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ZPRAVODAJ
3/2014

OBCE ČISTÁ

Vážení občané
Přehouply se nám všem dospělým dovolené, dětem 

prázdniny a začal obvyklý pracovní a pro děti nový škol-
ní rok. Do první třídy Základní školy Čistá nastoupilo  8 
nových prvňáčků. Přeji všem dětem, které naši školu na-
vštěvují, aby se jim ve všem dařilo, aby byly zdravé a měly 
hodné a spravedlivě přísné paní učitelky. Stejně tak se 
bude seznamovat s novým prostředím v naší Mateřské 
školce 11 nových dětiček. I jim přeji hodné a spravedlivé 
paní učitelky. Dne 3. 9. 2014 proběhlo veřejné zasedání 
zastupitelstva obce. Tak jako vždy, byli občané seznáme-
ni s novinkami, které se v obci udály během prázdnin. 
Chtěla bych vás touto cestou informovat především 
o tom, jak dopadla dotace na rekonstrukci školní družiny. 
Těsně před začátkem prázdnin jsem se dozvěděla, že 

Vážení občané,
jak jistě všichni víte, dne 10. a 11. října tohoto roku se 

budou konat volby do Zastupitelstva obce. V naší obci podaly 
kandidátku dvě sdružení nezávislých kandidátů a jedna par-
lamentní strana. Volit se bude tradičně 7 zastupitelů. Každé 
volby do zastupitelstva obce jsou velmi důležité pro každého 
občana, který zde žije. Každý, kdo k volbám přijde, může 
svým hlasem vybrat do nového zastupitelstva člověka, o kte-
rém ví, že bude pracovat především v zájmu obce, pro lidi, 
pro nás všechny. Jen pro připomenutí: 

Volby se konají ve dnech 10. a 11. října 2014 
a to v pátek 10. října od 14. 00 do 22.00 hod. 
a v sobotu 11. října od 8.00 do 22.00 hod. 

Svoz nebezpečného odpadu!
Svoz nebezpečného odpadu, který probíhá každoročně 

na základě uzavřených platných smluv se společností COM-
PAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o. se uskuteční 18. 10. 2014 
od 8. 00 do 8. 15 hod. v obecním sběrném dvoře „U Klacků“. 

