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Vážení spoluobčané

Dnes dostáváte do rukou poslední číslo Zpravodaje obce Čistá v letošním
roce. Jako každý rok, i letos budu bilancovat. Mohu napsat, že naše obec má dobré základy pro další dobré
fungování. Po celý rok jsme my, zastupitelé, pracovali podle nastaveného rozpočtu na rok 2013. Využívali jsme
vždy všech možností, jak v celé své výši použít finance, které má obec k dispozici na své zvelebování. O těchto
aktivitách jsem se zmiňovala pokaždé ve Zpravodajích, tak, jak postupně vycházely.
A nejenom to. Obecní úřad zaměstnává pracovníky, kteří se svoji prací také podílejí na chodu obce. Dále
pak, s využitím různorodých prací většiny soukromých firem a živnostníků má naše obec tu výhodu, že nejsme
odkázáni na „pořadí“. Například při zimní údržbě silnic, máme rychle opravené veřejné osvětlení, když je potřeba, je ihned k dispozici stavební materiál a posypy, je opravené nebo vyrobené kovové zábradlí. A takto by se
dalo ještě pokračovat. Čím více soukromých firem a živnostníků v naší obci je, tím lépe pro nás všechny. Vždy
je k tomu ale potřeba mít chuť pro obec dobře pracovat. A to ve stejné míře platí i pro občany, kteří zde bydlí
nebo zde tráví svůj volný čas na chatách a chalupách. Jakákoliv dobrovolná pomoc je velmi vítána a děkujeme
za ní. A protože to takto funguje, je Čistá pěkná. Občas se samozřejmě vyskytne nějaký problém, ale z mé
vlastní zkušenosti vím, že vše na tomto světě je jenom a pouze o lidech, kteří pokud se chtějí domluvit, tak se
domluví. A potom se i větší problém rázem stane malou řešitelnou záležitostí. A když se k tomu přidá i úsměv
na tváři, všechno jde lépe.
Je před námi dlouhé zimní období, doprovázené sněžením, deštěm a chladným počasím. Pohybujme se
po obci opatrně, buďme tolerantní.
Do celého roku 2014 Vám přeji nejenom úsměv na tváři a dobrou náladu, ale hlavně pevné zdraví. Užívejme
advent v poklidu s vědomím, že tato doba není dobou honění se, ale především dobou přemýšlení. Do roku
2014 vykročme všichni plnou silou, tou správnou nohou.
Marta Dubayová

Rozsvícení vánočního stromku

V sobotu 7. 12. 2013 jsme u Kulturního domu v Čisté
slavnostně rozsvítili tradiční živý vánoční strom. Sešlo
se mnoho lidí, kteří si společně zazpívali koledy s dětmi
z naší Základní a Mateřské školy, pod vedením paní
učitelky Pavlíčkové, Bímové, Fridrichové a Gregorové.
Akce to byla velmi pěkná. Tentokrát nám přálo i počasí, byl lehce mrazivý podvečer, sněžilo a především
nefoukalo. Každá taková akce chce svoji přípravu.
Každý, kdo si přinesl hrníček, mohl ochutnat výborný
horký „svařák“. Na přípravě této pochutiny se tradičně podíleli Jan Bureš, Věra Kinclová a Lukáš Verner.
K dispozici byl i černý čaj a pro chuť vánoční perník,
který připravila starostka obce.
Po odpočítání jsme strom rozsvítili v novém hávu. Pan
Libor Bárta zajistil a namontoval k původnímu osvětlení ještě další barevné žárovky. Takto nádherně bude
strom zářit po celý adventní čas. Celková atmosféra
této akce byla velmi vydařená. Děkuji všem za jakoukoli
i sebemenší pomoc, která se týkala této pěkné akce.
Marta Dubayová

