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ZPRAVODAJ
1/2015

OBCE ČISTÁ

Jaro je období plné vůní, 
barev a dobré nálady.

Přejeme Vám krásné jarní dny 
plné sluníčka a hodně pohody.

Vážení spoluobčané,
v úvodu mého příspěvku bych Vám všem chtěl 

také popřát příjemné prožití nadcházejících 
Velikonočních svátků.                Starosta obce

Změny v zastupitelstvu obce
Většina z Vás jistě zaznamenala, že v minulém období 

se v naší obci událo několik významných změn v obecním 
zastupitelstvu. Velice nerad se k těmto událostem vracím, 
protože co se stalo, to se stalo a nikdo z nás na tom již nic 
nezmění. Přesto pro ty občany, kteří se nezúčastnili Veřej-
ného zasedání obce 25.2 2015 ani Mimořádného veřejného 
zasedání obce dne 12.3. 2015 podávám nyní tuto informaci. 

Na Veřejném zasedání dne 25.02. 2015 rezignovala 
na funkci uvolněné starostky i zastupitelky obce paní Marta 
Dubayová. Nerad bych se s někým pouštěl do diskuze 
proč k této mimořádné události došlo, jenom bych chtěl 
všem spoluobčanům znovu zopakovat, že bývalou starostku 
nikdo neodvolával a že rezignovala na své funkce 
sama! Některé důvody jejího odchodu jsme již slyšeli, další 
nám třeba ještě bývalá starostka sdělí, ale já s uvedenými 
důvody nemůžu v žádném případě souhlasit, protože jestli 
někdo řekne, že situace v obecním zastupitelstvu byla 
neúnosná, byla špatná komunikace a že ztratila podporu 
dvou zastupitelek, tak mi nezbývá než odpovědět, že to 
byla zejména její chyba. Osobně jsem nesčetněkrát žádal 
bývalou starostku o více pracovních schůzek zastupitelů 
a více diskuse, ale marně. Jestliže má pět zastupitelů obce 
na určitou věc jednotný názor a proti tomuto názoru je pouze 
jedna osoba, tak kde je asi pravda? Ale hlavním důvodem 
její rezignace dle mého názoru je ten, že bývalá starostka 
si ihned po volbách v říjnu 2014 doslova vymohla, že se 
stane uvolněnou starostkou, což oznámila pouze některým 
členům zastupitelstva a ostatní členové zastupitelstva se 
to dozvěděli těsně před Ustavujícím veřejným zasedáním 
konaným 5. 11. 2014. Po tomto „samojmenování“, které 
jsme nakonec pro dobro obce všichni na Ustavujícím veřejné 
zasedání podpořili nám bylo oznámeno, že nejpozději 
od 1.1. 2015 bude tuto funkci vykonávat na plný úvazek, 
tedy nebude mít již žádný další pracovní úvazek. Tuto 
dohodu však bývalá starostka porušila a na místo toho, 
aby přijala návrh většiny zastupitelů a vykonávala funkci 
jako neuvolněná (protože si nadále ponechala pracovní 
úvazek své původní profese) raději rezignovala. Nezbývá 
nám tedy nic jiného, než se s touto vzniklou situací nějak 
vyrovnat. Jak se zmínil na Mimořádném veřejném zasedání 
ve svém příspěvku pan Veselý, určitě to nebude jednoduché 
– a já s tímto názorem plně souhlasím - protože nám bývalá 
starostka takzvaně „nasadila laťku hodně vysoko“. Já osobně 
v žádném případě nesnižuji práci bývalé starostky, ale musím 

také konstatovat, že na výsledcích, které byly dosaženy 
se podíleli také ostatní zastupitelé. Musíme si však všichni 
uvědomit, že bývalá starostka obce měla vytvořeny ideální 
podmínky pro svou práci. Jak již bylo několikrát zmíněno, 
měla možnost vykonávat funkci jako uvolněná, ale nevyužila 
ji. Dnes je situace výrazně jiná, většina stávajících zastupitelů 
má svoje zaměstnání nebo podniká, a tak všichni budou tyto 
funkce vykonávat jako neuvolnění a většinou až po pracovní 
době. Přes tyto důvody se všichni budeme snažit, abychom 
obci pomohli. Jak se nám to bude dařit či nedařit, to 
v nadcházející době posoudíte Vy spoluobčané.

