 – 2013 (výsledky 
naleznete na internetovém odkazu www.mlboleslav.
stcstolnitenis.cz).

- Dne 5. dubna 2013 se uskuteční aktiv stolního te-
nisu v KD Čistá od 19. 00 hod. Zveme proto všechny 
příznivce stolního tenisu a především rodiče s dětmi, 
které se zúčastňují pondělních tréninků. Na programu 
bude mimo jiné informace o organizaci oddílu a další 
rozvoj stolního tenisu v Čisté.

- Pokračování tréninků pro mládež (každé pondělí 
od 17. hod. v KD Čistá).

Za TJ Slavoj Čistá F. Rampas
Foto: Budoucnost stolního tenisu v Čisté.