Krátce z obce

Máme připraven rozpočet na rok 2014. Bude se schvalovat na veřejném zasedání, na které Vás srdečně zvu. Bude
se konat 18. 12. 2013 v salonku KD od 18. 00 hodin.
pokračování na další straně
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V letošním roce jsme opakovaně podali žádost
o dotaci na rekonstrukci školní družiny při ZŠ Čistá.
Druhá žádost je o dotaci na zateplení naší Základní
školy. Uvidíme, jak vše dopadne. Byla bych velmi ráda
alespoň za jedno kladné vyřízení. Jak to vše dopadne,
se dozvíme v roce příštím, kdy se žádosti podané
na Krajský úřad, budou postupně vyřizovat.
Starostka obce

Okénko do hospodaření obce
v roce 2013

Zastupitelstvo obce se po celý rok snažilo obec zvelebovat. Příkladem je odvlhčení zdí v obecním domku
u Klacků za 285 tisíc korun a vybudování jímky za 50
400 korun, spolu s výměnou krytiny na hasičské zbrojnici za 60 500 korun. Důležitou investicí byla výměna
oken a dveří v Restauraci KD za 71 300 korun, dokončení komunikace k jedenácti RD na Týnci za 578
tisíc korun a v neposlední řadě oprava silnic za 357
tisíc korun.
Obec také zakoupila pozemky v hodnotě 376 200 korun a herní sestavu dětského hřiště za 109 700 korun.
Prostřednictvím služeb místních podnikatelů jsme
do obce pořídili dva stojany na kola, obecní vývěsku
na Stránce nebo zábradlí u hřbitova, či opravu velkoobjemového kontejneru. Jistě jste všichni ocenili i nákup
dvou dopravních zrcadel pro větší bezpečnost v obci.
Na začátku roku měla obec na běžném účtu 2 154
tisíc korun a k 30. listopadu jsou to úctyhodné 4 miliony. Výsledek hospodaření je více než příznivý, protože
obec dosáhla zisku 5 189 tisíc korun.
V příštím roce budou výdaje vysoké, vzhledem k plánované a snad dotací zastřešené akci na zateplení ZŠ
a MŠ. Obec si bude více než 1, 3 miliony tuto akci
hradit sama. V plánu obce je zakoupit další pozemky
do 2 milionů.
Jana Uhlířová, účetní obce a Danuše Horáčková,
finanční komise

CHARITA v Čisté.

A stejně jako v sobotu, tak i v neděli se konala, tentokrát na sále Kulturního domu další skvělá akce. Ve 14.
hodin jsem zahájila společně s kapelníkem skupiny
MYSTIQ Petrem Knesplem Druhé charitativní hudebně
zábavné odpoledne. Ještě před druhou hodinou byl sál
KD zcela zaplněný a takto plný zůstal téměř až do konce akce. Celým odpolednem nás slovem i hudbou
skvěle provázel právě Petr Knespl. Během odpoledne
se se svým programem vystřídalo na parketu mnoho
dospělých i dětí. Ihned na začátku vystoupily děti
z Mateřské školy a po nich nastoupily děti ze Základní
školy. Dále vystoupila např. taneční skupina Irské tance
ZŠ z Bělé pod Bezdězem a taneční skupina BEZINKY
z Bezna. Pan františek Doležal se synem z RC clubu
Čistá předvedli jízdu s modelem vozu na dálkové ovládání. Ženy z Čisté zatančily ZUMBU, žonglér David
Foltýn předvedl své umění a skupina orientálních tanců
ARIANA nám předvedla břišní tanec a mnoho dalšího
bylo k vidění. Odpoledne to bylo dosti vydařené.
Pro děti byly připravené různé soutěže a za ně děti
dostávaly pěkné dárky. Protože to byla akce sbírková,

