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OBCE ČISTÁ
Vážení občané,
Ve středu 18. 6. 2014 proběhlo v salonku KD veřejné zasedání Zastupitelstva obce. Seznámila jsem 

přítomné s aktuálním děním, které v obci probíhá nebo se teprve uskuteční. Jedná se především o různé 
stavební práce, jako například výměna oken v salonku KD i další.

Jistě mnoho z vás také zaregistrovalo stavební činnost při rekonstrukci dvou sice krátkých úseků komu-
nikací, které však mohou výrazným způsobem zlepšit komfort bydlení v obci. Na Stránce se intenzivně 
pracovalo na odvodnění části komunikace před č. p. 15. Při silných přívalových deštích se opakovaně stalo, 
že se voda valila přes soukromé pozemky a tak bylo nutné situaci řešit. K tomuto stavu přispívá i fakt, že 
mnoho rodinných domů má okapové svody vyvedené mimo svůj pozemek a to „pomáhá“ již tak velkému 
množství vody na komunikacích při velkém dešti. To vše pak může působit škody na majetku.

Na místním hřbitově pak byla opravena hrobka našeho významného rodáka akademického malíře a pro-
fesora Jaroslava Václava Holečka, která přešla do majetku obce v roce 2013. Od 1. 1. 2014 platí nová 
úprava zákona o Veřejných zakázkách. Během mého působení na Obecním úřadě se tento zákon různými 
úpravami změnil minimálně 3x. Ráda bych věřila, že tato poslední změna bude na několik dalších let ta 
poslední. Při zadávání veřejných zakázek je nutné k tomuto všemu přihlížet. A tak to bylo i u přípravy ve-
řejné zakázky na rekonstrukci sociálního zařízení v Kulturním domě. Vše proběhlo podle pravidel. Nejlepší 
finanční nabídku podala a byla proto vybrána firma Stavitelství Štýs. Rekonstrukce by měla začít v průběhu 
července a bude trvat zhruba dva měsíce. Po celou tuto dobu rekonstrukce bude restaurace KD uzavřena. 
O všem vás budeme včas informovat.

V tomto roce jsme také opakovaně podali žádost o dotaci na rekonstrukci školní družiny. Během června 
nebo července se dozvíme, jaký je výsledek. Pevně doufám, že dotaci konečně dostaneme. Byla by to další 
smysluplná investice především pro naše děti a tím i pro naši obec. Našim dětem se blíží konec školního 
roku, nám dospělým období dovolených. Užívejme si odpočinku naplno. Krásné léto.

Marta Dubayová

Slovo starostky
■ Poštovní schránka – důležitá věc pro každou rodinu. 

U některých čísel popisných buď není vůbec nebo je 
ve špatném stavu a písemná pošta propadne na zem. Je 
nutné mít funkční poštovní schránku na místě přístupném 
nejenom pro poštovní doručovatelky, ale i pro toho, kdo 
nese např. informace z Obecního úřadu.

■ Ukládání menšího množství sutě od občanů, možnost 
likvidace starých pneumatik bez disků a další služby, to 
vše poskytuje obec pro naše občany ve většině případů 
zdarma. Jsou však také služby opačné, kdy občan sám 
požádá obec o vykonání něčeho (např. pokácení vzrost-
lých stromů pod dohledem odborné firmy a za úplatu). 
Pokud je tato služba prováděna na základě čistě soukro-
mé žádosti občana a aktuálně není kácení v zájmu obce, 
pak veškeré náklady nese občan. Toto je standardní 
postup.

■ Chtěla bych požádat všechny, kteří jedou na poštu vo-
zem, aby zaparkovali na parkovišti pře ordinací lékaře 
a zbytek cesty došli pěšky. Pokud to samozřejmě dovolu-
je zdravotní stav každého. Auta, která zajedou až k budo-
vě České pošty, často brání zaparkování kol do stojanu, 
který se k tomu účelu namontoval a částečně omezují ty, 
kteří jdou pěšky po nepříliš široké komunikaci.

MD

Bohoslužba v místním kostele sv. Vavřince 
se uskuteční 10. 8. 2014 od 10.00 hod.