K této problematice ještě jedno vysvětlení k Mimořádné-
mu veřejnému zasedání. Při volbě nového starosty obce 
vstoupila svou poznámkou do jednání bývalá starostka paní 
Dubayová a konstatovala, že volba starosty je neplatná, 
protože měl nejdříve odstoupit z pozice místostarosty. K této 
poznámce doplňuji následující: dle sdělení Odboru dozoru 
a kontroly Středočeského kraje, není vůbec nutné tyto dva 
kroky provádět a není tedy potřebná rezignace nebo od-
stoupení dosavadního místostarosty obce. (Proč by také měl 
místostarosta obce rezignovat na svou funkci předem, když 
neví, jestli bude zvolen do jiné funkce?). Jestliže byl při tajné 
volbě nového starosty obce zvolen dosavadní místostarosta, 
tak mu tímto zvolením automaticky zaniká funkce místosta-
rosty. Takže námitka paní Dubayové byla zcela zbytečná 
a narušila tím pouze program zasedání. 

Většina z nás zastupitelů obce se ale shodla, že když 
jsme zaregistrovali na tomto zasedání bývalou starostku se 
svým manželem, očekávali jsme z jejich strany narušování 
průběhu zasedání a musíme konstatovat, že nás zejména 
manžel bývalé starostky svým vystupováním „nepřekvapil 
a nezklamal“. Ti co byli přítomni si určitě svůj názor na jejich 
vstupy/výstupy do programu zasedání udělali.

Všem, kteří se tohoto zasedání zúčastnili bych se chtěl 
dodatečně omluvit za to, že vše se nepodařilo tak, jak by 
zřejmě mělo. Ale jak se říká, vše je jednou poprvé a já se 
budu snažit, abychom na příštím Veřejném zasedání měli již 
co nejméně „zádrhelů“.

Závěrem bych Vás chtěl ještě informovat, že volbou no-
vého starosty, 1. místostarosty, 2. místostarosty obce a no-
vých předsedů výborů to vše ještě nekončí. Podle zákona 
o obcích §75 ods. 3 má bývalá starostka, která rezignovala 
na mandát starosty a zastupitele obce ještě nárok na 3 mě-
síční odměny. Proto bude muset obec ještě vyplatit nemalou 
finanční částku z obecního rozpočtu.

Zdeněk Tyšer a zastupitelé obce
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Odměny neuvolněných zastupitelů 
V tomto bodě bych chtěl ještě vysvětlit a objasnit, proč 

jsme se všichni zastupitelé obce dohodli a rozhodli, že obec 
bude mít v následujícím období starostu, 1. místostarostu 
a 2. místostarostu. Hlavním důvodem je to, jak jsem již zmí-
nil, že všechny funkce budou neuvolněné, tedy budeme je 
vykonávat souběžně se svým zaměstnáním a podnikáním, 
a proto musíme rozložit práci v obci na více zastupitelů.

Měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů za-
stupitelstva podle §72 zákona o obcích jsou tedy následující:

- neuvolněný starosta obce, pan Zdeněk Tyšer ...........................16.455,-Kč
- neuvolněný 1.místostarosta obce, paní Jana Dostálová ................7.509,-Kč
- neuvolněný 2.místostarosta obce, pan Jaroslav Martinec .............7.509,-Kč
- předsedové jednotlivých výborů (jedná se o 6 výborů) .................1.520,-Kč

U všech odměn se jedná o hrubou mzdu a i když obec 
hospodaří dobře, jak také bylo zmíněno bývalou starostkou 
na Ustavujícím veřejném zasedání dne 05.11. 2014, přesto 
jsme všem neuvolněným členům zastupitelstva navrhli pouze 
základní odměny a nevyužili jsme možnosti „Příplatku podle 
počtu obyvatel obce“, což by mohlo být u starosty a 1. 
a 2.místostarosty obce dalších 10.432,-Kč pro každého.