Tímto odpadem jsou barvy katalogové číslo 200127 a au-
tobaterie katalogové číslo 200133. Nádoby, obsahující barvy 
či oleje, musí být uzavřené a nesmí z nich obsah unikat. Sou-
částí svozu je zpětný odběr elektrozařízení a olejů. V režimu 
zpětného odběru převezmeme: elektrozařízení – ledničky, 
mrazničky, zářivky, televizory, monitory, rádia, vysavače a po-
dobně. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné 
podstatné části a nesmí být demontované. Nádoby s olejem 
k převzetí musí být uzavíratelné a nesmí jevit žádné známky 
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dotace na kompletní rekonstrukci školní družiny i s ordinací praktického lékaře, nám byla přidělena. Jsem za to 
velmi ráda, protože žádosti jsme spolu s firmou podávala opakovaně a až teprve v tomto roce se to podařilo. Re-
konstrukce by měla začít ještě na podzim tohoto roku. Pokud půjde vše dobře, měla by do konce roku 2014 stát 
hrubá stavba budovy. Stavební práce se s jistotou přehoupnou i do roku příštího. Doufám, že vše dobře dopadne 
a našim školákům se v příštím roce otevřou nové prostory pro jejich mimoškolní činnost, pro MUDr. Zeleného nová, 
důstojná ordinace, která je v plné míře využívána především místními lidmi. Projekt by nebylo možné zrealizovat 
bez usilovné práce externích pracovníků z oblasti projektů a dotací -  v tomto případě pana Mgr. Jakuba Houžvice 
z Čisté a pana Ing. Jiřího Proroka z Mladé Boleslavi. Rekonstrukce školní družiny není jediná věc, která se v obci 
v tomto roce ještě provede nebo je již hotová. Máme například novou pergolu u mateřské školy. Budou ji využívat 
nejenom děti mateřské školy, ale příležitostně i děti ze školy základní. Jsou kompletně zrekonstruované toalety 
v KD, poslední nepěkná věc, která této budově dělala špatnou reklamu. Pokud zhodnotím jenom investice na celé 
budově KD (nová střecha KD, nová okna restaurace, zrekonstruovaný salonek, nové vchodové dveře atd.), jsou 
to statisíce, které se za poslední čtyři roky do této budovy vložily. Po celou dobu rekonstrukce sociálního zařízení 
v KD byla restaurace kulturního domu uzavřena. I v těchto prostorách došlo  k určitým vylepšením – byly zakou-
peny např. nové židle a mnohé další. Chtěla bych apelovat na nás všechny: važme si nových věcí, které se v obci 
vybudovaly, nakoupily, zrekonstruovaly. Vše se investuje pro lidi a mělo by také lidem na mnoho dalších let sloužit 
v plné kráse a nepoškozené. V souhrnu bych dále připomněla rekonstrukce a opravy průběžných komunikací, ale 
i komunikací vedoucích k některým číslům popisným atd. A to nehovořím o věcech v mnohém drobnějších, které 
nejsou na první pohled patrné, ale přispívají k příjemnému bydlení v naší obci. Je toho mnoho, co se za poslední 
čtyři roky v obci udělalo. Do nové části Týnec se stěhují noví obyvatelé, kteří se stanou součástí naší obce a i to 
svědčí o dobrém jménu obce Čistá. I nadále je však potřeba v investicích pokračovat. I přes tyto všechny zmíněné 
klady je ještě mnoho nedodělků nebo akcí, které budou následovat ještě v tomto roce. S mnohými dalšími se však 
bude počítat až do rozpočtu na rok 2015. Je stále co zvelebovat. Snažení nás všech, kteří pro obec pracujeme, je 
v mnohém maximální. Jsou- li však od občana jakékoliv připomínky nebo návrhy, jak zlepšit to či ono, je možnost 
přijít na veřejné zasedání zastupitelstva obce a vyjádřit svůj názor všem zastupitelům. Právě to je smysl veřejných 
zasedání obecně. A právě toto pomáhá obec vylepšovat. 

Marta Dubayová
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úniku oleje. Podmínky odvozu: Veškerý výše uvedený 
odpad a elektrozařízení musí být shromážděn předem 
v určený den na jednom místě. V určenou hodinu bude 
provedena jen nakládka odpadu. Odvážen bude pouze od-
pad a elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se 
netýká odpadů z podnikatelské činnosti (např. 200 l sudy 
oleje, nadměrné množství nádob barev apod.). Při nakládce 
je nutná účast zástupce obce, který potvrdí předání odpa-
du a elektrozařízení razítkem a podpisem. Bez jeho účasti 
nebude odpad naložen a odvezen! Předmětem svozu jsou 
pouze uvedené nebezpečné odpady a zboží podléhající 
zpětnému odběru. Nakládku jiných odpadů lze smluvně 
dohodnout v jiném termínu.

Zprávy komisí….
Komise životního prostředí
Komise Ž. P. projednala stav komunikací v obci. Někte-

ré jsou ve špatném stavu a pro příští rok bude potřeba 
v rozpočtu počítat s financemi na jejich opravu. Zima se 
blíží a tak byla projednána i připravenost pro toto období. 
Dle informací p. Horáka je technika a posypový materiál 
na zimu připraven. Také byla projednána situace na Týnci. 
Jedná se o keřoviny (thuje) u domu čp. 34 a čp. 130. Ko-
mise doporučuje tyto dřeviny odstranit nebo upravit tak, aby 
tyto úseky byly bezpečné pro všechny účastníky silničního 
provozu. Dále komise vyhodnotila plnění úkolů za čtyřle-
té volební období. Na naši komisi se obrátilo s řešením 
problémů celkem 76 občanů. Komise řešila jednotlivé 
žádosti vždy přímo na místě a doporučila řešení situace. 