Kulturní komise
Letošní první „Vítání nových občánků“ se uskutečnilo 

29. března v salonku KD.
Po vystoupení žáků Základní a mateřské školy přivítala 

slavnostním projevem paní starostka Marta Dubayová naše 
nové občánky. Jsou to: Eliška Borová, Soňa Fidlerová, Ma-
tyáš Houžvic, Lenka Nováková a Jakub Slavík. Příští vítání 
předpokládáme v září.

Pálení čarodějnic patřívalo a dodnes patří k populárním 
lidovým zvykům. Magická filipo- jakubská noc (z 30. dubna 
na 1. května) patřívala mezi noci, kdy prý zlé a nečisté síly 
vládly větší mocí než kdy jindy. Také se té noci říká noc 

Cvičení pro veřejnost
S blížícím se koncem školního roku skončilo i cvičení 

pro ženy ZUMBA na sále KD a JÓGA ve školní družině. 
Cvičit můžete opět v září, termíny a časy budou 

oznámeny včas. Jediné cvičení, které stále běží je 
TAEBO v Plužné na hřišti, každou středu od 19 hodin.
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čarodějnic. Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýše-
ných místech pálili ohně. Postupem času se z výročních 
ohňů stalo „pálení čarodějnic“, aby byla ochráněna úroda 
a hospodářství před neúspěchem.

večerní setkání sousedů, známých a dětí u ohně, spojené 
s opékáním buřtů a dobrou náladou do pozdních hodin. To 
se za pomoci hezkého počasí podařilo. Poděkování za pří-
pravu patří Obecnímu úřadu a rodině Milerových.

Také v naší obci, jako každý rok, tak i letos vyšel v hojném 
počtu průvod s lampiony od KD k vatře s čarodějnicí připra-
vené na hřišti. Současné pojetí „pálení čarodějnic“ je takové 

 Dětský den se konal 31. května na místním hřišti. Hlavní 
organizátor – obecní úřad připravil pro naše nejmenší řadu 
soutěží. K vidění byli ptačí dravci Káně Herysovo, Jestřáb 
lesní, Výr velký, které předvedl pan Václav Křemel z Debře. 
Dětem se velmi líbila ukázka práce Policie ČR OO Bělá 
pod Bezdězem. Naše myslivecké sdružení připravilo spor-
tovní střelbu ze vzduchovek. Nechybělo ani tradiční opékání 
buřtů. Díky za pomoc v průběhu celého odpoledne.

Na říjen připravujeme tradiční, již šestnácté setkání seni-
orů. Datum a program bude uveden na pozvánce.

Za kulturní komisi: Ivana Gregorová

 Malování našich nejmenších

Přivítání nových občánků

Slet čarodějnic ve školce

Průvod k pálení čarodějnic

Dětský den 2014

Dětský den 2014
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Ze zasedání 
komise životního prostředí

Dne 23. června letošního roku zasedala komise ŽP 
a vyhodnotila zabezpečení činností v obci.

Úklid obecních pozemků – všechny byly vždy uprave-
ny a posekány včas. Poděkování patří občanům, kteří 
upravují obecní pozemky kolem svých domů na své 
náklady. Sběrný dvůr je časově dobře zajištěn, odpad 
je vytříděn a v celém dvoře je pořádek. Problém nastá-
vá při odkládání pet lahví do kontejnerů – nesešlapují 
se nebo sklo barevné pleteme s bílým. Chce to trochu 
odpovědnosti.

Dále komise vyhodnotila stav na hřbitově – uklizeno, 
posekáno, větší problém je padající omítka z kostela 
– bude řešeno na jednání ZO. V minulosti jsme řešili 
černé skládky v obci – V Borku, u koupaliště, ve Fuka-
rově rokli a nedávno bylo přijato opatření proti dalšímu 
majiteli černé skládky. Obracím se proto na všechny 
občany, pokud si nebudete vědět rady, kam s odpa-
dem, obraťte se na Obecní úřad, tam vám stoprocent-
ně poradí a vyhnete se tak zbytečným nepříjemnostem.

Za několik dní se zavřou brány škol a děti si budou 
užívat 2 měsíce prázdnin. Ulice ožijí malými cyklisty, 
bruslaři a šoféry různých vozítek či koloběžek. Moto-
risté, buďte ve střehu a vy ostatní nezapomeňte, že 
zdraví máte jen jedno.

Členové komise ŽP přejí všem občanům příjemně 
strávenou dovolenou a dětem prosluněné prázdniny.