Ještě znovu informace pro ty z Vás, kteří jste se nezú-
častnili Mimořádného veřejného zasedání. Bývalá uvolněná 
starostka měla měsíční mzdu 37.857,-Kč a místostarosta 
10.432,-Kč, celkem tedy 48.289,-Kč. Nynější součet mě-
síční mzdy neuvolněného starosty a 1. a 2. neuvolněného 
místostarosty je 31.473,-Kč, což jsou o 16.816,-Kč nižší 
obecní náklady za každý měsíc a každý si může spočítat 
kolik to činí ročně. Toto je jenom vysvětlení těm, kteří se 
ptají, proč musí mít obec dva místostarosty a jaké to přinese 
další finanční náklady. Tímto odpovídám, že nevznikají žádné 
další „vícenáklady“ oproti minulému období.

Popis úřadu, úřední hodiny starosty a místosta-
rostů, předsedové a členové jednotlivých výborů

Všechny tyto informace včetně kontaktů budou doplněny 
na webových stránkách obce

Zdeněk Tyšer a zastupitelé obce

Odstoupení starostky obce
Vážení občané, ve středu 25 .2. 2015 proběhlo v salonku 

KD veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Chtěla bych vám touto cestou sdělit, že jsem k tomuto 

dni rezignovala na funkci uvolněné starostky obce i zastupi-
telky. Velmi si vážím všech vás, kteří jste v říjnu 2014 přišli 
ke komunálním volbám a dali mi svůj hlas. Nicméně situace 
v obecním zastupitelstvu se po čtyřech měsících od voleb, 
stala pro mne dále neúnosná. Nedobrá komunikace, ztráta 
podpory dalších dvou zastupitelek, má funkce uvolněné sta-
rostky obce, která si zároveň ponechala i nadále zkrácený 
úvazek ve své původní profesi a setkala se v zastupitelstvu 
s velice negativním ohlasem většiny zastupitelů, to vše je 
pouze malá část toho, co jsem za čtyři měsíce od zvolení 
do funkce uvolněné starostky obce zaznamenala  a nyní 
zmínila. Všechno dohromady podpořilo mé rozhodnutí re-
zignovat. Zachování si především zdravého rozumu a zdraví 
všeobecně je pro mne mnohem víc, než jakákoli funkce ať 
uvolněná či neuvolněná. Chci poděkovat všem, se kterými 
jsem spolupracovala po celé předchozí roky. Byly to roky 
plné poctivé práce a dobrých výsledků, za které se nemu-
sím stydět.

Přeji vám všem jen samé dobré věci.
Marta Dubayová

Výsledky hospodaření obce za rok 2014
Obec schválila vyrovnaný rozpočet ve výši 9 961 000 Kč. 

Rozpočet byl dodržen jak v příjmech, které činily 9 062 463 Kč, 
tak i ve výdajích 9 530 904 Kč. Hlavními příjmy obce byly 
daně od poplatníků převedené od finančního úřadu ve výši 
7 621 720 Kč. Naopak největší zátěží pro obec jsou služby, 
za které obec v loňském roce zaplatila přes 4 700 000 Kč. 
Hospodářský výsledek obce byl jen 195 000  Kč.  Zůstatek 
na běžném účtu koncem roku, byly krásné 4 485 000 korun.

Jedním z obecních příjmů je poplatek za odpady. Možná 

by stálo za to vysvětlit občanům, co poplatek za odpady 
ve výši 550 Kč na osobu zahrnuje. Je to týdenní odvoz 
popelnic, kontejnerů ze sběrného dvora, nebezpečného 
odpadu, tříděného odpadu a samozřejmě doprava a likvidace 
všech těchto odpadů. Již druhý rok byl poplatek na osobu 
odpuštěn všem občanům, kteří v daném roce dosáhli věku 
70 let. Celkové roční náklady za tyto odpady stojí obec přes 
861 tisíc korun a vybereme od občanů pouze něco přes 383 
000 Kč. Stále ještě máte pocit, že roční částka za odpady 
na jednu osobu je velká??? Jsou obce, kde na osobu vybírají 
700 Kč i více.