V sobotu 20. 9. 2014 Sbor pro občanské záležitosti v čele 
s paní starostkou přivítal sedm nových občánků naší obce. 
Po vystoupení dětí Základní a mateřské školy a slavnostním 
uvítání, byli noví občánci zapsáni do Pamětní knihy obce. 
Jsou to: Martin Sajdl, Tomáš Malínský, Aneta Rumlová, Ka-
teřina Rylichová, Martin Votroubek, Eliška Kubátová a Anna 
Bradnová. 

Za kulturní komisi Iva Gregorová

Obecním pozemkům byla vždy věnována maximální pozor-
nost. Po celé volební období byla věnována pozornost také 
obecnímu sběrnému dvoru. Musíme konstatovat zlepšení 
při třídění odpadu a větší zodpovědnost občanů k tomuto 
fenoménu. Černé skládky se objevují jen vyjimečně. Kladně 
je hodnocena i výsadba nových stromů, jak ovocných, tak 
okrasných. Ve svém příspěvku bych mohl pokračovat, ale 
každý může posoudit sám, jak se oblast životního prostředí 
zabezpečovala. Závěrem chci poděkovat členům komise 
za jejich přístup při řešení úkolů. Poděkování patří i naší 
hospodářce paní Janě Uhlířové, která s komisí spolupra-
covala a dále Všem našim občanům, kteří přispěli k tomu, 
že je naše obec Čistá čistá. 

Za komisi Ž. P. Veselý

Kulturní komise
Při slavnostním zahájení letošního školního roku bylo 

„ošerpováno“ osm prvňáčků. Základní škola v Čisté má 1. 
až 5. postupný ročník. V současné době ji navštěvuje 30 
žáků. V I. třídě tj. 1. a 3. ročník 14 žáků, ve II. třídě 4. a 5. 
ročník 16 žáků. Výuku zajišťují pedagogičtí pracovníci: Karla 
Fridrichová, ředitelka školy, třídní učitelka I. třídy. Dále Bc. 
Andrea Vacková, třídní učitelka II. třídy, Ing. Jitka Martincová, 
učitelka (0,5 úvazek) a Danuše Gregorová, vychovatelka ŠD.

1. školní den 1.9. 2014

Vítání nových občánků

Oslava narozenin členky Sboru pro občanské 
záležitosti paní Marie Tůmové.
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Století na vsi
Zápis z 6. června 1901: Žádost o zaplacení bubnu 

