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OBCE ČISTÁ

Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vám všem popřát krásný a klidný adventní čas. 
Užívejte si toto období v klidu a v radosti.
Advent, více než kterékoli jiné období, vyvolává v člověku 
soucit s druhými, naději a lásku.
Podejme vždy pomocnou ruku tam, kde je to nejvíc potřeba 
– opuštěným dětem, starým a nemocným lidem.
Do roku 2015 Vám přeji dobré zdraví a dobrou mysl.
                                                    Marta Dubayová

Máme rádi zvířata
Každý z nás má rád nějaké to zvířátko. Obdivujeme 

je, jezdíme za nimi do přírody nebo do zoologické 
zahrady a mnozí je máme doma. Ne všichni se k nim 
ale chovají, jak by měli. Jak chovat křečka, papouška, 
rybičky nebo želvu, to většinou zvládne každý. Jenže 
chovat psa nebo kočku, to už obnáší trošku větší práci 
a odpovědnost. Pejska venčíme na vodítku a exkre-
menty uklízíme. Ale co když pejsek uteče ze svého oby-
dlí, boudy či zahrady? Některý se jen kousek proběhne 
a vrátí se domů, protože dobře ví, kde je jeho místo. 
Ale jsou takoví pejsci, kterým se toulání líbí a domů se 
jim vůbec nechce. Jejich páníček jim to dovolí jednou, 
dvakrát nebo vícekrát a pejsek si myslí, že může vy-
běhnout kdykoli je branka otevřená. Mnozí chovatelé 
proto ani nevědí, kde se jejich pejsek toulá a co tam 
provádí. No představte si; pejsek běhá po vesnici, 
přes ulici, přes silnici, může ho porazit auto nebo má 
hlad a žízeň. Doráží na ostatní psy za ploty, dožadujíc 
se také nějaké dobroty a mnohdy ani neví, jestli nesní 
něco otráveného. Ve všech takových případech na něj 
číhá nebezpečí a to je posuzováno jako týrání psa.

A co víc – má páníček jistotu, že právě ten jeho 
pejsek nikomu neublíží?? Jak je možné, že převážná 
většina chovatelů dokáže své psy zabezpečit a někteří 
ani nepřemýšlí, že by se mohlo něco stát?.

Například - Jak byste se cítili v roli učitelky, když 
vedete na procházku více než 25 dětí a proti vám 
běží neznámý pes, vrčí, očuchává děti a vy se třesete 
strachy, aby některé z dětí nekousl?? Nebo ráno je 
ještě tma, odcházíte do práce a jen výjdete na ulici, 
před vámi stojí pes a právě přátelsky se nechová. A co 
taková babička, která jde o holi, nese nákup a celou 
cestu domů ji pes pronásleduje. A to jsou jen příklady, 
o kterých víme. Modleme se, aby nedošlo k něčemu 
horšímu.

Když pomineme nebezpečí úrazu, je tu ještě jedna 
dost nepříjemná věc a to jsou zanechané exkrementy, 
ať už od psů pobíhajících volně nebo od těch na vo-
dítku. Páníčkové si myslí, že je to na vesnici a to nic 
neznamená, ale šlápnout do takového nadělení není 
pro nikoho nic příjemného. Uklízet po pejskovi je přece 
samozřejmostí. Kdyby nikdo po pejscích neuklízel, jak 
by ta naše obec vypadala?

Případů přibývá a chovatelé stále nic. Proto se 
členové kontrolní komise ZO v roce 2015 zaměří 
na kontrolu nebezpečných psů. Chovatelům, kteří 
nebudou respektovat místní vyhlášku u zákazu volné-
ho pobíhání psů po obci, a jejich pes nebude řádně 
zabezpečen, bude vyměřena pokuta ve správním 
řízení až do výše 30 000 Kč.

Co říci na závěr – máme rádi zvířata, ale…
Jana Uhlířová

Ochrana ovzduší a občan topič
Jsme na začátku nové topné sezony 2014 – 2015 

a veřejnost se zase o něco více začíná zajímat o kvalitu 
a čistotu ovzduší, o to co dýcháme a jak nám to škodí. 
Není to tak dávno, kdy jsme se nejvíce zajímali o velké 
zdroje, několikrát do roka je kontrolovali, zkoumali, jaký 
kouř vychází z vysokých komínů. Tito znečišťovatelé 
byli přinuceni k častějšímu měření emisí a k obrovským 
investicím do instalace technologií, které minimalizují 
únik škodlivých látek do ovzduší.