Uplynulý rok byl pro obec velmi úspěšným a udělalo se 
dost práce. Mezi nejdůležitější akce nepochybně patří – 
dlouho očekávaná rekonstrukce sociálního zařízení v KD 
nebo výměna oken v salonku KD, v šatně KD a také v MŠ. 
Staré rozvaděče veřejného osvětlení byly vyměněny za nové, 
na několika místech bylo provedeno odvodnění a opravy 
komunikací.  Za zmínku stojí také oprava hrobu rodáka, aka-
demického malíře a emeritního profesora Jaroslava V. Holeč-
ka (v majetku obce) nebo nová pergola v MŠ. Ani vodárna 
u místní trafostanice nezůstala pozadu a má nové čerpadlo. 
Největším finančním vydáním, i když z části dotovaným se 
stala akce „Rekonstrukce školní družiny a ordinace MUDr. 
Zeleného“. Náklady bez dotace jsou zhruba 3 500 000 Kč 
od započetí v říjnu 2014 až po dokončení v březnu 2015. 

Věříme, že rok 2015 bude stejně dobrý jako ten  uplynulý. 
Čeká nás opět mnoho práce a věříme, že výsledky se dostaví 
ku prospěchu všech. Zastupitelům přejeme hodně úspěchů 
a občanům plno jarní pohody a krásné Velikonoce.

Dana Horáčková, předseda finanční komise
Jana Uhlířová, účetní obce

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Termín svozu nebezpečného odpadu, který probíhá každo-

ročně na základě uzavřených platných smluv se společností 
COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. je letos 11. 4. 2015 
od 8. 00 do 8. 15 hodin ve sběrném dvoře.

Tímto odpadem jsou barvy katalogové číslo 200127 a au-
tobaterie katalogové číslo 200133. Nádoby, obsahující barvy 
či oleje, musí být uzavřeny a nesmí z nich obsah unikat.

Součástí svozu je zpětný odběr elektrozařízení a olejů.
V režimu zpětného odběru převezmeme:
- Elektrozařízení – lednice, mrazničky, zářivky, televizory, 

monitory, rádia, vysavače, apod. Zařízení musí být komplet-
ní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být 
demontované.

- Olej - nádoby s olejem k převzetí musí být uzavíratelné 
a nesmí jevit žádné známky úniku oleje.

Podmínky odvozu:
1. Veškerý výše uvedený odpad a elektrozařízení musí být 

shromážděn předem v určený den na jednom místě, které 
je přístupné pro nákladní vozy o celkové tonáži – 25 t 
(V určenou hodinu bude provedena pouze nakládka odpadu.

2. Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející 
z domácností! Odvoz se týká odpadů z podnikatelské čin-
nosti (např. 200 l sudy oleje, nadměrné množství nádob 
od barev …)

3. Při nakládce je nutná účast zástupce obce, který potvrdí 
předání odpadu a elektrozařízení razítkem a podpisem. 
Bez jeho účasti nebude odpad naložen a odvezen!

4. Předmětem svozu jsou pouze uvedené nebezpečné od-
pady a zboží podléhající zpětnému odběru.

Mše svatá v kostele 
sv. Vavřince v Čisté se uskuteční 

v neděli 5. dubna 2015 
na Boží hod velikonoční 

od 14. 00 hod.
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„Rekonstrukce budovy – 
rekonstrukce školní družiny, č.p. 281 Čistá“

Jak jsem zmínil na předešlých Veřejných zasedáních obce, 
dne 22.10. 2014 byla zahájena rekonstrukce výše zmíněné 
akce. Tuto rekonstrukci na základě výsledku výběrového ří-
zení provádí firma TRIGON MB s.r.o. a akce byla od počátku 
provázena každodenními problémy z důvodu „neúplnosti“ 
projektové dokumentace, která se v průběhu prací několikrát 
měnila a doplňovala, což má nyní za následek velké množství 
víceprací, které musely být provedeny, aby se dílo podařilo 
zdárně dokončit a připravit pro kolaudaci.