pro obecního strážníka vyřízena kladně. Také rozhodnuto 
obílit chudobinec a kovárnu vápnem (obecní budovy). Výlohy 
hudebníkům, od stavění oltářů, od přivážení břízek a pod., 
tedy výlohy od pořádání Božího těla(slavnosti) je schváleno 
uhradit. Panem starostou sděleno, že obecní strážník se vzdal 
funkce, bude vyhlášen konkurz v Mladoboleslavských listech. 
Zápis z 25. června 1901: Na místo obecního strážníka se 
přihlásilo 11 osob a z nich hlasováním byl vybrán František 
Kůtek. Dále pan K. C. Menzel nabizí za část stráně k těžbě 
písku 700K za korec. Obec souhlasí, ale pouze za částku 
800 K za korec, pod kterouž cenu jíti nemůže. Zápis z 15. 
srpna 1901: Dláždění rigolů při nové silnici na návsi zadáno p. 
Fr. Tichému, běžný metr za 1 zl. 40 kr. s materiálem a dopra-
vou. Zápis z 8. září 1901: O volbě starosty a obecního zast, 
je shodný co zápis do školní kroniky. Volba obecního starosty 
proběhla 8.10. 1901 a byl opět zvolen p. V. Novák z č.p. 4. 
Prvním radním byl zvolen František Vyhlas, hostinský a rolník 
z čp. 59 a za druhého radního zvolen pan Josef Kabeš, rolník 
z čp. 8.  Zápis z 29. září 1901: Do volební komise k volbě 
poslance do sněmovny zemské zvoleni: pan Josef Vaněk a p. 
František Volák. Zápis o odprodeji pozemků na stráni nad to-
várnou p. Menzelovi, Josefu Novákovi a Štěpánu Vyhlasovi. 
K přípisu o zřízení měšťanské školy dívčí v Bělé dohodnuto, 
že škola s tak malým počtem žáků je na vydržování drahá 
a že obec již stojí vydržování dětí ze čtyř odškolených čísel 
popisných z Podolí do Bělé, to co náklad na čisteckou ško-
lu. Za obecního pokladníka opět zvolen Josef Vaněk. Zápis 
ze dne 7. listopadu 1901 je protokolem o kolaudaci silnice 
na Bělou.  Dne 9.11. 1901 nastupuje nový katecheta p. Jo-
sef Pažout.  Zápis z 10. prosince 1901: Žádost o povolení 
stavby (změna směru) silnice od nádraží bělského ke Plužné.  
Část členů Sociálně demokratické strany zaslala v měsíci 
říjnu k místodržitelství žádost o povolení spolku " Dělnická 
beseda Svornost" a toto jim bylo po třech opravách stanov 
povoleno. Z 36 zájemců své členství potvrdilo 18 a dva se 
přihlásili noví. Nová stavení v letech 1900 a 1901 vystavěli : 
čp. 104 pan Jan Kuntoš, domkař na pozemcích od čp.17, 
čp.105 pan Josef Abrt, domkař na pozemcích od čp. 17, čp. 
106 pan Josef Kotrmon, domkař na pozemcích od čp. 17, čp. 
107 pan Josef Novák, domkař a státní cestář na pozemcích 
od čp. 29, čp.108 pan Josef Jireš, domkař na pozemcích 
od čp. 17 v roce 1901, čp. 109 pan Štěpán Novák, domkař 
a cestář na pozemcích od čp. 17.  Dobrodincové školy čis-
tecké : Obec Čistá, jež od roku 1901 platí za žactvo školné 
roční 259 K, Záložna Katusice dala 15. dubna 1902 dvacet 
korun. Zápis z 5. ledna 1902: K návrhu na zavedení kontroly 
pro ponocného bylo dohodnuto, že budou pořízeny kontrolní 
hodiny. Za výběrčího nápojové dávky na jeden rok byl zvolen 
pan Josef Bělohlav. V této době láme se kámen v obecním 
lomě v "Důlni"  "pod Křížem". Vyjádření k žádosti pí. Marie 
Vyhlasové z čp.73 za udělení povolení ku prodeji likérů a pá-
lených druhů kořalek (v této době v obci již tři koncesované 
prodeje kořalek na 720 obyvatel). K návrhu na zavedení daně 
ze psů v obci usneseno, poněvadž žádný občan nedrží psa 
kromě pro hospodářství potřebného, by taková daň zavedena 
nebyla. Konstatována nutnost pořídit dlouhé hasičské žebříky. 

