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Jaroslav Seifert
VÁNOČNÍ PÍSEŇ
Rolničky slyším, slyším hlasy,
myslím si: Kdo to přijel asi?
Dlouho už neviděl jsem sáně,
a proto toužím dychtivě
podívat se zas jednou na ně,
pohladit koně po hřívě.
Však venku nikdo. Jenom vrána
dopola sněhem zasypaná.

A v koši u psacího stolu
hryže si myška. My dva spolu
známe se dávno. Tiše vklouzla
tak jednou ke mně. Od těch dob
je pokoj stále plný kouzla.
Jen prosím neplaš, nerozzlob
tu přítelkyni malých dětí,
umí tak krásně vyprávěti.

A slyším hudbu. Nechám všeho,
jdu přivítati neznámého.
Kdo je to? Slyším, někdo troubí,
housle se ozvou k tomu vráz
i basa která zpívá zhloubi.
Nic, jenom tma a ticho v domě
opírají se silou o mě.

Vždyť je to ona myška malá,
jež s Kristem Pánem v seně spala
a viděla Marie Panna
už dlouhou cestou umdlévá
a klesá k zemi uplakaná
na trochu slámy do chléva.
A viděla, jak z nebe rázem
andělé slétali se na zem.

A teď je u mne. Pode dveřmi
tou škvírou chodí ke mně, věř mi.
A od těch dob mi takhle hrají,
rolničky slýchám v tento čas,
okna mi květy rozkvétají
a z nebe slýchám krásný hlas.
Ne obyčejný, ale svatý,
když do tmy ráno vyjdu vraty
a spěchám sněhem na roráty.

Jaroslav Seifert – Šel malíř chudě
do světa, VÁNOČNÍ PÍSEŇ, str.
117, Československý spisovatel
Praha, 1987

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám všem popřát co nejklidnější prožití Vánočním svátků.
Prožijte tyto svátky ve společnosti Vašich blízkých a milovaných a do Nového roku
Vám všem přeji zejména pevné zdraví, mnoho štěstí a pracovních i osobních úspěchů.
Ať je pro Vás rok 2020 krásný a plný optimismu. A nezapomínejte na to nejdůležitější,
mějte se všichni rádi!
Zdeněk Tyšer, starosta obce

1

Veřejné zasedání, které se konalo ve středu
dne 11. 12. 2019

Poslední Veřejné zasedání v tomto kalendářním roce
se konalo ve středu dne 11. 12. 2019 od 17.00 hodin
v salonku KD.
Tohoto Veřejného zasedání se dle listiny přítomných
zúčastnilo 16 občanů.

-

Na Veřejném zasedání byli přítomni:
Zdeněk Tyšer, Leoš Miler, Ing. Zdeňka Doušová, J. Martinec, Ing. K. Fikar, Vladimír Hrubý a M. Dubayová

Zastupitelstvo obce vyslechlo,
projednalo a schválilo / neschválilo:

