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obce Čistá

Výsadba zeleně v naší obci
V sobotu 20. dubna 2013 proběhlo v naší obci v pořadí již 

třetí sázení stromků v rámci akce Škoda Auto. Firma každo-
ročně vypisuje tuto akci na podporu ozeleňování obcí. Byli 
jsme letos opět vybráni a na tuto akci od firmy obdrželi spon-
zorský dar 15 000 Kč. Podmínkou byla výsadba ovocných 
stromů v alejích. Místa, která byla vybrána, zcela korespondují 
s okolím. Sázely se slivoně za hřbitovem a jabloně na cestě 
k Vrbičce. Pokračovalo se též v osázení stráně pod hřištěm 
na bývalé zavážce. Během tří let 2011 – 2013 se dík této akci 
vysadilo bezmála 100 ovocných i okrasných stromků a jeh-
ličnanů. Tyto akce vždy vyvážily jakékoli kácení stromů v naší 
obci. Kácíme pouze takové stromy, které jakýmkoli způsobem 
nejsou již vyhovující nebo ohrožují, např. pádem větví. Vždy 
však po zralé úvaze spolu s naším lesním hospodářem. Chci 
touto cestou poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem 
podíleli na přípravě těchto akcí, byli u rozvážení, kopali jámy 
na stromky a samozřejmě všem těm, kteří se na samotném 
vysazování stromků aktivně podíleli. Bez těchto všech lidí, 
bychom to zvládli jenom s velkými obtížemi. 

Postřehy z naší obce a okolí
Jezdím velmi často autem a to nejenom po naší obci, 

ale i v bližším či vzdálenějším okolí. A všímám si a jistě i vy 
ostatní. Když vjedete do naší obce, ať od Bělé pod Bez-
dězem nebo od Mladé Boleslavi, všimne si každý, že až 
na vyjímečná místa před některými ploty, máme naši obec 
pěkně upravenou. Takto dobře to vypadá i uprostřed naší 
vesnice. Pan Milan Tomsa a paní Miroslava Dohalská se 
o obecní plochy starají dobře. A nejenom oni. Chci poděko-
vat nejenom jim, ale i všem občanům, kteří přes to, že to není 
jejich povinnost, udržují právě tyto malé obecní plochy před 
svými ploty sami na vlastní náklady. Na těchto místech není 
nevzhledná, přerostlá tráva, jako to vidíme v jiných obcích. 
A tam, kde jsou vysokou trávou zarostlé soukromé pozemky 
(jejich vlastníci ve většině případů nejsou obyvateli naší obce, 
jenom zde pozemky vlastní) upozorním písemně jejich ma-
jitele na zákonnou povinnost starat se o dotčené pozemky 
minimálně posekáním. Všeobecně je pro naši obec velkou 
výhodou, že místní obyvatelé jsou  zároveň i zaměstnanci 
obce a že se na ně můžeme kdykoli spolehnout.

Upozornění na nedělní klid v obci
V poslední době se čím dál častěji objevuje v naší obci 

velký nešvar, na který chci upozornit. Opakovaně se děje, že 
v neděli odpoledne slyším sekat trávu, slyším řezat pilu a stalo 
se i, že občané řezali stavební materiál tzv. flexou. V dnešní 
uspěchané době je většina z nás – zaměstnaných, během 
týdne pracovně velmi vytížená a většinu prací na zahrádkách či 
okolo domů přesouváme na víkend. Často se též stává, že je 
v týdnu špatné počasí a nedá se např. sekat tráva. Chápu to. 
Nic to však nemění na věci, že minimálně nedělní odpoledne 
(neděle – den pracovního klidu) by pro všechny z nás mělo být 
odpolednem relaxace, odpočinku a nabírání nových sil do nad-
cházejícího pracovního týdne a to bez hluku sekačky, pily atd. 
od bližších či vzdálenějších sousedů. Snažme se všichni tuto 
zásadu bez výjimky respektovat.

V části obce za MŠ – Týnec II se během jarního období 
rozběhly práce na výstavbě nových rodinných domů. Bude 
se zde pracovat jistě i o víkendech a je pravděpodobné, že 
z této oblasti bude i v neděli slyšet víc hluku. Ano, i to se dá 
pochopit. Právě proto se však my všíchni ostatní snažme, aby 
se minimálně odpolední pracovní klid v neděli stal naprostou 
samozřejmostí. A ti, kteří postupně dostaví své domy a stanou 
se součástí naší obce, budou toto pravidlo jistě dodržovat také.