ale zcela dobrovolná, o to měla větší váhu. Každý mohl
přispět do naší charitativní pokladničky dobrovolným
vstupným. Velkou měrou se na této částce podílelo
i mnoho podnikatelů a živnostníků z naší obce. A nakonec to nejdůležitější. Celkem se podařilo vybrat částku
31 000Kč. Za to patří bez rozdílu všem velký dík.
Na předání peněz byla pozvána osobně paní primářka
Dětského oddělení Klaudiánovy nemocnice MUDr.
Alena Štolcová a samozřejmě i ředitelka ZŠ v Čisté
paní Karla Fridrichová. Peníze byly rozděleny rovným
dílem tzn. že na Dětské oddělení připadlo 15 500 Kč
a stejnou částku 15 500 Kč si odnesla paní ředitelka
Karla Fridrichová.
Organizačně to byla akce velmi náročná. Proto chci
ještě jednou touto cestou poděkovat kapelníkovi skupiny MYSTIQ Petru Knesplovi. A musím poděkovat
i paní hospodářce Uhlířové, která této akci věnovala
také mnoho času ze svého osobního volna.
Marta Dubayová
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Krátce z naší školní družiny

oblasti činnosti (z pohledu komise) v obci. Obecní
pozemky byly vždy včas upraveny a posekány. Pokud
byly připomínky, byly včas realizovány. Poděkování
patří panu Tomsovi M. a paní Dohalské M. Poděkování
patří občanům, kteří upravují obecní pozemky v okolí
svých domů na vlastní náklady. Sběrný dvůr je dobře
zajištěn a sehrává svou roli na čistotě v naší obci.
Dále komise vyhodnotila stav na hřbitově. Je zde pořádek, čistotě a úpravám je věnována stálá pozornost.
Jsou zde připomínky k některým úpravám. Ty budou
projednány na jednání zastupitelstva obce. Dále se
komise zabývala výsadbou nových stromků. Většina
stromů je v dobrém stavu. Asi v pěti případech se musí
v letošním roce vysázet stromy nové. V letošním roce
byla prováděna kontrola lokalit Borek, Fukarova rokle,
U koupaliště a v některých dalších lokalitách, kde se
vyskytovaly černé skládky. Tyto lokality jsou v pořádku.
Za rok 2013 komise projednala 29 písemných a ústních žádostí. Jako starý problém v naší obci jsou hlídači
našich dvorů, kteří volně pobíhají. Jsou nebezpeční, jak
pro děti, tak i pro dospělé. S tímto problémem se bude
muset zabývat naše zastupitelstvo a přijmout k tomuto
problému obecní vyhlášku.
První sněhové vločky oznámily, že zima přichází.
Obec je na zimu připravena, jak po stránce strojní
techniky, tak i posypového materiálu. Čištění a sypání
ulic v obci bude zajišťovat opět pan Horák.
Za několik dní budeme slavit vánoční svátky a pak
přijde loučení s rokem 2013. Až budete slavit Silvestra,
měl by zvítězit zdravý rozum. Proč to píšu. Začátkem
prosince dole u vodárny odpalovali dva chlapci (devět
a jedenáct let) rakety. Tentokrát to dopadlo dobře. Oči
i prsty měli zdravé.
Na závěr dovolte, abych poděkoval za spolupráci
Všem našim občanům, popřál Vám Veselé Vánoce
a šťastný Nový rok.

Spaní ve školní družině

V pátek 25. října se konala ve školní družině Strašidelná
noc. Předcházely jí velké přípravy. Dlabání dýní, výroba
netopýrů, koček, pavouků a výzdoba družiny. A protože
to byla strašidelná noc, tak se dostavili upíři, mumie, čarodějové a čarodějnice, duchové a další strašidla.

A co by to bylo za strašidelnou noc bez stezky odvahy. Jen nejodvážnější se vydali plnit úkoly a odolat
nástrahám. Po návratu se konal divoký taneční rej,
při kterém byla vyhodnocena nejhezčí strašidla. Kolem
půlnoci všichni přítomní ulehli do pelíšků. Ráno jsme
se nasnídali a spokojeni jeli domů. Tento školní rok nás
čeká podobných nocí víc.