-

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) projednalo
a SCHVÁLILO návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu a usnesení – 4 ZO (Tyšer, Miler, Doušová,
Martinec) hlasovali PRO, PROTI bez udání důvodů
hlasovali ZO Fikar, Hrubý a Dubayová;
- ZO NESCHVÁLILO navržení dvou nových bodů do
programu jednání;
- ZO projednalo a SCHVÁLILO navržený program
zasedání – 4 ZO hlasovali PRO, PROTI hlasovali ZO
Fikar, Hrubý a Dubayová;
- ZO projednalo a SCHVÁLILO Návrh Rozpočtu
obce na rok 2020. Rozpočet je navržen paragrafový
schodkový. Plánované příjmy 28,210 tis. Kč (vč.
plánovaného úvěru na MŠ 12,000 tis. Kč a dotace za
realizaci Chodníku 2,475 tis. Kč). Plánované výdaje
36,790 tis. Kč (vč. plánovaného výdaje úvěru 12,000
tis. Kč).
Schodek 8,580 tis. Kč bude financován z běžného
účtu obce.
Návrh Rozpočtu na rok 2020 podpořili a schválili 4 ZO.
PROTI hlasovali stejně tak jako při návrhu rozpočtu
obce na rok 2019 bez udání důvodů ZO Fikar, Hrubý
a Dubayová.
- ZO projednalo a SCHVÁLILO Návrh Střednědobého výhledu obce na roky 2020-2022. Pro hlasovalo
5 ZO (Tyšer, Miler, Doušová, Martinec a také ZO
Ing. Fikar), PROTI pouze ZO Hrubý, hlasování se
zdržela ZO Dubayová. Zde je na místě uvést, že je
pozoruhodné, když jeden ZO nepodpoří svým hlasem
návrh Rozpočtu obce na rok 2020 a vzápětí stejný
zastupitel podpoří svým hlasem Návrh Střednědobého výhledu obce na roky 2020-2022, přičemž
v těchto obou návrzích se pro rok 2020 uvádí úplně
stejná čísla a hodnoty.
- ZO projednalo a SCHVÁLILO Rozpočtové opatření
č. 6/2019;
- ZO projednalo a SCHVÁLILO Stanovení závazných
ukazatelů pro ZŠ a MŠ Čistá na rok 2020 a stanovilo částku ve výši 600 tis. Kč na provoz.
- ZO projednalo a SCHVÁLILO Žádost o sponzorský
dar od pana Leoše Milera pro ZŠ a MŠ Čistá na
rok 2020. jedná se o sponzorskou částku 117.792,–
Kč a obec Čistá jako zřizovatel tímto děkuje panu
Milerovi na podporu ZŠ a MŠ v Čisté.
- ZO projednalo a SCHVÁLILO Navržené odměny
členům výborů zastupitelstva obce za rok 2019.
- ZO projednalo a SCHVÁLILO Úpravu odměn
uvolněným zastupitelům obce (uvolněnému staros-
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tovi obce) dle nařízení vlády č. XXX/2019 Sb. ze
dne 11. prosince 2019. PRO hlasovali 4 ZO (Tyšer,
Miler, Doušová, Hrubý), PROTI hlasovali ZO Fikar
a Dubayová, hlasování se zdržel ZO Hrubý.
ZO projednalo a SCHVÁLILO Nového člena Stavebního výboru, a to pana Jana Tříšku st.
ZO projednalo a SCHVÁLILO Provedení fyzické
a účetní inventury k 31. 12. 2019.
ZO projednalo a SCHVÁLILO zpracování a zadání
Výzvy k podání nabídky na realizaci stavby „Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ v Čisté“
a dále SCHVÁLILO pověření starosty a místostarosty
obce jednat v této záležitosti.
ZO projednalo a SCHVÁLILO návrh Dodatku č.
3/2019, kterým se doplňuje Obecně závazná vyhláška č.3/2012 o místních poplatcích. Je to schválení rozšíření Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012
Dodatkem č.3/2019, a to o „Zákazu parkování motorovým vozidlům zejména na plochách veřejné zeleně
a chodnících“ (viz text Dodatku č. 3/2019). PRO
hlasovali 4 ZO (Tyšer, Miler, Doušová, Martinec),
PROTI hlasovali ZO Hrubý a Dubayová, hlasování
se zdržel ZO Fikar.
ZO projednalo a SCHVÁLILO Dodatek k nájemní
smlouvě – Restaurace s občerstvením na hřišti.
ZO projednalo a NESCHVÁLILO Návrh ZO Dubayové na Zvýšení poplatků za svoz komunálního
odpadu na rok 2020. PRO hlasovala pouze ZO
Dubayová, PROTI hlasovali všichni ostatní ZO.
ZO projednalo a SCHVÁLILO Žádosti o dotace pro
rok 2020 místním organizacím a spolkům. Podmínkou pro vyplacení příspěvků na činnost je předložení
hospodaření za rok 2019 a podepsání Veřejnoprávních
smluv dle nového Občanského zákoníku.
ZO projednalo a SCHVÁLILO podpis Souhlasného prohlášení o vydržení práva „uživatelů“ části
obecního pozemku p.č. 779/1 o výměře 57 m2 u č.
p. 187.
ZO projednalo a SCHVÁLILO podepsání „Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-6024976/VB/01“,
Čistá – parc. č. 499/2, lokalita Z16 (zemní kabelové
vedení kabelového vedení NN, VN – 36bm). PRO
hlasovalo 5 ZO (Tyšer, Miler, Doušová, Martinec,
Fikar), hlasování se zdrželi ZO Hrubý a Dubayová.
ZO projednalo a SCHVÁLILO podepsání „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č.IZ-12-6001761/
VB/002“ pro stavbu Čistá, pozemek č. 769/1,
lokalita Z16 (přeložení stávajícího kabelového
vedení kNN). PRO hlasovalo 5 ZO (Tyšer, Miler,
Doušová, Martinec, Fikar), hlasování se zdrželi ZO
Hrubý a Dubayová.
ZO projednalo a NESCHVÁLILO podpis „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvu o právu stavby č.
IV-12-6024569/VB/1 pro stavbu Čistá, č. parc. 488,
lokalita Z16 (umístění nového zemního kabelového
vedení NN 0,4kV a zřízení nového přípojkového
pilíře pro parc. č. 488/3). Jednalo se o žádost na
podpis Smlouvy o Budoucí smlouvě – ZP Z16, na
zřízení nového kabelového vedení NN a umístění nových pilířů k ZP Z16. Nové umístění tohoto vedení do

a poté ještě písemně doplnila: s nikým jsem v dané
věci netelefonovala, nic z uvedeného jsem nikdy
neřekla, danou paní NEZNÁM!“
Tímto uvedl starosta obce věci na pravou míru a doporučil zastupitelce Dubayové, aby se příště takto
nechovala, aby před zastupitelstvem a Veřejností
neosočovala vedení obce (pověřená osoba jednat
v této záležitosti je starosta obce) z něčeho co není
pravda, protože toto její chování se absolutně neslučuje s funkcí zastupitele obce!