Veřejný rozhlas
Jistě si většina z nás (občanů) všimla, že v průběhu února 

tohoto roku proběhla rekonstrukce našeho obecního veřej-
ného rozhlasu. Je to patrné při jakémkoli hlášení – tzn. Je 
dobře slyšet. Vždy před každým hlášením zahraje hudba, 
potom následuje mluvené slovo. To není nic nového. Ne-
znamená to však, že rozhlas uslyšíme vždy dobře, pokud 
alespoň občas neotevřeme okno, nebo si nepůjdem hlášení 
poslechnout na lépe slyšitelné místo.

Stalo se, že nám občané volali na Obecní úřad, že ne-
slyšeli hlášení. A to již po rekonstrukci. Potom vyšlo najevo, 
že občan sedí ve svém obývacím pokoji, má možná zapnutý 
televizor a zároveň by rád slyšel vše, co se hlásí. Tak to ale 
bohužel nefunguje. Pokud chceme dobře slyšet veřejný 
rozhlas a chceme být informováni o všem, co se hlásí, měli 
bychom pro to udělat alespoň to nejmenší a to je jít k oknu 
a okno otevřít.

Čarodějnický den ve školce

Slovo starostky
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A něco na závěr
Dne 29. května 2013 proběhlo v salónku KD veřejné za-

sedání zastupitelstva obce Čistá. Informovala jsem přítomné 
občany o aktuálním dění v naší obci, na čem se pracuje 
a co nás dále čeká. V tomto vydání čisteckého Zpravodaje 
se zmiňuji pouze ve zkratce o jednotlivostech, které jsou 
v obci samozřejmostí a právě proto je dobré je připomenout.

Máme v obci služby jako je kadeřnictví, pedikúra, kos-
metika, masáže, je zde mnoho dalších soukromých firem 
s různým pracovním zaměřením, jejichž služby mohou místní 
občané plně využívat. Fungují zde dvě restaurace a je zde 
i několik sportovních klubů. Co mne velmi těší je, že se 
do těchto klubů postupně zapojují nové děti a mládež, ať 
už se jedná o kopanou nebo např. stolní tenis. Začala zde 
fungovat i školička tenisu pro nejmenší. Chci touto cestou 
poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem angažují 
ve všech aktivitách v naší obci. 

Ke spokojenosti místních i přespolních občanů zde fun-
guje Česká Pošta. Také jedna z vymožeností naší obce. 
A musím zmínit i činnost Sboru pro občanské záležitosti 
při Obecním úřadu. Tradicí se staly gratulace občanům, 
vítání občánků, setkávání seniorů a různé akce pro děti. Je 
toho mnoho, a je velmi dobře, že to zde v obci máme. Naše 
obec není naštěstí jen tou vesnicí, kde každý zaměstnaný 
ráno odjede do práce, večer se vrátí domů a dál nic, ale je 
to místo setkávání se při různých větších či menších příle-
žitostech. A to je dobře, tak to má být.

A abychom se vždy touto písemnou formou v našem 
místním Zpravodaji dozvěděli základní informace, to je zá-
sluha pana Jiřího Čermáka, majitele místní tiskárny a Josefa 
Müllera, který vše připraví do tisku. Všem ještě jednou dík.

Marta Dubayová

Vážení občané,
Dovolte mi, abych Vám jménem paní starostky, jménem 

svým a celého obecního úřadu v Čisté, poděkovala za vstříc-
nost a solidaritu, kterou jste projevili ve sbírce pro obce 
na mělnicku, zasažené letošními povodněmi. Děkujeme 
za košťata, násady, hrábě, lopaty, krumpáče, kladívka, 
majzlíky, rukavice, čistící prostředky, hadry, kbelíky, holínky, 
utěrky a také za finanční dary.

Celkem jste přispěli částkou 7 100 Kč, obec také přispěla 
a zakoupila ještě šest koleček, zdravotnické potřeby, několik 
kladívek, majzlíky, násady, motyčky, hrábě, rukavice, repe-
lenty, hadry a gumovky. Celou sbírku paní starostka odvezla 
ještě v pátek 14. června odpoledne do Mělníka na Červený 
kříž, kde už na ni netrpělivě čekali a přímo před zraky naší 
paní starostky předávali rovnou z auta dovezené věci obča-
nům z postižených obcí. Radost v jejich tvářích a pocity se 
ani nedají popsat, ale jistě si je dovedete představit. 