Drakiáda

Poslední říjnový den pořádala naše škola Drakiádu
na poli u hřbitova. Za slunečného počasí se zde sešlo
36 dětí. Celých čtrnáct dní před Drakiádou děti trénovaly pouštění draků a foukal jim příznivý vítr.

Za Komisi životního prostředí Stanislav Veselý

Kulturní komise

V předvánočním období navštíví zástupci obce a Sbor
pro občanské záležitosti naše občany žijící v domech
seniorů a domech s pečovatelskou službou. Při té příležitosti jim předají dárkový balíček, kytičku a kalendář
s fotografiemi obcí Mladoboleslavska.
Zveme všechny děti, rodiče, babičky a dědečky
na Dětský maškarní bál do sálu KD v neděli 16. února
od 14. hodin.
Dne 31. října se na nás vítr asi zlobil. Foukal jen velmi
málo, asi byl unavený. Dětem to však radost z pouštění
nesebralo. Zapojeni byli rodiče i prarodiče a jen těžko
odhadnout, kdo měl v tváři nadšenější výraz. Odměnění
byli všichni zúčastnění. Jedno malé hlášení na závěr.
Natálce Vránové se podařilo utopit své boty v blátě.
Pro ni a celou její rodinu, která boty i Natálku zachraňovala, to byla jistě nezapomenutelná akce.
Danuše Gregorová

Zprávy z komisí

Ze zasedání Komise pro životní prostředí

Dne 5. prosince letošního roku zasedala komise ŽP,
která vyhodnotila, jak jsou zabezpečovány jednotlivé

Sešlost u příležitosti narozenin dlouholeté členky
SPOZ pí. Táni Kochmanové
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Kulturní akce v roce 2014
v Domě kultury
sobota 11. ledna – Sportovní ples Čistá
sobota 15. února - Školní ples
neděle 16. února – Dětský maškarní ples
sobota 15. března – Maškarní ples

Bývalý ředitel ZŠ Petr Filip s manželkou na oslavě
125. výročí založení naší školy

Nové občánky naší obce přivítáme na jaře 2014,
termín bude včas upřesněn.

V letošním roce se v naší obci narodili: Kateřina Loudová, Lukáš Puskajler, Adéla Puskajlerová, Michaela
Rylichová, Adéla Šídová, Eva Holečková, Eliška Borová, Soňa Fidlerová a Matyáš Houžvic.

Vystoupení dětí na tradičním setkání seniorů

Chovatelé informují

Naši obec navždy opustili: Milena Tomsová, Ladislav
Michaler, Helena Doležalová a Alena Borová.

Dne 28. listopadu letošního roku byla svolána členská schůze ČSCH. Prvním bodem našeho jednání bylo
přijetí nového člena do naší organizace. Nový člen
byl v organizaci Košátky. Tato organizace se zrušila
pro malý počet členů; tří. Dva členové odešli do organizace Mečeříž a jeden k nám. Nový člen chová
plemeno Belgický obr.
V dalším jednání jsme se vzájemně informovali o stavu zvířat a jejich zdravotním stavu. V letošním roce se
naši členové zúčastnili výstav hlavně mimo náš okres.
Poslední výstavou, kterou jsme navštívili, byla celostátní
výstava drobného zvířectva v Lysé nad Labem, která
se konala 15. – 17. listopadu 2013. Svá zvířata vystavovalo 597 vystavovatelů. Bylo vystaveno 2 386 kusů
králíků 73 plemen. Expozice holubů čítala 1 149 kusů
a dále zde bylo vystaveno 1 110 kusů drůbeže. Další
jednání naší schůze bylo o zabezpečení výstavy, která
se uskuteční 4. ledna 2014. Tato výstava bude jako
okresní soutěž pro jednotlivé členy i pro Z. O. ČSCH.
Projednali jsme organizační zabezpečení a této soutěže se zúčastníme jako organizace i jako jednotlivci.
Doufám, že se nám podaří umístit se v prvé desítce,
jako v minulosti. Na závěr našeho příspěvku mi dovolte,
abych Vám všem popřál krásné prožití Vánočních svátků a v tom novém roce hodně štěstí, zdraví a pohody.
Aby v tom novém roce jste měli všechno jisté. To vše
Vám přejí chovatelé z Čisté.
Za ČSCH Stanislav Veselý

RC Club Čistá o. s.