Stanislav Veselý, předseda komise ŽP

SPORT - SPORT - SPORT 
V neděli 22.června uspořádal FK 

Slavoj Čistá - juniorský oddíl stolního 
tenisu výlet do Kokořínského dolu. 
Šest km dlouhý pochod nádhernou 

přírodou zvládli v pohodě všichni i tříleté děti. Opékání 
buřtů a krásné počasí bylo všem příjemnou odměnou. 
Příště pojedou zase – přidáte se??

FK Slavoj Čistá muži
Po roce jsme zpátky.

Po podzimní části soutěže jsme skončili na 2.místě 
za FK Rejšice „B“. V zimní přípravě, která začala už 
ve 2.týdnu v lednu nastoupilo 21 hráčů. Pod vedením 
trenéra Jindry Holického, byla příprava velmi kvalitní. 
Mimo fyzické přípravy bylo sehráno 8 přípravných 
utkání, většinou na umělé trávě v Mimoni. Mužstvo 
bylo doplněno ještě o dva hráče – Ondru Holického 
a Jirku Horáčka. V jarních utkáních jsme dokázali, že 
jsme dobře připraveni a výsledky hovoří za vše. De-
setkrát jsme zvítězili a jen jednou prohráli v Rejšicích, 
kde nastoupila většina hráčů jejich „A“ mužstva, hrající 
1.A třídu. Přesto jsme soutěž suverénně vyhráli s 55 
body a se skóre 58:22. Druhé Rejšice „B“ zůstaly 
za námi o 9 bodů.

Náš tým měl třetí nejlepší útok v soutěži. Před námi 
vstřelili více branek jen rezervy Rejšic „B“ a Luštěnice 
„B“ a to díky posilování v domácích zápasech hráči 
z „A“ mužstev. V obdržených brankách jsme byli nej-
lepší. Průměr na utkání byla 1branka. Nejlepším střel-
cem za náš tým se 16 brankami se na jaře stal Jirka 
Horáček a v celkovém součtu podzim jaro skončil jako 
druhý nejlepší střelec 4.třídy.

Chtěl bych tímto poděkovat trenérovi mužstva a hrá-
čům. Cesta do vyšší třídy, kde jsme léta hráli, vede jen 
přes poctivou přípravu podloženou kvalitou při mistrov-
ských utkáních. 

Jaro odehráli tito hráči: M. Prokůpek, M. Jíra, J. 
Ertl, David a Daniel Herčíkovi, M. Pešán, J. Dubay, J. 
Koliba, J. Bureš, L. Puskajler, V. Tyšer J. Tošovský, Z. 
Kuntoš, L. Verner, J. Horáček, J .Novák, O. Holický, 
M. Maršík, P. Hrobár, J. Rucký, P. Burda, V. Tarasjuk 
a v několika utkáních se objevil i trenér Jindra Holický.

Poděkování patří všem, kteří se po celou sezonu 
starali o chod našeho klubu, za finanční i sponzorské 
podpory. Dovolte mi poděkovat trenérské dvojici R.Do-
halský a M.Prokůpek- za práci s mládeží, která v minulé 
sezoně vedla k tomu, že naši minižáci byli na okresu 
Mladá Boleslav suverénně nejlepší. 

Za FK Slavoj Čistá
Předseda - Jaroslav Dohalský



Pro vnitřní potřebu Obecního úřadu Čistá zpracoval Josef Műller a Jiří Čermák.
Vytiskla Tiskárna Čistá

Minižáci.
Příprava na jarní část sezóny začala na začátku ledna na sále KD, 

kde jsme trénovali jednou týdně. V polovině března jsme si poprvé 
zatrénovali na místním hřišti. V jarní části fotbalové sezóny na nás 
čekaly zápasy jak v mistrovské soutěži, tak semifinále okresního 
poháru (Belsport cup).

Minižáci byli tak jako na podzim rozděleni na starší a mladší 
přípravku. V přípravě starší přípravka sehrála tři přípravná utkání 
se soupeři z vyšších fotbalových divizí (Bezno – Čistá 3 : 9, Čistá 
– Bakov 7 : 0, SKP MB – Čistá 0 : 7). Mladší přípravka sehrála 
čtyři přípravná utkání (Bezno – Čistá 3 : 9, Čistá – Bakov 3 : 2, 
Bělá p. B. 3 : 12, Bakov – Čistá 6 : 9).