země a zřízení dvou nových pilířů na obecní pozemky
parc. č. 206/100, 206/101, 768 (64 bm). Starosta
obce k tomuto bodu doplnil, že schválení podpisu
této smlouvy na zřízení věcného břemene zastupitelstvu nedoporučuje. Nevidí totiž důvod, proč by se
do jedné Zastavitelné plochy Z16 měly zřizovat dvě
věcná břemena ze stejného důvodu, a to pro napojení
plochy Z16. Dále doporučil, aby se vlastníci pozemků
na ZP Z16 dohodli pouze na jedné trase přípojného
místa budoucích stavebních parcel. PRO hlasovali 2
ZO (Fikar, Dubayová), PROTI hlasovali 4 ZO (Tyšer,
Miler, Doušová, Martinec), hlasování se zdržel ZO
Hrubý.

- Byla podána informace o Změnovém listu č. 3 a č.
4 a Dodatcích ke Smlouvě o dílo – Výstavba chodníků a V. O. podél silnice III. třídy.
- Byla podána informace o objednání „Průzkumných
prací“ pro akci „Čistá – stabilizace skalního svahu
nad domy č. p. 91 a 92.
- Byla Podána informace o objednání Zpracování
žádosti o dotaci z OPŽP pro
projekt „Sanace skalního masivu, řešení odtokových
poměrů“ nad domy č. p. 91 a 92“.

Různé, starosta obce informoval

- Byla podána Informace o aktuálním stavu zpracování „Změny č. 1 Územního plánu Čistá“. Starosta
obce opět zopakoval, že v současné době je stále
platný stávající ÚP obce Čistá, který byl řádně zadán, zpracován, schválen a vydán dne 29. 6. 2011
(usnesení č. 13-2011). Do doby, než bude případně
schválena Změna č. 1 ÚP se tedy vše řídí tímto
platným ÚP!

Ostatní informace

- Chodník podél hlavní komunikace: stavba byla dokončena, dne 22. 11. 2019 bylo uskutečněno předání
díla k prozatímnímu užívání. Dne 27. 11. 2019 byl
již vydán Kolaudační souhlas na stavbu Veřejného osvětlení. Kolaudační řízení na stavbu chodníku s úpravou křižovatky se předpokládá do konce
12/2019 (žádost podána 30. 10. 2019).

Stav Změny č.1 ÚP Čistá ke dni 11. 12. 2019:
- 30. 8. 2019 byl zhotovitel opětovně vyzván, aby zpracované rozhodnutí o námitkách byly zaslány se žádostí
o stanovisko dotčeným orgánům;
- 7. 10. 2019 byl podán „Návrh rozhodnutí o námitkách
a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 1 ÚP Čistá“ a rozeslán všem dotčeným orgánům
(uplatněná lhůta do 30 dnů na svá stanoviska);
- 5. 11. 2019 byly obcí Čistá zaslány všechny stanoviska
dotčených orgánů Zhotoviteli Změny č. 1 ÚP Čistá;
- 2. 12. 2019 byl obcí Čistá požádán Zhotovitel o informaci, kdy bude zpracován čistopis dokumentace
Změny č. 1 ÚP, aby mohl být předložen k projednání
a případnému schválení na zastupitelstvo obce;
- 4. 12. 2019 bylo Zhotovitelem oznámeno, že se ještě
řeší záležitost obsahující zapracování napojení obce
Čistá na kanalizaci a čeká se na vyjádření orgánu
státní správy lesa. Poté se dokumentace dokončí
a během ledna 2020 by obec Čistá měla dostat zkompletovanou dokumentaci pro projednání na VZ.

- Zahájení přezkoumání hospodaření obce Čistá za
rok 2019: dne 16. 12. 2019 bude v sídle obce vykonáno dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2019,
kterým bude zahájeno přezkoumání za tento rok.
- Vodovod v obci Čistá: na jedné ze schůzek se zastupiteli obce (dne 5. 12. 2019) položil zastupitel Fikar
otázku starostovi obce, jak je to s vodovodem v obci
v souvislosti s povolováním nových vodovodních
přípojek a dodal, že má informaci, že obec musí na
své náklady vybudovat nové propojení v lokalitě
naproti Zemědělského družstva.

Starosta obce k této podané informaci ještě doplnil:
na VZ konaném dne 17. 9. 2019 vystoupila se svým
příspěvkem ZO Dubayová a prohlásila nejenom před
zastupiteli, ale také před veřejností, že volala za přítomnosti svědka Inženýrce XXX (zhotovitel Změny č.
1 ÚP Čistá) a ta ji „ÚDAJNĚ“ sdělila, že všechny
požadavky obce zapracovali a poslali na OÚ Čistá
a PŮL ROKU SE NIC NEDĚLO. Dále ZO Dubayová uvedla, že, cituji: „nelíbí se mi, že obec v tomto
směru nekonala a takto to bylo Ing. XXX řečeno“.
Dále mimo jiné ZO Dubayová uvedla, že: „vše jsem
se dozvěděla, až když jsem zvedla telefon a zavolala
Ing. XXX!“.