Máme radost, že se mezi námi našlo tolik lidí, kteří nevá-
hali přijít podat pomocnou ruku druhým v nouzi. 

Děkujeme.
Jana Uhlířová

Kulturní komise
Večer 30. dubna se vydal od kulturního domu lampionový 

průvod ke hřišti, kde se konalo „pálení čarodějnic“, spojené 
s opékáním buřtů a malým občerstvením. Sponzorem akce 
byl obecní úřad. Poděkování patří p. Richardu Vránovi a p. 
Václavu Milerovi za přípravu vatry.

V podvečer 7. května položila starostka obce pí. Marta 
Dubayová kytice u příležitosti „Dne vítězství“ k pomníkům 
padlých ve světových válkách.

Dne 8. června uplynulo již 30 let od pádu sovětského 
vojenského letadla do obce v blízkosti školy. Tehdejší tisk 
informoval o pádu „sportovního letadla“ do nevyužívaných 
prostor JZD.

  Připravujeme:
V měsíci září „Vítání nových občánků obce“.
V měsíci říjnu „Setkání seniorů“ a „Škola – 125 let“.

Za kulturní komisi: Ivana Gregorová

Návštěva divadla ABC
Občané Čisté, Plužné a okolí (za účasti mé maličkosti) 

se rozhodli opět vyrazit za kulturou. Domluvili jsme se na 6. 
června a spolu s majitelem Autobusové dopravy Milanem 
Novákem z Benátek nad Jizerou, už potřetí mířili do divadla, 
tentokrát do pražského ABC na hru „Holky z kalendáře“.

Dorazili jsme o hodinku dříve a každý si ji mohl strávit 
po svém. Někdo pospíchal na klobásku, někdo na večeři, 
zmrzlinu, pivečko, kávu a někdo jen tak brouzdal po Vác-
laváku nebo se kochal obchůdky v pasáži. Na představení 
všichni přišli akorát a bylo na co se těšit.

Hra vypráví o ženách, které se schází v klubu, každá se 
zabývá jinou činností. Jedna plete, druhá peče dorty, třetí 
má zálibu v květinách a vedou spořádaný život v poklidném 
městečku. Smrtelná nemoc zasáhne manžela jedné z nich 
a ony přemýšlejí, jak pomoci klinice, ve které se po dlouhou 
dobu léčil. Příjdou na ďábelský plán, který ale všem nevoní, 
protože jsou přece jen dámy v letech.

„No považte – fotit se téměř nahá“. Nakonec ale zví-
tězí odvaha a zdravý rozum, kalendář je na světě a nabídky 
od společností se jen hrnou. I když sláva některým stoupá 
do hlavy a kazí kamarádství, přece jen vše dobře dopadne.

Samotné focení do kalendáře všech protagonistek téměř 
bez, působilo decentně, vtipně a obdivuhodně. V hlavních 
rolích jsme viděli Danu Batulkovou a Veroniku Gajerovou, 
které svými hereckými výkony opravdu pobavily a překvapily. 
I když paní Ljuba Skořepová měla menší roli, zvládla ji bravur-
ně i v lodičkách na vysokém podpatku, za což jí v jejím věku 
patří velký obdiv. Kateřina Macháčková, Lenka Termerová 
i Jitka Smutná hru vtipně okořenili svými kostýmy. Všichni 
předvedli skvělé výkony, za což jim patří dík. Myslím, že 
představení se všem líbilo a výlet do Prahy také. Na podzim 
vyrazíme do Stavovského divadla. Pojedete s námi?

Jana Uhlířová

Čarodějnice 2013
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Století na vsi

Mše svatá
Mše svatá v místním kostele sv. Vavřince 
se koná 11. srpna 2013 v 10. 00 hod.

Sportovní informace 
TJ Slavoj Čistá

Stolní tenis 
V neděli 16. června 2013 se uskutečnil turnaj ve stolním 

tenisu ve Březně, kterého se zúčastnilo 7 dětí našeho oddílu 
TJ Slavoj Čistá. Turnaj pořádala sportovní organizace TJ 
Sokol Březno. Naši hráči a hráčky bojovali s velkým nasa-
zením a překvapili dobrým umístěním. Nejlépe si vedl Martin 
Weber, který vybojoval první místo v kategorii nejmladších 
žáků. Všichni hráči byli oceněni za svoje výkony diplomem. 
Účastníci turnaje: Natálie Vránová, Dana Neumanová, Yen 
Chuhai, David Sedlák, Mirek Bím, Martin Weber.