V projektové dokumentaci, kterou na základě Smlouvy 
o dílo ze dne 30. června 2011 vypracoval Ing. Jiří Prorok 
a kterou podepsala za obec bývalá starostka, bylo několik 
nedostatků a zásadních opomenutí. Nemá zde význam 
vypisovat, co vše jsme museli v obci společně s prováděcí 
firmou Trigon MB řešit sami, protože v závěru celé akce se 
Projektant a Autorský dozor v jedné osobě již ani nezúčast-
ňoval všech Kontrolních dnů na stavbě. Ale věřte, že jsme 
s těmito mnoha nedostatky „bojovali“ mnoho nekonečných 
hodin, abychom se dopracovali k nějakému výsledku. Je mi 
jasné, že se budeme setkávat i s názory, že rekonstrukce 
školní družiny není provedena tak, jak si někdo možná před-
stavoval, ale ty z Vás, kteří nebudou s něčím spokojeni můžu 
ujistit, že nebylo vůbec jednoduché pracovat s předanými 
podklady, které byly v minulosti někým zadány a převzaty 
a které jsme měli k dispozici. 

Kulturní komise

V neděli 15. února 2015 se konal již tradiční Dětský bál. K tanci 
a poslechu hrál a slovem provázel p. Bureš z Mladé Boleslavi. 
Rok od roku plnější sál dokazuje, že tato akce je i při minimální 
propagaci velmi zdařilá a dětmi oblíbená. Těšíme se na další opět 
za rok. Děkujeme obecnímu úřadu, p. Jaroslavu Dohalskému 
a pí. Jarmile Dubayové za příspěvky do tomboly. Dík patří také 
p. Kubátovi za vytrvalost při plnění cca 120 balónků.

Akce I. pololetí 2015
Vítání nových občánků 28. března
Pálení čarodějnic na hřišti s lampionovým průvodem od KD 

se uskuteční 30. dubna v 19. 00 hod.
Den matek 15. května v KD od 16. 00 hod.

Pozvánka 
Kulturní komise při OÚ Čistá Vás srdečně zve na setkání 
při příležitosti Dne matek, které se uskuteční v sále KD 

dne 15.května 2015 od 16. 00 hod. 
Páteční odpoledne zpříjemní hudba a vystoupení dětí MŠ 

a ZŠ Čistá, včetně malého občerstvení.

Dětský den se bude konat na místním hřišti a termín bude 
včas upřesněn.

Za kulturní komisi Iva Gregorová

Celkové náklady na rekonstrukci dle podepsané Smlouvy 
o dílo měly být 3.010.702,50Kč vč. DPH. Cena díla se 
ovšem zvýší z důvodu víceprací o dalších 821.756,-Kč vč. 
DPH! Celkové náklady na rekonstrukci tedy činí 3,832.458,-
Kč vč. DPH. Obec na tuto akci sice získala dotaci, ale ještě 
není definitivně jisté v jaké výši (Dotace ze státního rozpočtu 
na základě Rozhodnutí MPŽ o poskytnutí dotace bude činit 
maximálně 1,423.161,-Kč), protože až po kolaudaci celé 
rekonstrukce se dozvíme, jestli jsme splnili všechny přede-
psané podmínky.

Kolaudační řízení Rekonstrukce školní družiny je svoláno 
na 24.03. 2015 ve 12,30 hod. V případě, že při kolaudaci 
nebudou shledány zásadní nedostatky, bude zrekonstruované 
prostory možné využívat od následujícího dne, což si samo-
zřejmě všichni přejeme. Až budete číst tyto stránky zpravo-
daje, tak již bude znám výsledek kolaudačního rozhodnutí.