V mistrovské soutěži 3. A divize měli naši hráči za soupeře týmy 
SK Kosmonosy, Sokol Nová Ves a Sokol Chotětov. Ve všech 
dvanácti zápasech s těmito soupeři naši minižáci zvítězili. Získali 
36 bodů s velmi aktivním skóre 108 : 5!!! A zaslouženě postoupili 
spolu s Kosmonosy do vyšší divize 2. B. Naším cílem však byl 
také postup do finále okresního poháru. V semifinále poháru jsme 
na „Čarodějnice“ zajížděli do Luštěnic. Za velkého vedra jsme sna-
živého soupeře hrajícího o dvě divize výše přehrávali, zvítězili jsme 6 
: 1 a zaslouženě postoupili do finále. Ve druhém semifinále porazily 
Dobrovice Kosmonosy a náš finálový soupeř byl jeden z netěžších 
z jednatřiceti týmů hrajících pohárovou soutěž.

hráli hráči Čisté a Nové Vsi. Zápas skončil vítězstvím Čisté + NV 6 
: 4. Původně jsme chtěli vytvořit tým pouze z hráčů Čisté, ale to by 
museli za tým mladších žáků nastupovat i hráči ještě minižáckého 
věku. Proto jsme se rozhodli vytvořit sdružené družstvo s Novou Vsí. 
Z důvodu velmi dobrých výsledků měli zájem o spolupráci i další 
kluby jako Sporting MB, Bakov a Kosmonosy. Do mladších žáků 
přecházejí od příští sezóny Patrik D., Mirek B., Matěj B., Jirka P., 
Vojta P., Martin V. a Adam V. Za tento tým by měli nastupovat pou-
ze hráči ročníků 2002 a 2003, ale není vyloučeno, že do zápasů 
naskočí i hráči mladších ročníků. Jako FK Slavoj Čistá budeme hrát 
podzimní část sezóny v Nové Vsi. V jarní části sezóny uvidíme tým 
mladších žáků v Čisté. Mladší hráči hrají systémem 7 + 1 na polovi-
nu hřiště, což je určitě lepší, než kdyby začali hrát hned na velkém 
hřišti. V příští sezóně bude přihlášen také tým minižáků (ročníky 
2004 a mladší). Posledním rokem v minižácké kategorii budou hrát 
Honza P., Martin W., Filip H. a Ondra Š. Za tým minižáků budou 
dále hrát Pepa K., Vojta V. Dan S., Jonáš R., Dominik J., Matěj P., 
Kuba R. a Petr K. Hráči nejmladších ročníků, kteří nedávno začali 
trénovat si zahrají přátelská utkání proti stejně starým hráčům.

Žáci FK Slavoj Čistá – vítězové turnaje
Před prvním finálovým utkáním se naši minižáci zůčastnili dobře 

obsazeného turnaje v Kosmonosích. Tohoto turnaje se účastnily 
i Dobrovice. Postupně jsme porazili Akumu MB 5 : 1, Sporting MB 
2 : 1, Kosmonosy 3 : 1, Hrádek nad Nisou 4 : 2, SKP MB 5 : 1. 
S Březnem jsme remizovali 2 : 2 (n. p. 3 : 2), ale s Dobrovicemi 
náš tým prohrál 0 : 1. Přestože jsme byli lepším týmem, nedokázali 
jsme výbornému brankáři hostů dát ani jeden gól. V závěrečném 
zápase ale Dobrovice prohrála s Březnem a náš tým mohl slavit 
vítězství v turnaji.