Za TJ Slavoj Čistá František Rampas

Fotbal muži
Po 19 letech se vracíme tam, kde jsme začali.
Jarní přípravu jsme začali ve druhém týdnu v lednu 2013. 

Do přípravy nastoupilo 17 hráčů. Tréninky byly 2x týdně 
a od konce ledna jsme hráli zimní turnaj v Mimoni, kde jsme 
sehráli sedm utkání. Tam se projevil největší problém našeho 
týmu. Pro většinu hráčů je neřešitelný problém – vstřelit bran-
ku. Po úvodních kolech jarní soutěže je jasné, že o sestup 
bude hrát Čistá, Nová Ves a Klášter. Dvě kola před koncem 
bylo jasné, že o Černého Petra si zahrají se vší pravděpo-
dobností Čistá a Nová Ves. V předposledním kole hrála Čistá 
na Jivině, kde podlehla 0:2. Výsledek mohl být i opačný, 
ale znovu jsme nevyužili tři šance na začátku utkání, což se 
nám později vymstilo. Nová Ves toho využila a vyhrála 1:0 
z penalty??? nad Strašnovem. Regulérní branku Strašnova 
rozhodčí pět minut před koncem nepochopitelně neuznali. 
Tímto výsledkem jsme sestoupili do IV. třídy. Poslední kolo, 

Zápis z 15. listopadu 1899: V lomě při obecním domku 
nechť se láme co nejdříve kámen, aby se zjistilo, zdali mož-
no tam vystavět obecní studnu, jelikož se v lomě ukazuje 
voda. Zápis z 10. prosince 1899: Vzhledem ke stížnostem, 
které na nynějšího ponocného stále docházejí, bylo usne-
seno, by týž v novém roku byl suspendován. Zároveň budiž 
ihned vypsána vyhláška, že místo ponocného v naší obci 
se obsadí od nového roku příštího. Týž zastávati bude také 
mimo ponocenství ještě jiné funkce a obdrží ročně 240 zl. 
a byt. První rok obdrží dvojí oblek a každý rok následující 
po jednom. Zápis z 27. prosince 1899: Volba obecního 
strážníka provedena nebyla, pro nedostatek uchazečů. 
Ohledně stížnosti Štěpána Vyhlasa proti prodeji obecního 
pozemku Štěpánu Novákovi v Dědkově rokli přijato, by 
zmíněný pozemek neprodán byl žádnému.K roku 1900 
v Čisté 107 domů a 714 obyvatel. Zápis ze 7. ledna 1900: 
Za obecního strážníka zvolen Josef Vyhlas z čp. 27. Oblek 
pro strážníka budiž tmavomodrý, podobný hasičskému, 
pro léto plátěnky. Čapku nositi bude strážník dle vzoru fran-
couzského. Plášť zakoupí se barvy šedomodré. Mezi schůzí 
zavolán byl Josef Vyhlas a byv tázán, zdali místo strážníka 
přijímá, prohlásil, že si to rozmyslil a že službu strážníka ne-
příjme. Provedena tudíž nová volba a zvolen Josef Kroupa. 
Když zavolán byl Josef Kroupa, prohlásil, že službu strážníka 
příjme, přídá -li se mu jakás částka na palivo. Obdrží tedy 
o deset zlatých více než původně bylo usnešeno, totiž 250 
zl. a 25 zl. na byt a oblek. Dále bylo Fr. Tichému dovoleno 
si z obecního lomu odvézt deset sloupků. Zápis ze 14. led-
na 1900: ( za přítomnosti všech poplatníků obce, účastnilo 
se jich 26) Jednáno o půjčku 10 000 K na stavbu silnice 
k Bělé. Usneseno tuto půjčku z některého peněžního ústavu 
na splátky vypůjčit a na její uhrazení vypsat pivní a kořaleční 
krejcar. Zápis z 2. února 1900: Částka vypůjčena u Okresní 
hospodářské záložny v Katusicích a a bude splácena 21 let 
půlletně po 375 K. Bývalému ponocnému p. V. Horákovi 
za devět dní ponocování 3zl. 60 kr., za rozsvěcení luceren 
jeden zlatý devadesát dva krejcarů a za obchůzky 3zl. 40 kr.. 
Celkem tedy V. Horák dostane 8zl. 92 kr.. Lomařům v lomě 
u obecního domku přidáno na lámání a na odvoz přebyteč-
né hlíny 5zl. a to z důvodu, že lámání kamene v místech, 
kde bude zřízena obecní studna je velmi nesnadné. Zápis 
z 18. února 1900: Žádost obce pluženské o stavbě silnice 
na Čistou po čisteckých pozemcích byla příznivě vyřízena 
s tím, že na pozemcích čisteckých se stavět bude jen tam, 
kde je to nevyhnutelné a při vyměřování se budou čistečtí 
zástupci účastnit. Dále obecní pozemek pod zahradou pana 
Holasa(dnes Zelenkovo) bude osázena třešněmi. Zápis 