Usneseno, aby Vilém Vrba za rozsvěcení a čištění obecních 
lamp dostal za 41 rozsvícení 4K 92 hal..   Přestavba letní 
tělocvičny v květnu 1902 si vyžádala náklad 50 K.  Ustavující 
valná hromada Dělnické besedy Svornost se konala 1. června 
1902 za účasti 22 členů. Byli to: Fr. Tichý, Josef Bělohlav, 
Štěpán Bělohlav, Antonín Bobek, Vilém Vrba, Štěpán Vrba, 
Josef Vrba, Josef Vyhlas, Václav Vávra, Josef Šubrt, Jan Efler, 
Bedřich Mikousek, Václav Mokrý, Václa Hanzlík, František 
Kroupa, Josef Povolný, Karel Kobosil, Václav Šimon a Josef 
Skořepa. Do výboru byli zvoleni tito funkcionáři: za předsedu 
František Tichý, za místopředsedu Štěpán Bělohlav, za jedna-
tele Antonín Bobek, za pokladníka Štěpán Vrba, za knihovníka 
Vilém Vrba, za správce domu Karel Kobosil. Další členové 
výboru: Josef Šubrt, Václav Hanzlík, Václav Horák, Jan Efler 
za revizora účtu, Václav Šimon taktéž a Václav Mokrý. Výše 
zápisného byla stanovena na jednu korunu, na příspěvky mě-
síčně třicet haléřů.  Zápis z 26. července 1902: Ke sdělení 
o uprázdnění bytu v obecním chorobinci sděleno, že se sice 
hrobník Josef Horák odstěhoval, zůstala tam však jeho stará 
matka s dcerou a bylo rozhodnuto byt jim ponechat. Dále jed-
náno o rozšíření hřbitova a usneseno, že tento ještě vyhovuje. 
Žádost p. J. Ceháka, mistra kominického v Bělé za schválení 
cen při vymetání komínů. Za komíny prolézací u rolníků v domě 
v přízemí otevřených (černá kuchyně) 10 hal., špérovaných 
(s dvířky) 12 hal.. U chalupníků a domkářů komíny otevřené 8 
hal., špěrované 10 hal.. Komíny "ruské"( cilindrové) úzké u rol-
níků v přízemí 12 hal., v poschodí 20 hal.. Dále pak žádáno 
o příspěvek k zakoupení železného plotu kolem stylobatu sv. 
Jana Nepomuckého na Velké straně. Za tento návrh přimlouvá 
se též starosta a praví, že spolek pro urovnání návsi má skoro 
již pokladnu prázdnou.  Při schůzi konané dne 13. září 1902 
v místnosti p. Josefa Vyhlase (přítomno šest členů), rozhod-
nuto pořádat kulturní večer s jednoaktovkou Fotografická dílna 
v Praze, pak nějaké solové výstupy a kuplety. Výbor se usnesl 
toto pořádat 19. října 1902 a výtěžek věnovat ve prospěch 
jeviště.  Zápis z 28. září 1902: Navrženo, aby se malý stříkací 
stroj uložil na Stránce. 
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Vytiskla Tiskárna Čistá

Chovatelé informují  
Členové naší organizace se účastnili několika výstav v rám-

ci okresu i mimo náš okres. Ve dnech 23. a 24. srpna 2014 
to byla místní výstava Z. O. ČSCH v Bakově nad Jizerou. Tato 
výstava byla pořádána po 11 letech. Členové této organizace 
by rádi navázali na dříve tradiční chovatelské výstavy v našem 
regionu a podíleli se tak na rozvoji chovatelství. Bylo zde 
vystaveno 150 králíků. V expozici drůbeže dvacet voliér. 
Výstava byla dobře organizačně zajištěna. Účastnilo se 31 
vystavovatelů. Další výstava, které jsme se účastnili, byla 
30. srpna 2014 v Zákupech. Na této výstavě bylo vystaveno 
265 králíků 46 plemen. Drůbež byla vystavena v 54 volié-
rách. Výstavy se účastnilo deset německých vystavovatelů 
s počtem 47 kusů zvířat. Němečtí chovatelé jsou ze spolku 
Crastau Hörmitz a Lautersdorf. Počet vystavovatelů byl 
52. Naše účast byla též na výstavě, kterou pořádala Z. O. 
ČSCH Dobranov. Bylo zde vystaveno 126 králíků a 83 voliér 
drůbeže (i vodní). Vystavovatelů bylo celkem 35. Pro Vaši in-
formaci na příští členské schůzi bude projednán stav v chovu 
u jednotlivých členů a organizační zajištění okresní soutěže. 