Podle nejnovějších statistik se ovšem do popředí 
největších znečišťovatelů ovzduší v ČR dostala lokální 
topeniště a automobilová doprava. Nyní si bude muset 
do svědomí sáhnout široká veřejnost a uvědomit si, že 
stará kamna a hlavně způsob jak kdo topí a čím topí, 
je to, co nám tu nejvíc škodí. Je škoda, když se obec 
snaží plynofikovat a občanům usnadnit a zpříjemnit 
komfort topení a zároveň, navzdory této snaze, mnozí 
z občanů zůstávají u pevných paliv. A někdy opravdu 
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stačí jeden, aby v celé obci bylo kouřmo a nedýchatel-
no. V dnešní době je to hodně o penězích, ale začíná 
se blýskat na lepší časy. Nabídka krajských tzv. kotlíko-
vých dotací a dotační program MŽP Zelená úsporám se 
začínají více dostávat do povědomí veřejnosti a lidé tyto 
programy začínají více využívat. Nákup nového kotle 
na plyn, biomasu nebo pořízení tepelného čerpadla či 
solárních systémů vás může přijít až o polovinu méně. 
Na tuzemském trhu by se již neměli vyskytovat kotle 
nižší než třetí emisní třídy a proto by pro provozovatele 
těchto nových zařízení neměl být problém dodržovat 
povinnosti uvedené v novém zákoně č. 201/ 2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, který, mimo jiné, ukládá povinnost 
pro všechny provozovatele spalovacích stacionárních 
zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příko-
nu od 10 do 300 kW včetně, sloužící jako zdroj tepla 
pro teplovodní soustavu ústředního topení, zajistit první 
kontrolu technického stavu a provozu zdroje nejpozději 
do 31. prosince 2016. Po tomto datu mohou pracovníci 
příslušných ORP občany vyzývat k předložení dokladu 
o provedení takovéto kontroly a provozovatele nevyho-
vujících zdrojů sankcionovat. Tato povinnost a kontrola 
se opakuje vždy po dvou letech a tak je možné, že 
z našich obcí konečně zmizí obtěžující, štiplavý a ne-
dýchatelný dým. ZDROJ: Zpravodaj Magistrátu MB, 
Monika Rodová, odbor životního prostředí, oddělení 
ochrany půdy, lesa, ovzduší a odpadů.

Komise Životního prostředí
Komise Ž. P. bude pracovat jako v uplynulém voleb-

ním období ve složení Stanislav Veselý, Václav Tomsa 
st. a Rudolf Fridrich.

Členové komise mají určité zkušenosti v oblasti této 
činnosti. Předpokládáme, že i v tomto volebním období 
bude dobrá spolupráce komise a občanů naší obce.

Dále ve svém příspěvku chci upozornit na změnu 
v pravidlech kácení stromů. Od listopadu 2014 je 
možno na zahradách kácet bez povolení pouze stromy 
ovocné. Na ostatní stromy o velikosti (měřené ve 130 
cm nad zemí) obvodu kmene většího než 80 cm je 
třeba požádat o povolení kácení.

Informace o zajištění zimního období byla již podána. 
Prosí Vás, chtěl bych upozornit všechny majitele aut, 
napadne – li větší množství sněhu, aby neparkovali 
své vozy v ulicích před domem a raději využili místa 
na dvorku za plotem. Umožníte tak panu Horákovi 
optimální údržbu ulic a také zabráníte případnému 
poškození vašeho vozu.

Za několik dní budeme oslavovat Vánoční svátky, Sil-
vestr, Nový rok. Oslavujte s rozumem a jasnou hlavou, 
aby nedošlo ke škodám na zdraví nebo na majetku.

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků 
a šťastný nový rok.

Za komisi Ž. P. Stanislav Veselý 

Kulturní komise
Jedenáctý listopad je celosvětově uznávaným dnem 

válečných veteránů. Při této příležitosti položili zástupci 
obce k oběma pomníkům padlých ze světových válek 
vzpomínkové kytice.

V zastoupení Sboru pro občanské záležitosti jsem na-
vštívila v tomto předvánočním čase naši Základní a ma-
teřskou školu. Byla jsem mile překvapena, co všechno 
naši žáčci a děti mateřské školy dovedou se svými 
učitelkami a ostatními pracovnicemi vytvořit a připravit 
pro příchod Mikuláše. Současně touto cestou děkuji 
dětem, učitelkám a ostatním pracovnicím školy a školky 
za přáníčka a dárečky pro naše občany v domovech 
seniorů, které předá starostka obce s členkami kulturní 
komise při návštěvě před vánočními svátky.