z 28. února 1900: K přípisu z okr. hejtmanství o nezapla-
cení částky 447 zl. 46 kr. místní radě v Bělé obcí Čistou. 
Protože obec nyní tuto částku nemá a zaplatit nutno, uvolil 
se p. Jan Růžička, že obci částku 450 zl. zapůjčí. Zápis 
z 13. května 1900: O uveřejnění platné sazby štolové a její 
vyvěšení požádán farní úřad v Bělé. Pokud se tak nestane, 
obec sama zákonnou sazbu štolovou uveřejní a ve známost 
uvede. Částka 20 K  věnovaná p. Šmolíkem místním chudým 
za příčinou úmrtí jeho manželky, byla mezi tyto rovnoměrně 
rozdělena. Akáty při silnici budiž jemně okopány by se voda 
mohla k sazenicím vsakovat. Nad lomem u obecního domu  
budiž zřízen plot, aby někdo do vodní nádržky nespadl. 
Z obnosu 1000 K, které věnoval zesnulý p. Bedřich z Li-
tenbergu chudým z okolí Josefova Dolu obdržela obec naše 
150K. Pro každého chudého rozděleno 2K a zbytek uložen 
do ústavu chudých. Zápis z 27. května 1900: Sdělení okr. 
výboru v Bělé o neposkytnutí doporučení půjčky na stavbu 
silnice. Obec se o tuto půjčku bude i nadále ucházet a zaručí 
obecní majetek. Dokud nebude možno tuto částku čerpat, 
uvolil se nutné náklady se stavbou hradit za určitý úrok p. 
Václav Vaněk. Dále usneseno, aby práce na kanále v „Důlni“ 
(lom u obecního domku) byly co nejdříve započaty. Zápis 
z 31. května 1900: Za obecního strážníka se přihlásil a byl 
zvolen p. Rychlý. Zápis z 4. září 1900: Za sčítacího komisaře 
zvolen p. Václav Maděra. Zápis z 30. září 1900:Žádost Jana 
Kotrmona a Fr. Tichého ku lámání kamene v rokli pod polem 
p. Povolného kladně vyřízena. Volba nové školní rady 28.6. 
1900, zvoleni p. Václav Novák čp. 4, Vilém Vrba z čp.49, 
František Volák z čp.33 a Josef Bělohlav z čp. 79, slib 
složili 28. června  1900. Dne 15. srpna 1900 za místního 
školdozorce navržen p. Josef Bělohlav, domkař z čp. 79. 
Ve školním roce 1900-01 do místní školy chodí 115 dětí. 
Nová kamna do obou učeben za 344 K 22 kr. byla posta-
vena 12. října 1900. 
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Pro vnitřní potřebu Obecního úřadu Čistá zpracoval Josef Műller a Jiří Čermák.
Vytiskla Tiskárna Čistá

které mělo rozhodnout mezi Čistou a Novou Vsí už nic 
neřešilo. I tak naši hráči zvítězili 6:2 a dokázali, že nespadl 
nejhorší celek soutěže. Do nové sezony povede mužstvo 
jako hlavní trenér Jindřich Holický, asistentem bude David 
Smejkal. Do další sezony se pokusíme doplnit mužstvo tak, 
abychom měli šanci postoupit do III. třídy. Nebude to nic 
lehkého, mimo Čisté a Mukařova hrají v této třídě samé „B“ 
týmy celků, které hrají vyšší soutěže a bude záležet na tom, 
jak budou posilovat své rezervy.