Kulturní komise obce Čistá děkuje členkám Sboru
pro občanské záležitosti a všem občanům, kteří se
aktivně podíleli na kulturních akcích konaných v letošním roce a těší se na další spolupráci v roce příštím.
Přejeme veselé prožití vánočních svátků a pevné zdraví
v roce 2014.

Malá rekapitulace naší činnosti v roce 2013.
Naše občanské sdružení se skládá z dvou týmů
a dohromady má deset členů. Sedm aktivních jezdců
plus tři, kteří pomáhají při opravě a organizaci závodů.
RC Club Čistá závodil ve složení František Doležal,
David Mišálko, Vladimír Krejčí, Patrik Petr a Marek
Střihavka.

Za Kulturní komisi Ivana Gregorová
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BOBIK team RC Club Čistá závodil ve složení Filip
a Petr Musalovi.
Letos náš RC Club Čistá pořádal sedm soutěží
a zaregistroval se do čtyřech šampionátů: Czech Rally
Champioship (CRC) – Střední Čechy, SAFARI Cup
(SC) – Královohradecký kraj, Rallytrophy (RT) – Liberecký kraj a Intercup (IC) – Zlínský kraj.
Celkem jsme absolvovali 37 závodů a v 15 závodech
jsme dokázali získat absolutní prvenství bez rozdílu
kategorií: František Doležal 9x, Filip Musal 2x, Patrik
Petr 2x, David Mišalko 1x a Marek Střihavka 1x a dalších několika desítek medailových pozic, …. v různých
kategoriích nepočítaně!

Moravy – pouze jezdci. ÚAMK RC Rally Cup – Český
Krumlov – jeden tým (výběr).
V roce 2014 budeme pořádat pět soutěží plus dvě
jako spolupořadatel v šampionátu Czech Rally Championship (dvě na „domácí“ půdě).
Náš veliký dík patří majitelům pozemků, na kterých
můžeme provozovat naši činnost a pořádat naše závody. Jmenovitě: panu Milerovi, Zemědělskému družstvu
Čistá a v neposlední řadě Obecnímu úřadu v Čisté.
Další podrobnosti o naší činnosti najdete na našich
webových stránkách: www.rcclubcista.cz. Doufáme, že
i v příští sezóně se nám bude dařit čestně reprezentovat naši obec. Doufáme, že si naši občané najdou
chvilku se svými dětmi nebo vnoučaty a příjdou nás
povzbudit na naše závody v minimálně stejném počtu
jako letos a ještě jednou jim děkujeme.
Za RC Club Čistá o. s. předseda František Doležal

Přátelské utkání ve stolním
tenisu dětí a mládeže

Dne 1. listopadu 2013 se uskutečnilo přátelské
utkání dětí a mládeže ve stolním tenisu mezi TJ Sokol
Kosmonosy a TJ Slavoj Čistá v KD Čistá. Aby se utkání
mohlo vůbec uskutečnit, půjčila naše TJ soupeři jednoho hráče Jana Procházku, který patří výkonnostně
k těm nejlepším v oddílu. Tím jsme si nasadili pomyslnou laťku k vítězství hodně vysoko, ale přesto jsme
dokázali se soupeřem uhrát remízu 9:9. Po Novém
roce přátelské utkání určitě znovu zopakujeme. Tentokrát, ale v Sokolovně v Kosmonosích. Za naši TJ nás
reprezentovali tito hráči: Bím Mirek, Neuman Tomáš,
Yen Chuhai, Weber Martin, Neumanová Dana, Vaněk
Martin, Vaňková Pavla, Vránová Natálie, Sedlák David
a (Procházka Jan).