Starosta obce na VZ odpověděl: ANO, zpráva o současném „STOP stavu“ je pravdivá. V současné době
probíhají jednání s VaKem Mladá Boleslav a zástupcem společnosti Reality Čistá (tato společnost je
vlastníkem většiny pozemků na Zastavitelné ploše
Z16, která je určena pro výstavbu RD) a je možné,
že tato pro někoho „nechtěná“ společnost nakonec
obci pomůže tím, že tuto nepříjemnou situaci nejenom
realizačně, ale také finančně vyřeší! Je třeba zmínit,
že nyní je pro další jednání velice důležité to, že má
obec Čistá podepsanou „Smlouvu o spolupráci na
Zastavitelné ploše Z16“ s touto společností, i když
si tuto spolupráci část zastupitelstva nikdy nepřála
a doposud mají někteří opoziční zastupitelé k této
spolupráci neustálé výhrady.

Starosta obce tedy požádal Ing. XXX o vyjádření,
a ta PÍSEMNĚ UVEDLA: „dementuji všechna uvedená tvrzení. Nic z uvedeného jsem nikdy neřekla!“
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- Konkursní řízení na výběr ředitele ZŠ a MŠ: dne
10. 12. 2019 byly odeslány datovou schránkou Žádosti
na navržení členů do výběrové komise - 1) Česká
školní inspekce Praha, 2) KÚ Středočeského kraje,
odbor školství; 3) ZŠ a MŠ v Čisté z řad pedagogického sboru a školské rady.
Samotné vyhlášení se předpokládá v 51. týdnu 2019
(od 16. 12. 2019), nejpozději v 1. polovině měsíce
leden 2020. Zveřejněno bude na úřední desce, případně v tisku. Zákonem č. 54/2005/Sb. je určen celkový
počet členů komise na 8, s tím, že za zřizovatele (obec
Čistá) budou v komisi 2 členové, a to starosta a místostarosta obce. Jeden z nich bude Předseda komise.

předáno do zkušebního provozu. Dne 27. 11. 2019 byl
již vydán Kolaudační souhlas na stavbu Veřejného
osvětlení.
Kolaudační řízení na stavbu chodníku s úpravou
křižovatky se předpokládá do konce 12/2019 nejpozději v průběhu měsíce leden 2020 (žádost podána
30. 10. 2019).
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V OBCI ČISTÁ
Dne 9. 10. 2019 se uskutečnilo na sále KD 1. společné setkání občanů obce Čistá se zástupci společnosti VaK Mladá Boleslav a.s. (Technický náměstek
Ing. Tomáš Žitný) a se zástupci Vodohospodářské
inženýrské služby, a.s. Praha 5 (Ing. Petr Hofmann
a Ing. Martin Brada - Projekční firma). Účast občanů
byla nadstandardně vysoká, dle Prezenční listiny se
zúčastnilo 129 občanů a nám nezbývá než všem
přítomným za tuto hojnou účast poděkovat.
V průběhu setkání bylo zodpovězeno několik dotazů ze stran občanů. Mimo jiné se dotazoval bývalý
starosta obce, proč se změnila původní varianta, kdy
mělo být odkanalizování obce směrováno na Bělou
p. B. Na tuto otázku odpověděl zástupce VaK Mladá
Boleslav a vysvětlil, že je to mimo jiné z důvodu, aby
se nezatěžovala kapacita „bělského“ potoka a dále
„Klokočských“ pramenů.
My k této odpovědi ještě doplňujeme, že změna
směru čerpání odpadních vod (v novém návrhu
se předpokládá trasa výtlaku na Hrdlořezy) je také
zejména z ekonomických důvodů. Tato změna bude
mít v případě realizace tohoto projektu pro obec
Čistá významnou finanční úsporu, protože se nám
společně s místostarostou obce podařilo při několika
jednáních se zástupci VaK MB dohodnout následující
podmínky, a to, že VaK Mladá Boleslav, a.s.:
- vybuduje NA SVŮJ NÁKLAD hlavní čerpací
stanici ČSOV s výtlačným kanalizačním řadem
V1 a umožní tím odvádění odpadních vod z vybudované Kanalizace na ČOV ve svém vlastnictví;
- Dále VaK MB UHRADÍ vypracování Projektové dokumentace Výtlaku V1 vč. vydání Stavebního povolení, JEHO VÝSTAVBU, kolaudaci
a bude Výtlak V1 NA SVŮJ NÁKLAD provozovat a obnovovat.
Těmito dojednanými podmínkami při případné realizaci projektu vznikne pro obec Čistá úspora v řádech
několika miliónů korun.