FK Slavoj Čistá děkuje za podporu Obecnímu úřadu Čistá 
a všem sponzorům, kteří podporují zejména naši mládež.

Za FK Slavoj Čistá Jaroslav Dohalský

Fotbalová mládež FK Slavoj Čistá
Mužstvo minižáků v uplynulé sezoně 2012 -13 tvořilo 18 

hráčů. Byli rozděleni na starší přípravku, ročníky 2002 – 3 
(J. Pešout, P. Dohalský, M. Bím, Matěj Bím, M. Vaněk, V. 
Pršala, A. Adam, M. Mikulík) a na mladší přípravky, ročník 
2004 a mladší (D. Sedlák, M. Weber, J. Procházka, F. Ha-
louska, V. Vašek, J. Kučera, J. Rábel, J. Rampas, J. Flusek, 
M. Prokůpek). Okresní soutěž IV. A divize hráli převážně 
hráči starší přípravky, kteří byli doplňováni hráči mladších 
ročníků. Ve 24 mistrovských a dvou pohárových zápasech 
jsme ve 24 zvítězili a ve dvou prohráli při skóre 177 : 35. 
V podzimní a jarní části soutěže jsme obsadili první místo 
v tabulce, což znamená, že v příští sezoně budou minižáci 
hrát 3. B divizi. Tým starší přípravky zůstane téměř beze 
změn. Odejde pouze jeden hráč do kategorie mladších 
žáků. Pro hráče ročníku 2003 to bude poslední fotbalová 
sezóna v kategorii minižáků. V sezóně 2014- 15 je v soutěži 
náhradní mužstvo ročníku 2004 a mladší. Tento tým sehrál 
přátelský turnaj na domácím hřišti proti mužstvům z Pěčic, 
SKP Mladá Boleslav a Bělé pod Bezdězem. Někteří hráli 
svůj první opravdový zápas proti hráčům starším o dva i čtyři 
roky, ačkoli byl turnaj vyhlášen pro ročníky 2004 a mladší. 
Ve všech třech zápasech prohráli, ale věřím, že poctivou 
prací na trénincích se budou neustále zlepšovat. V příští 
sezóně bychom rádi hráli s tímto mužstvem více přátelských 
utkání, aby se hráči lépe sehráli. Tři naši minižáci: Mirek 
Bím, Matěj Bím a Patrik Dohalský souběžně hostovali v Bělé 

Fotbalový oddíl žáků FK Slavoj Čistá
Trenéři: Roman Dohalský, Karel Ulman
Zleva: Patrik Dohalský, Jan Procházka, Miroslav Bím, Michal 

Mikulík, Martin Vaněk, Adam Vrba, Matěj Bím, Vojtěch Pršala, 
Martin Weber, Filip Halouska, Jan Flusek, Jonáš Rábel,Matěj 
Prokůpek, Daniel Sedlák, Jiří Pošusta
pod Bezdězem v týmu hrajícím 1. A divizi. Velkou měrou 
pomohli bělskému mužstvu k vítězství v nejvyšší okresní 
soutěži minižáků. Tým Bělé pod Bezdězem má opět zájem 
zapojit některé naše minižáky v následující sezóně do svého 
kolektivu. Další čtyři hráči, odchovanci ročníků 1999 – 2000 
hostují v žákovských družstvech v Bělé pod Bezdězem (D. 
Maršík a R. Dohalský) a v Bakově nad Jizerou (V. Jíra a T. 
Neumann), kde pravidelně nastupují.

Dne 15. června tohoto roku proběhla na místním hřišti 
rozlučka s fotbalovou sezónou za účasti rodičů a dalších 
hostů. Pro některé minižáky sezona ještě nekončí, protože 
se zúčastní turnaje v Pěčicích (účastní se devět mužstev). 
Nadále probíhá nábor malých fotbalistů ročníků 2002 – 
2007. Děkujeme všem hráčům, rodičům i trenérům, Obec-
nímu úřadu v Čisté, Liboru Bártovi, pí. Dubayové, Luboši 
Kuncířovi, M. Petrovi, P. Puskajlerovi, p. Vokounovi a pí. 
Gregorové za podporu v celé fotbalové sezóně.

Následující sezóna začne kolem 15. srpna 2013. Bude 
upřesněno a umístěno na webové stránky FK Slavoj Čistá.                                   

Za FK Slavoj Čistá trenér minižáků Roman Dohalský  

Odchovanci FK Slavoj Čistá