V „domácím“ šampionátu CRC (8 soutěží – celkem
startovalo 64 soutěžících):
Byl absolutní vítěz sezóny 2013 – František Doležal,
čtvrté místo obsadil Filip Musal, páté místo Petr Musal,
desáté místo David Mišalko (pět startů), devatenácté
místo Vladimír Krejčí (pět startů).
Kategorie týmů:
První RC Club Čistá ( F. Doležal, D. Mišalko, Vl.
Krejčí).Třetí BOBIK team RCČ – (Filip a Petr Musalovi)
SAFARI Cup ( 10 soutěží – celkem 65 soutěžících):
Byl absolutním výtězem sezony 2013 František Doležal, druhé místo Patrik Petr, třetí místo Filip Musal,
čtvrté místo Petr Musal.
Kategorie týmů:
První RC Club Čistá ( F. doležal, P. Petr, D. Mišalko).
Druzí BOBIK team RCČ (Filip a Petr Musalovi).
RALLYTROPHY (šest soutěží – celkem 59 soutěžících):
Třetí místo patřilo Marku Střihavkovi, osmé Františku
Doležalovi (tři starty) a deváté místo Davidu Mišalkovi
(pět startů).
Kategorie týmů:
Třetí RC Club Čistá (M. Střihavka, F. Doležal, D.
Mišalko).
INRECUP (osm soutěží – celkem 84 soutěžících):
Absolutní vítěz sezony 2013 – David Mišalko, patnácté místo František Doležal (dva starty).
Kategorie týmů:
Druhý STYLLEX motorsport RC team – (D. Mišalko,
K. Sedláček, Mikuláš Sisák).
Z těchto výsledků je zřejmé, že naši jezdci i týmy,
patří mezi absolutní špičku této kategorie RC. V příští
sezoně 2014 plánujeme účast ve čtyřech šampionátech: Czech Rally Champioship (střední Čechy „náš“
domácí šampionát) – oba týmy. Safari Cup – východní
Čechy – oba týmy. Intercup – nejprestižnější šampionát

Za TJ Slavoj Čistá František Rampas a Jaroslav Martinec

FK Slavoj Čistá - muži

Naši muži celkem úspěšně začali soutěž a po její
půlce se dělíme s mužstvem Rejšic „B“ o 1. místo.
Bilance mužstva je následující: osm vítězství, jedna
remíza a dvě prohry.
Mužstvo bylo doplněno několika mladými hráči
a spolu se zkušenými vytvořili celek, který má šanci
postoupit zpátky do III. třídy. Zimní příprava začne
v druhém týdnu, v lednu 2014. Věřím, že hráči v zimní
přípravě získají takovou kondici, že budeme na jaře
ještě silnější. Pro zpestření se plánuje sehrát několik
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přátelských utkání na umělé trávě v Mimoni. Jako každoročně se prvně sejdeme 31.12. 2013 na místním
hřišti na Silvestrovském fotbálku a těšíme se, že se
utkání zúčastní i naši fanoušci. První akce našeho
klubu v novém roce bude tradičně Sportovní ples,
na který Vás všechny srdečně zveme 11. ledna 2014
do KD Čistá. Bohatá tombola a kapela Generace
bude zárukou dobré zábavy. Pro zlepšení našeho fotbalového zázemí jsme od VaK, a. s. Mladá Boleslav
získali darem maringotku, která bude využívána jako
šatna pro naši mládež, zejména na jejich turnajích.
Tímto děkujeme vedení Vak, a.s. za tento dar a také p.
Dostálovi za dopravu maringotky na místo. Poděkování
patří OÚ Čistá, ZD Čistá, p. Kuncířovi a p. Štěpánkovi
za finanční zajištění při zhotovení bezpečných branek
pro naše nejmenší. Bez sponzorů, kteří zajišťovali náš
klub během roku, Obecního úřadu v Čisté a pánů M.
Mikulíka, P. Puskajlera, D. Herčíka a M. Knota, by měl
klub vážné finanční potíže a za to jim patří veliký dík.
Do nového roku přeji hodně zdraví a spokojenosti
nejen těm, kteří se podíleli na chodu našeho klubu,
ale i všem příznivcům čisteckého fotbalu.