Za dva dny nás čekalo první finálové utkání v Dobrovicích. Utkání 
bylo hráno jako předzápas divizního utkání mužů spojené s bohatým 
programem a zápas sledovalo hodně diváků. Domácí tým byl favo-
ritem, ale to co předvedli naši hráči, bylo jedním slovem „paráda“. 
Byli rychlejší, důraznější, bojovnější, prostě lepší. Na konci zápasu 
svítil na ukazateli stav 0 : 6. Výsledkem a hlavně průběhem utkání 
byli překvapeni jak hráči, funkcionáři a fanoušci Dobrovic, tak funk-
cionáři okresního fotbalového svazu. Domácí měli za celý zápas (50 
minut) jen jednu vyloženou šanci a naopak mohli inkasovat klidně 
12 gólů. Odveta se hrála za dva týdny v Čisté. Zápas měl být pouze 
formalitou, ale naši hráči chtěli porazit Dobrovice i podruhé. To se 
jim podařilo a zvítězili 8 : 4. Za početné divácké pozornosti mohli 
zvednout nad hlavu vítězný pohár. Pro tak malý fotbalový klub je 
to obrovský úspěch, protože jsme dokázali přehrávat týmy jako 
Benátky, Luštěnice a hlavně Dobrovice, hrající nejvyšší soutěž. Do-
stali jsme spoustu gratulací a hlavně jednu bych tady rád zveřejnil: 
„No super, já když viděl hrát vaše kluky, tak jsem nepochyboval 
o vašem úspěchu. Ti kluci vědí co hrát, kam si naběhnout a jak 
vystřelit. Ještě jednou gratulace“. (Nejmenovaný trenérský kolega).

Týmy starší a mladší přípravky byly přihlášeny na turnaje pořá-
dané SKP MB při jejich oslavách založení klubu. Starší přípravka 
postupně porazila SKP MB A. 6 : 0, Luštěnice 6 : 0, Benátky 3 : 
2, remizovala s Akumou MB 1 : 1 ( 2 : 1 n. p.). V posledním zápase 
jsme porazili SKP MB B. 2 : 0 a opět jsme mohli slavit první místo. 
Mladší přípravka v prvním zápase nastoupila proti silnému Rapidu 
Liberec a podlehla mu 1 : 7. Následně prohrála 0 : 1 s  SKP MB 
A.,  porazila  Žerčice 2 : 1,  prohrála s Akumou 0 : 3, a porazila 
SKP MB. 1 : 0. Celkově se naši nejmenší fotbalisté umístili na 5. 
místě. Poslední fotbalovou akcí našeho klubu bylo utkání nově 
tvořeného týmu mladších žáků proti Sportingu MB. Za tento tým 

Mladší přípravka

Hráči ročníků 2003 (Patrik D., Mirek B., Matěj B.) a 2004 (Mar-
tin W.) nastupovali také v zápasech okresních výběrů příslušných 
ročníků, kde patřili k nejlepším. Dalším hráčem ve výběru ročníku 
2004 bude od příští sezóny Honza P.

Nemohu také zapomenout na hráče ročníků 2 000 (Roman D., 
Dominik J.) a 1999 (Venca J., Tomáš N.), kteří hostovali v Bělé p. 
B. a Bakově. Dokonce si zahráli proti sobě; oba týmy hrají krajskou 
soutěž 1. A třídy. Hráči ročníku 2 000 budou hrát poslední sezónu 
v kategorii starších žáků. Hráči ročníku 1999 budou již nastupovat 
v dorostenecké kategorii. Byli bychom rádi, kdyby v dorosteneckém 
věku všichni tito hráči hráli v jednom týmu, ať už je to kdekoli. Úplně 
poslední fotbalovou akcí této sezóny bude pro tři naše minižáky 
(Patrik D., Mirek B., Matěj B.) účast na mezinárodním turnaji v Dráž-
ďanech dne 29. 6. Turnaje se účastní Sporting MB a požádal nás 
o doplnění svého týmu. Turnaj je pro ročníky 2002 a mladší. Naši 
hráči si vyzkouší fotbal proti zahraničním týmům a bude to pro ně 
určitě zážitek. Na závěr bych rád poděkoval všem hráčům za zod-
povědný přístup při trénování (může to být ještě lepší) a k zápasům. 
Věřím, že s poctivým přístupem se budete dále zlepšovat a fotbal 
vás bude bavit. Užijte si prázdniny a opět se sejdeme na tréninku 

v pátek 22. 8. Od 16. 30 hodin. Již 30. 8. Nás čeká velice pěkný 
Prezidentský turnaj pořádaný FK Ml. Boleslav. Turnaj je pro ročníky 
2003 a mladší v systému 7 + 1.

Dále bych poděkoval trenérům, asistentům a funkcionářům (hlav-
ně za trpělivost). Rodičům za podporu dětí a celého týmu minižáků. 
Veliký dík patří Obci Čistá a ZD Čistá za zhotovení nových lehkých 
přenosných branek a všem, kteří se starají o chod klubu a finančně 
podporují mládežnické týmy v Čisté.

Starší přípravka