Mše svatá 
v kostele sv. Vavřince v Čisté se koná 

na Štěpána 26. 12. 2014 od 14. 00 hodin.

Zveme všechny děti a rodiče, babičky a dědečky 
na Dětský maškarní bál do sálu kulturního domu, který 
se koná v neděli 15. února od 14 hodin.

Přivítání nových občánků naší obce připravujeme 
na měsíc březen. Přesný termín bude včas oznámen 
formou pozvánky.
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Kulturní komise obce Čistá děkuje členkám Sboru 
pro občanské záležitosti a všem občanům, kteří se ak-
tivně podíleli na kulturních akcích v letošním roce a těší 
se na další spolupráci v roce příštím. Přejeme veselé 
prožití vánočních svátků a pevné zdraví v roce 2015.

Za Sbor pro občanské záležitosti Iva Gregorová

Chovatelé informují
Dne 10. prosince letošního roku byla svolána členská 

schůze ČSCH. Byly projednány úkoly, které vyplynuly 
ze zasedání O. V. Č. S. CH.

Dále se naši členové účastnili několika výstav. 
Na výstavě v České Lípě bylo vystaveno 287 králíků 
31 plemen a barevných rázů, 261 holubů 17 plemen 
a 129 kusů drůbeže. Dále jsme navštívili výstaviště Lysá 
nad Labem. Tato výstava byla jako mistrovství České 
republiky v chovu drobných zvířat. Byla to soutěž mezi 
okresními organizacemi.

Bylo zde vystaveno 2860 králíků, 1940 holubů, 360 
hus a kachen a 1 174 slepic. Bylo provedeno vyhod-
nocení chovatelů a celkové pořadí je následující: 1. 
Praha Východ, 2. Mladá Boleslav, 3. Pardubice a dále 
Kladno, Opava, Hradec Králové, Liberec, Beroun, atd.

Dále naši členové projednali účast na okresní soutěži 
organizací. Této soutěže se účastníme jako organizace 
a dále budou soutěžit naši členové jako jednotlivci.

Na závěr přejeme našim občanům krásné vánoč-
ní svátky a v roce 2015 zdraví, štěstí a pohodu.                                   

Za org. ČSCH Čistá Veselý

Čistecký okruh
V letošním roce je tomu již 50 let, kdy se jel v Čisté 

poslední automobilový a motocyklový závod v rámci mis-
trovství ČSSR pořádaný Automotoklubem SVAZARMU 
při AZNP Mladá Boleslav. Tento závod na tzv. „Čistec-
kém okruhu“, který byl dlouhý 6 200 metrů a jezdilo 

Ukončení fotbalové sezóny - žáci

se 10 kol, byl pořádán od roku 1960 za účasti všech 
tehdejších špiček československého motoristického 
sportu (viz. startovací listina). Náš okres tehdy repre-
zentovali: Pavel Mikeš – ČZ 125 OHC, Josef Vidner 
- automobily do 1150 ccm, Oldřich Horsák a Jaroslav 

Pamětní deska

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

Vážení spoluobčané,
Za sportovní oddíl stolního tenisu TJ Slavoj Čistá si Vás dovoluji pozvat 

na Vánoční turnaj a popřát Vám veselé Vánoce a šťastný Nový rok.
Za TJ Slavoj Čistá  
František Rampas

Bobek – automobily do 1 300 ccm. Účastníkem závodu na tomto okruhu, 
mimo další velmi úspěšné závodníky, byl František Šťastný, který se už 
za svého života stal motocyklovou legendou. Byl pětkrát mistrem republiky, 
měl čtyři vítězství v závodech MS, stál na stupních vítězů v prestižním závodě 
na anglickém ostrově Man a měl mnoho dalších úspěšných startů. V obci 
Kochánky, která se nachází u Benátek nad Jizerou a je rodištěm Františka 
Šťastného, byl 12. října 2014 slavnostně otevřen park nesoucí jeho jméno. 
V parku je umístěna informační tabule s tím, co všechno František Šťastný 
dokázal vyhrát a co si během závodnické kariery dokázal polámat.

J. Gregor

Plán „Čisteckého závodního okruhu“   Část startovací listiny