Za Z. O. ČSCH Čistá Veselý

Fotbalová mládež FK Slavoj Čistá
V okresních fotbalových soutěžích hrají tento ročník dva 

naše týmy. Hráči ročníku 2003 přešli z kategorie minižáků 
do kategorie ml. žáků a nastupují spolu s hráči Nové Vsi 
v tzv. „sdruženém družstvu“. Pod názvem FK Slavoj Čistá 
hrají okresní soutěž ml. žáků 7 + 1. Soutěž hrají hráči ročníků 
2002 a mladší na polovinu velkého hřiště. Vstup do soutěže 
našim ml. žákům vyšel, neboť ze tří odehraných zápasů 

máme tři vítězství a skóre 19 : 5. V soutěži je přihlášeno 
třináct týmů včetně týmu FK Mladá Boleslav 2004. Zápasy 
podzimní části soutěže odehrajeme na hřišti v Nové Vsi 
a v jarní části uvidíme naše ml. žáky na hřišti v Čisté. Druhým 
týmem v okresních soutěžích je tým minižáků hrajících 2. B. 
divizi. Soupeři jim jsou týmy SK Kosmonosy, FK Zdětín a SKP 
MB „A“. Po jednom odehraném turnaji mají naši minižáci 
na svém kontě jedno vítězství a dvě porážky se skóre 4 : 
13. Tým minižáků hraje také okresní pohár „Belsport cup“, 
který se nám loňskou sezonu podařilo vyhrát. Tuto sezónu 

Mladší přípravka

Minižáci

Mladší žáci

jsme v prvním kole narazili na domácím hřišti na Doubravu B. 
a zvítězili jsme 5 : 0. Ve druhém kole, také na hřišti v Čisté, 
jsme přešli do třetího kola přes Akumu MB „A“ po vítězství 
3 : 1. Ve třetím kole se utkáme 15. října na hřišti Sportingu 
MB o postup do semifinále. Naši úplně nejmladší fotbalisté 
sehráli přátelské utkání ve Zdětíně a zvítězili 7 : 6. Nábor 
nových malých fotbalistů a fotbalistek stále probíhá a rádi 
přivítáme v našich týmech děti ročníků 2002 – 2008. 

Roman Dohalský

Fotbal MUŽI
Po úspěšné sezoně jsme se sešli už koncem června. Letní 

přestávku jsme využili k brigádám přímo na hřišti a v zázemí 
klubu. Na hřišti jsme položili travní koberce do brankovišť, 
které byly už ve špatném stavu. Byla opravena přenosná 
velká branka a dále jsme vymalovali kabiny a chodbu. Letní 
příprava byla tentokrát kratší. Narušil nám ji posunutý termín 
dovolené ve Škodě Auto. Většina hráčů byla na dovolených. 
Stihli jsme sehrát 2 přátelská utkání a to se Sportingem 
Mladá Boleslav s výsledkem 3:2 a s mužstvem Jabkenic, 
které jsme porazili 6:0. 

V úvodním kole soutěže jsme doma remizovali s mužstvem 
Ledců 1:1.

Také druhé utkání jsme sehráli doma a zvítězili jsme 
nad FK Obruby 2:1.

Ve třetím kole zajíždíme do MB na SKP a po velmi dobrém 
výkonu,  vítězíme 3:0. V dalším domácím zápase pokraču-
jeme v dobrých výkonech a porážíme mužstvo Bousova  B  
3:0. V pátém kole jedeme do Řepova na hřiště jednoho z fa-
voritů soutěže. Ve vyrovnaném utkání hrajeme do 70.minuty 
0:0, ale počasí nedovolilo utkání dohrát pro velké blesky, 
které ohrožovaly zdraví hráčů. Rozhodčí utkání ukončil – 
náhradní termín bude určen Sportovně technickou komisí 
MB fotbalového svazu. Toto utkání by mělo být sehráno 
do 1.října.

Zatím můžeme být s hrou i s výsledky mužstva velice 
spokojeni, naši muži se drží v popředí tabulky s minimální 
ztrátou na 1. Bakov B.

Za FK Slavoj Čistá
Předseda Jaroslav Dohalský