Závěrem bych chtěl při této příležitosti poděkovat zástup-
cům prováděcí firmy TRIGON MB s.r.o., kteří se dle mého 
názoru „popasovali“ s výše uvedenými úskalími nadstandard-
ně dobře a odevzdali ve velmi krátké době a navíc v zimním 
období velice kvalitní práci.

Zdeněk Tyšer a za Stavební komisi Jaroslav Martinec

Okresní soutěž chovatelů.
Český svaz chovatelů, z. o. Dobrovice uspořádala 

v sobotu 3. ledna 2015 okresní soutěžní výstavu králíků, 
holubů a drůbeže. V chovatelském areálu bylo vystaveno                             
430 králíků třiceti šesti plemen, dvacet šest plemen drůbe-
že, dvacet čtyři voliér a třicet tři klecí holubů. Této soutěže 
se účastnilo dvacet šest základních organizací a osmdesát 
šest chovatelů. Organizace soutěžily s pěti plemeny králíků 
a jednotlivci se třemi kusy jednoho plemene. Za naši or-
ganizaci jsme vystavovali Činčilu velkou, Novozélandského 
bílého, Velkého světlého stříbrného, Kuního velkého hnědé-
ho a Kalifornského černého. Výsledky soutěže organizací:                                    
1. Bakov, 2. Mečeříž, 3. Zdětín, 4. Kosmonosy, 5. Dobrovi-
ce a dále Katusice, Všejany, Luštěnice, Čistá, Dlouhá Lhota. 
S umístěním v první desítce jsme velmi spokojeni. Za námi 
zůstali opět početnější chovatelské organizace jako Benátky 
nad Jizerou, Mnichovo Hradiště a další. Tato výstava se nám 
líbila a návštěvníci, kterých bylo 485, si domů odnesli pěkné 
zážitky a někteří i nová chovná zvířata. 

V sobotu 28. února 2015 uspořádala Z. O. ČSCH Česká 
Lípa prodejní výstavu králíků se soutěží chovných samců. 
Bylo zde vystaveno 58 samců dvaceti dvou plemen. Druhá 
část výstavy byla prodejná zvířata. Celkem bylo vystaveno 
160 králíků. Výstava, kterou jsme  také navštívili, byla orga-
nizačně výborně zajištěna, ale zvířat bylo na okres Česká 
Lípa poměrně málo.

Za Z. O. ČSCH Čistá  Veselý

Mateřská škola v Čisté - vánoční besídka

Dětský maškarní bál

Budova před rekonstrukcí 

Budova po rekonstrukci
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Stolní tenis v Čisté

Informace o ukončení hrací sezony 2014/2015 za TJ Slavoj Čistá oddíl stolního tenisu. 

Předběžné výsledky:
Družstvo „A“ – 11.místo v regionální soutěži 1. třídy
Družstvo „B“ – 5.místo v regionální soutěži 4. třídy

Podrobné vyhodnocení a uzavření hrací sezony proběhne na aktivu stolního tenisu dne 10.04.2014 od 19.00 hod . 
v salonku DK . Mimo jiné , zde získáte informace o činnosti a dalším rozvoji stolního tenisu v Čisté . Příznivci a 
případní zájemci o stolní tenis  jsou na aktivu vítáni, zejména rodiče dětí, které navštěvují pravidelné pondělní 
tréninky. Občerstvení zajištěno.
Poznámka: od 17.00 – 18.45 hod.  bude umožněn TRÉNINK případným zájemcům o stolní tenis ve velkém sále DK.
Za
TJ SLAVOJ ČISTÁ
Rampas František, Martinec Jaroslav
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Pro vnitřní potřebu Obecního úřadu Čistá zpracoval Josef Műller a Jiří Čermák.
Vytiskla Tiskárna Čistá

Veselé velikonoce a spoustu elánu do dalších jarních dní 
Vám všem přejí zastupitelé obce

IX. ročník RC Rally Borek – Čistá.
Zní to až neuvěřitelně, ale letošní ročník byl již devátý a to 

znamená i devět let úspěšné činnosti našeho občanského 
sdružení. Tento závod je součástí devíti-dílného seriálu 
šampionátu středních Čech – Czech Rally Championship 
(www.crc-rcrally.cz).