- Kostel sv. Vavřince: dne 7. 10. 2019 byla na OÚ
Čistá zaslána informace od Stavebního technika
(BISKUPSTVÍ LITOMĚŘICKÉ) s tím, že byla dne
27. 9. 2019 podána na Ministerstvo kultury „Žádost
o zařazení akce obnovy nemovité (národní) kulturní památky do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2020“. Výsledky bývají
zveřejněny na Ministerstvu kultury ČR zpravidla
během března následujícího roku 2020.

Diskuse

- Diskuse se vedla zejména na téma „Změna č. 1 ÚP
Čistá“. Dále bylo diskutováno o poplatcích za svoz
komunálního odpadu, o dopravní situaci a parkování
na Velké Straně a o využití obecního automobilu.
Všechny diskusní příspěvky z tohoto Veřejného zasedání jsou v případě zájmu k nahlédnutí na OÚ Čistá.
Dovoluji si vás jménem zastupitelstva obce pozvat na
Veřejné zasedání ZO, které se budou konat v následujícím kalendářním roce 2020.
Starosta obce

Výstavba chodníků a veřejného osvětlení
s úpravou křižovatky podél silnice III.
třídy v obci Čistá

V krátkosti se ještě vracíme k průběhu prací v měsících říjen a listopad 2019 před dokončením stavby. Od
pondělí 7. 10. 2019 do pátku 18. 10. 2019 byl uzavřen
v obci průjezd celou křižovatkou z důvodu kompletní
rekonstrukce povrchu vozovky nejenom v prostoru křižovatky, ale také u autobusových zastávek. Bylo také
provedeno nové vodorovné dopravní značení. Tímto
chceme dodatečně všem občanům Čisté jménem
OÚ poděkovat za trpělivost z důvodu této uzavírky.
V průběhu měsíce října 2019 byly prováděny práce na
CHODNÍKU 3 (od odbočky do ulice u č. p. 161, 170
podél hlavní komunikace až ke křižovatce na Plužnou
(Katusice). Byly realizovány zemní práce na chodníku,
odvodnění, rozvody pro nové Veřejné osvětlení, osazení nových sloupů V. O., osazení nových silničních
obrubníků. Práce na CHODNÍKU 3 byly dokončeny
v řádném termínu.
Dne 1. 11. 2019 bylo zprovozněno nové Veřejné osvětlení podél nových chodníků a bylo zhotovitelem obci

Čistá, výstavba kanalizace – DOTAZNÍK – v příloze zářijového Zpravodaje obce byl také vložen
informační leták (celkem bylo distribuováno 300
Zpravodajů / letáků a dotazníků), kde jste byli seznámeni s hlavním cílem této plánované stavby. Dále
byl přílohou Zpravodaje DOTAZNÍK, kde jste byli
požádáni o vyplnění dotazníku a vrácení na podatelnu OÚ Čistá. Někteří občané vyplněný dotazník
odevzdali již při konání 1. setkání s občany, ostatní
odevzdali na OÚ Čistá. K požadovanému datu odevzdání 16. 10. 2019 bylo vyplněno a odevzdáno 249
DOTAZNÍKŮ (tj. 83%), což je výborný výsledek
a nám nezbývá než opět těm občanům, kteří dotazník
odevzdali, poděkovat.
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Odcizení „ANDĚLÍČKA“ na místním hřbitově
Jak jsme vás občany již informovali v zářijovém Zpravodaji obce a poté také v Aktualitách ŘÍJEN 2019,
v úterý dne 10. 9. 2019 bylo občankou obce nahlášeno
odcizení sošky „Andělíčka“ na místním hřbitově. Odcizení bylo ihned nahlášeno na PČR, Obvodní oddělení
Bělá p. B.
Obecní úřad Čistá objednal novou sošku a dne
17. 10. 2019 byla nová soška zpětně umístěna na podstavec hrobečku.

KOSTEL sv. Vavřince v Čisté
Zde byla již také podána informace na Veřejném zasedání dne 11. 12. 2019, ale pro doplnění opakujeme pro ty,
kteří se pravidelně nezúčastňují VZ, že dne 7. 10. 2019
byla na OÚ Čistá zaslána informace od Stavebního
technika (BISKUPSTVÍ LITOMĚŘICKÉ) s tím, že
byla dne 27. 9. 2019 podána na Ministerstvo kultury
„Žádost o zařazení akce obnovy nemovité (národní)
kulturní památky do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2020“. Výsledky bývají
zveřejněny na Ministerstvu kultury ČR zpravidla
během března následujícího roku 2020.
Zajištění Skalního svahu na poz. p.č. 732/10 nad
RD č.p. 91 a 92
Jak jsme vás již několikrát informovali v předešlých
obdobích a také přítomné občany na posledním Veřejném zasedání, jedná se o nutné provedení „Stabilizace
skalního svahu nad domy č. p. 91 a 92“ v lokalitě údolí
„pod Stránkou“ a nově také o vyřešení odtokových
poměrů v této lokalitě.
Dne 2. 5. 2019 bylo Českou geologickou službou potvrzeno, že bude evidovat tento Skalní svah v Registru
svahových nestabilit jako svahovou NESTABILITU
č. 03-33-13/1 s rizikem kategorie III ve stavu aktivním. Česká geologická služba dále doporučila provést
sanační a stabilizační opatření.
V průběhu jarních a letních měsíců bylo zpracováno
mnoho dalších potřebných dokumentů:
- Inženýrskogeologické posouzení stability skalního
svahu;
- Zpracování geodetických prací – výškopisný a polohopisný plán 2D a 3D na pozemky v dané lokalitě;
- Technická zpráva FOTOGRAMMETRIE;
- KOMPLETNÍ Studie odtokových poměrů skalního
svahu a vodoteče.
V současné době byly objednány a zpracovávají se
další dokumenty:
- Průzkumné práce: Inženýrskogeologický průzkum;
Stavebně-statický průzkum; Dendrologický průzkum;
- Projektová dokumentace dešťové kanalizace v části
obce Stránka;
- Zpracování Žádosti o dotaci z OPŽP pro daný projekt;
- Dále bude ještě objednáno zpracování kompletního
Jednostupňového projektu, Výkazu výměr a srovnávacího rozpočtu.
Vše je nezbytné pro zpracování Žádosti o dotaci.