o dva hráče mladších ročníků. Hráči ročníků 2005 –
2007 sehráli tři přátelská utkání. S týmem SK Bakov
zvítězili 8 : 2 (starší 13 : 2) a 7 : 5. Se Sportingem MB
remizovali 4 : 4. Tyto přátelské zápasy bychom rádi
hráli také na jaře. Poslední fotbalovou akcí v tomto roce
byla účast na halovém turnaji v Bělké pod Bezdězem.
Turnaje se účastnilo osm týmů rozdělených do dvou
skupin. V naší skupině jsme na úvod turnaje porazili

Za FK Slavoj Čistá Jaroslav Dohalský

Luštěnice 3 : 0, remizovali 1 : 1 s okresním výběrem
ročníku 2003 a v posledním utkání základní skupiny
jsme deklasovali Pěčice 9 : 0. Ve skupině jsme obsadili první místo a v semifinále narazili na FK Zeleneč.
S celkovým vítězem jsme prohráli 1 : 2 brankou deset
sekund před koncem zápasu. V tomto zápase se nemusíme za nic stydět, protože Zeleneč hrála nejlepší
fotbal turnaje. V zápase o třetí místo jsme nastoupili
opět proti výběru ročníku 2003. V tomto zápase nám
již scházely síly, které jsme nechali v zápase se Zelenčí.
Prohráli jsme 0 : 1 a obsadili jsme nepopulární čtvrté
místo. Musím však všechny naše hráče pochválit, že
bojovali až do konce. Byly vyhlášeny také individuální
ceny a jednu z nich získal Patrik Dohalský, jako nejlepší
střelec turnaje (9 gólů). Tímto turnajem jsme ukončili
podzimní část fotbalové sezony. Tréninky opět začnou
až 10. ledna na sále KD.
Tímto bych chtěl poděkovat hráčům a všem, kteří se
starají o chod týmu minižáků a popřát jim vše nejlepší
v novém roce.

FK Slavoj - minižáci

Příprava na novou sezónu začala druhý týden v srpnu na místním fotbalovém hřišti. Minižáci po loňském
postupu do 3. B divize měli ve své skupině za soupeře
týmy Sokol Pěčice, SK Kosmonosy a FK Krnsko. S těmito soupeři byly sehrány čtyři mistrovské turnaje. Naši
minižáci zvítězili ve všech dvanácti zápasech. Získali 36
bodů s velmi aktivním skóre 85 : 5. V tabulce obsadili první místo a spolu s týmem Kosmonos postoupili
do divize 3. A. Kromě mistrovské soutěže naši minižáci
hráli okresní pohár, kde jsme postupně porazili doma
Krnsko 11 : 1, venku Benátky (momentálně hrající

Za FK Slavoj Čistá – minižáky Roman Dohalský

nejvyšší okresní soutěž 1. A divizi) 8 : 2!!! Ve třetím
kole jsme přivítali na domácím hřišti tým Dlouhé Lhoty.
Po jednoznačném průběhu a výhře 10 : 0 jsme postoupili do jarního semifinále. Už postup do semifinále
je velký úspěch, protože se nám to podařilo poprvé
po pěti sezonách. O finále budeme bojovat na hřišti
v Luštěnicích. Mistrovskou soutěž a pohár hráli převážně hráči ročníků 2003 a 2004 a tým byl doplňován
Pro vnitřní potřebu Obecního úřadu Čistá zpracoval Josef Műller a Jiří Čermák.
Vytiskla Tiskárna Čistá
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