Tradiční setkání seniorů, Rozsvícení Vánočního stromečku a Mikulášská nadílka

Informace o těchto akcích najdete na jiném místě tohoto
Zpravodaje. Společně s místostarostou obce dodatečně
děkujeme všem, kteří se na těchto společensko-kulturních akcích, které pořádá Obecní úřad Čistá, podíleli.
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Samozřejmě děkujeme také všem maminkám a babičkám, které přispěli upečeným cukrovím.
V průběhu celého roku organizuje a pořádá Obecní
úřad Čistá několik dalších společensko-kulturních akcí
(Dětský maškarní bál, Pálení čarodějnic, Dětský den,
Letní kina a ostatní akce), na kterých se podílí také část
zastupitelstva obce, a my si přejeme, aby se nám tyto
akce nadále dařilo organizačně zvládnout.

Nabídka pro občany

Obec Čistá ve spolupráci s Kulturním výborem nabízí
i v zimním období možnost využití „nového“ obecního
automobilu pro širší veřejnost - zejména pro starší občany, kteří nemají jinou možnost návštěvy např. Mladé
Boleslavi, než pomocí autobusových spojů.
Plánujeme minimálně 1x týdně v dopoledních hodinách
odjezd (a samozřejmě také zpáteční cestu) případných
zájemců o tuto bezplatnou službu do Mladé Boleslavi
nebo do Bělé pod Bezdězem, kde byste měli možnost
nákupu nebo např. vyzvednutí léků.
V případě vašeho zájmu se hlaste na Obecním úřadě.
Starosta obce a místostarosta obce

pení našich žáků z Mateřské a Základní školy. Letos
poprvé jsme do programu zařadili divadelní představení
a členové z amatérského divadla Poesie Mladá Boleslav
snad pobavili hrou Dušičky. K tanci a poslechu hrála
Kyzivátova kapela z Libáně, která zvedla ze židlí ne-

Činnost Stavebního výboru

Stavební výbor se podílel v průběhu roku 2019 téměř na
všech stavebních akcích v obci Čistá. V průběhu roku
2019 se uskutečnilo 9 jednání Stavební komise. Byly
řešeny následující stavební záležitosti:
- Zajištění Skalního svahu nad RD č. p. 91, 92 (181);
- Projednání a řešení žádosti obyvatel části Stránka
o zlepšení viditelnosti při přecházení silnice;
- Projednání a řešení žádosti o zpevnění cesty pro pěší
„za humny“;
- Projednání a hodnocení nabídek na realizaci Výstavby
chodníků a veřejného osvětlení s úpravou křižovatky
podél silnice III. třídy v obci Čistá;
- Projednání a zajištění Projektové dokumentace na
„Modernizaci Sběrného dvora“;
- Projednání a zpracování zadání na „Revitalizaci návsi
na Velké Straně“. Zajištění schůzky s projekční kanceláří, řešení parkování na Velké Straně;
- Návrh řešení odvodnění cesty u č. p. 6 (chodník
z lokality Stránka do údolí), zpracování návrhu žlabu
s výkazem výměr;
- Zajištění zpracování Projektové dokumentace pro
ohlášení stavby na přístřešek ve Sběrném dvoře, zajištění potřebných vyjádření.

jednoho seniora. Škoda jen, že ze stran seniorů byla tak
malá účast. Obec připravila občerstvení, víno, zákusky
i kávu a téměř polovina seniorů se nezúčastnila. I přesto
se tento Den seniorů vydařil a těšíme se na další. Rádi
bychom laťku zábavy posouvali stále výš a doufáme
v hojnější účast.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Adventní sobota 7. prosince patřila dětem u příležitosti „Rozsvícení vánočního stromu“ s Mikulášsko čertovskou nadílkou. Starosta obce p. Z. Tyšer všechny
přivítal a předal slovo našim dětem z MŠ a ZŠ, které
svými koledami umocnily vánoční atmosféru. Poté se
rozsvítil vánoční strom a zářil po celém parku před KD.
Již po třetí přijel v kočáru s koňmi Mikuláš s Andělem

Ze svých jednání vždy provedla Ing. Zdeňka Doušová
Zápisy, které jsou v případě zájmu k nahlédnutí na OÚ
Čistá.
Ing. Zdeňka Doušová, Předseda Stavebního
výboru a její členové

SENIORSKÉ SETKÁNÍ

Obec Čistá uspořádala dne 15. 11. 2019 na sále kulturního domu tradiční podzimní Setkání seniorů. Nezapomněli jsme ani na naše babičky z nedalekých Domovů
s pečovatelskou službou. Ty rády zavzpomínaly na obec
a byly potěšeny přízní svých přátel.
Předseda kulturního výboru p. Jaroslav Martinec přivítal
naše seniory a všem přítomným udělalo radost vystou6

- BOBIK team RCČ ve složení Filip a Petr Musalovi, František Doležal + dva super junioři Martin
Homolka a Štěpán Hanvald. Nejvíce se dařilo Filipovi, který dokázal vyhrát dva závody! Absolutní
pořadí tohoto šampionátu vyhrál 1. Marek Střihavka, 2. Filipem M. a 3. Petrem M. Na Františka D. zbyla “brambora“, 43. Martin a 56. Štěpán.
Podařilo se nám vyhrát kategorii týmů: 1. BOBIK
team RCČ před 2. RC team DTS Žacléř a 3. RC
Benátky team. Více zajímavých informací, včetně
výsledků, naleznete na http://safaricup.cz/index.php.
Nyní něco málo k druhému šampionátu Czech Rally
Championship (CRC), který převážně pořádáme
i organizujeme. Skládal se z 8 závodů a zde jsme sestavili dva týmy. RC Club Čistá – Tomáš Procházka,
František D., Martin H. Štěpán H. a druhým teamem
byl tradičně BOBIK team RCČ – Petr a Filip Musalovi. Letošní ročník byl napínavý až do posledního
závodu, posledního metru poslední RZ, který rozhodl
o titulu, jak v absolutním pořadí jezdců, tak i týmů!
Nakonec se z vítězství v tomto závodu radoval Tomáš
P. před svým největším pronásledovatelem Martinem
Knesplem (TRIANGEL team) a Filipem M. a toto
pořadí kopírovalo i absolutní pořadí letošního 15.
ročníku Czech Rally Championship 2019. Kategorii
týmů vyhrál 1. RC Club Čistá před 2. BOBIK team
RCČ a 3. KONDA team.

a malým dětem přivezli sladkou odměnu. Čerti tentokrát
skoro doopravdy vyskočili z pekla a zlobivé děti se
třásly strachem, zdali je čerti neodnesou. V parku
panovala krásná atmosféra a linula se vůně svařeného
vína, teplé griotky a čaje. Jarmareček nabízel poklady od našich dětí a také cukroví upečené od našich
maminek a babiček. Všem děkujeme za účast, pomoc
i podporu.
Jménem kulturního výboru Vám touto cestou přejeme
krásné a pohodové vánoční svátky a do příštího roku
především pevné zdraví.
Za Kulturní výbor Jaroslav Martinec
a Danuše Horáčková

Mše svatá v kostele
sv. Vavřince v Čisté
se koná
ve čtvrtek 26. 12. 2019
v 15.00 hodin.
Malé ohlédnutí za sezónou 2019
– RC Club Čistá (RCČ)

Byla to naše dvanáctá sezóna a opět ji můžeme zařadit mezi další…úspěšné! Zúčastnili jsme se dvou šampionátů (SAFARI Cup
a Czech Rally Championship (CRC).
Nejdříve pár informací o SAFARI Cup (oblast
východních Čech), který se skládal z 10 závodů.
Zde jsme soutěžili pod hlavičkou jednoho týmu

Absolutní pořadí jezdců: Martin K. (TRIANGEL team),
Tomáš P. (RC Club Čistá), Filip M. (BOBIK team RCČ)
Pár výsledků z celkového pořadí námi obsazených
kategorií:
Kategorie SuperJunior(do 11let): 1. Jakub Konečný
(KONDA team), 2. Martin H. (RCČ) a 3. Štěpán H. (RCČ).
Kategorie Senior (18-45let): 1. Tomáš P. (RCČ), 2. Martin
K. (TRIANGEL team) a 3. Filip M. (BOBIK team RCČ).
Kategorie Veterán (45-?): 1. František D. (RCČ), 2.
Petr M. (BOBIK team RCČ) a 3. Rosťa Procházka.
Více zajímavých informací, včetně výsledků, naleznete
na: http://www.crc-rcrally.cz.
První závod v sezóně 2020 je naplánován na 28. března
- XII. RC Rally Borek.

Ještě jednou děkujeme zastupitelstvu naši obce
za finanční i technickou pomoc k činnosti našeho
klubu a všem fandům za morální podporu!
Za RCČ F. Doležal

Kategorie Týmů: BOBIK team RCČ (Petr a Filip M.);
RC Club Čistá (Martin H., František D., Tomáš P. a Štěpán H.); KONDA team (Jakub K., Petr jr. K. a Petr K.)
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Střípky z historie TJ Slavoj Čistá.

Připomeňme si na přiložených fotografiích, jak se zde
lidé na počátku šedesátých let dvacátého století bavili
sportem. Poznáte ještě své blízké příbuzné?

Veselé Vánoce a šťastný Nový rok 2020
přejí za TJ Slavoj Čistá oddíl stolního tenisu
František Rampas a Jaroslav Martinec

Fotbal muži.

Začátek soutěže se nám herně i výsledkově podařil.
Dvakrát jsme vyhráli a jednou remizovali, přičemž
jsme dvakrát hráli venku. Ve 4. kole jsme hráli doma
s Jivinou a po velmi špatném výkonu vysoko prohráli
1 : 5. V následném zápase v Katusicích, jsme ještě
v 75. minutě vedli 4 : 2, ale zbytečnými chybami
jsme prohráli 5 : 4. Aby toho nebylo málo, tak v domácím zápase proti Klášteru jsme byli po většinu
zápasu lepším týmem. Své šance jsme neproměnili
a soupeř nám vstřelil po naší hrubé chybě gól, který
nakonec rozhodl o naší prohře. Na těžkém terénu na
Sportingu MB jsme do 85. minuty drželi remízu 1 : 1,
ale po naší hrubé chybě inkasovali a opět o jeden gól
prohráli. Mrzet nás mohou naše neproměněné šance,
kterých nebylo málo. V domácím zápase s Novou Vsí
jsme zlepšeným výkonem ve druhém poločase vysoko vyhráli 5 : 1 a v následném zápase v Čejeticích,
po velmi dobrém a bojovném výkonu vyhráli 3 :
1. Na tyto dvě vítězství jsme navázali v Doubravě
a zvítězili 3 : 0. V posledním zápase podzimu jsme
přivítali na hřišti v Čisté vedoucí tým SKP MB.
V prvním poločase jsme byli jasně lepší, vstřelili jsme
dva góly a další šance zůstaly nevyužity. Ve druhém
poločase nás soupeř přehrál i přestřílel a zvítězil 4 : 2.
V podzimní části soutěže jsme tedy 5 x vyhráli, 1 x
remizovali a 5 x prohráli. Získali jsme 16 bodů a při
skóre 30 : 26 jsme v tabulce na 5 místě. Soutěž je
však vyrovnaná a bodové rozdíly jsou minimální.
Střelecky se nejvíce dařilo Bobovi Kalinovi (8x), Dominikovi Maršíkovi (6x) a Davidovi Novákovi (5x).
Z důvodu pracovního vytížení nejen pro klub FK
Slavoj Čistá, skončil po podzimní části jako trenér
Roman Dohalský. Do konce soutěže bude realizační
tým ve složení Marek Maršík a Pavel Kastner.

hlavně na rodičích, aby v době tréninků posílali děti
na hřiště. Od středy 15. ledna budou tréninky dětí
probíhat na sále KD. Tímto žádám rodiče o zajištění
vhodné sálové obuvi na přezutí.
Po celý rok 2019 se pokračovalo s údržbou hrací
plochy. Díky výrazné pomoci OÚ Čistá a ZD Čistá se
plocha hřiště udržela i přes vysoké teploty v letních
měsících ve velmi dobrém stavu.
Dále bych chtěl poděkovat sponzorům, kteří pomohli
zajistit chod klubu: Dopravní služby Petr Vrabec,
SBA-Expert Security s.r.o. zastoupená Pavlem Kastnerem, Luboš Kuncíř, Miroslav Petr, žaluzie Miroslav
Mikulík.
Tak jako každý rok na Silvestra bude probíhat na
místním hřišti od 10.00 hodin Silvestrovský fotbálek.
Restaurace na hřišti bude otevřena. Tímto zveme
všechny, kteří si chtějí tento den před večerním programem zasportovat, tak ať přijdou.
Sportovní ples pořádáme 11. ledna 2020. K tanci
a poslechu bude hrát kapela Generace. Předprodej
vstupenek, je v KD Čistá.
Za FK Slavoj Čistá Jaroslav Dohalský

Fotbal mládež.

Děti se scházely k tréninkům celkem pravidelně.
S docházkou můžeme být spokojeni. V průměru chodilo deset dětí a někdy i více. Pokud chceme příští
sezónu přihlásit mužstvo starší přípravky do okresní
soutěže, tak je třeba minimálně dvanáct dětí. Záleží

NEPRAVIDELNÝ INFORMAČNÍ SERVIS OBCE ČISTá - zpracoval Josef Műller a Jiří Čermák.
Vytiskla Tiskárna Čistá
8