Domácího závodu, se samozřejmě zúčastnili oba naše 
týmy téměř v plném obsazení. Za RC Club Čistá (RCČ) na-
stoupila čtveřice jezdců - František Doležal (kat. Veterán - 41 
let a víc), David Mišalko, Marek Střihavka a Tomáš Procházka 
(kat. Senior 18 – 29 let). Za BOBIK tým RCČ - Petr Musal 
(kat. V), Filip Musal (kat. S) a Petr Hauer (kat. Matador 30 
– 40 let) se bohužel omluvil pro zraněný kotník. Jen pro zají-
mavost …Marek S. se může pyšnit titulem absolutního mistra 
České republiky, který dokázal v loňské sezóně Mistrovství 
České republiky vybojovat v kategorii rc modelů - RC Rally 
v měřítku 1:10 – EP(elektrický pohon). Loňský závod zde 
vyhrál a kategorii týmů ovládl BOBIK team RCČ.

Letošního ročníku se zúčastnilo 41 jezdců v pěti věkových 
+ dvou technických kategorií a svedli vyrovnané boje o ka-
ždou vteřinu na tratích, které jsou mezi jezdci vyhlášené, 
přestože jsou velmi náročné a obtížné.

  Závod odstartoval v sobotu 21. března v 9. hodin, kdy 
odstartoval první vůz do rychlostní zkoušky RZ1 a celkem 
se podařilo odjet všech deset plánových. Velmi nás potěšilo, 
že si spousta rodičů našla čas a se svými ratolestmi závod 
navštívili.

Celkovým vítězem závodu se podle “papírových“ předpo-
kladů stal Marek S. časem 48 min 7,849 tisícin vteřiny. Dru-
hé místo obsadil “nesmrtelný“ veterán František D. (oba RC 
Club Čistá) a třetí stupínek na bedně obsadil Marin Knespl 
(TRIANGEL tým). V kategorii týmů vyhrál, s výrazným bodo-
vým náskokem, RC Club Čistá (107 bodů) před TRIANGEL 
teamem (84 b.) a REBEL racing týmem (79 b.) BOBIK tým 
RCČ tentokrát skončil těsně pod pódiem (78b.) 

  Závěrem můžeme říci, že se letošní ročník povedl, i když 
ranní mráz nikoho nepotěšil, ale naopak každého vyburcoval 
k velmi dobrým výkonům již na začátku sezóny.

  Na úplný závěr musíme poděkovat všem vlastníkům po-
zemkům, na kterých se každoročně závod koná a bez jejichž 
ochoty by se těžko uskutečnil!

Za RC Club Čistá František Doležal  

Fotbal muži
Po skončení podzimu vládne spokojenost. Jako nováček 

soutěže jsme skončili na 1.místě skupiny „A“ s 27 body. 
Osmkrát jsme vyhráli, třikrát remizovali se skóre 29:9. První 
sraz hráčů proběhl na silvestrovském fotbálku na místním hři-
šti. Pak následovalo posezení v restauraci KD. První trénink 
byl 5. ledna 2015 v tělocvičně ZŠ v Bělé p. B. Další tréninky 
probíhaly v Čisté a také v ZŠ v Bělé p. B.

Během přípravy jsme zatím sehráli čtyři přátelská utkání 
na umělém povrchu v Mimoni. Co se týká kádru mužstva, 
ze zdravotních důvodů přerušil činnost Lukáš Verner. Muž-
stvo bylo doplněno oproti podzimu o dva hráče a to Ondru 
Holického z SK Bělá p. B. a Pavla  Bláhu z SK Skalsko. Celá 
příprava probíhala podle plánu. Trenér Jindra Holický, jak 
ho známe, byl velmi náročný vůči hráčům, kteří  by měli být 
dobře připraveni na jarní část soutěže. Je ale známo, že jaro 
je vždy náročnější a bude třeba  mít v některých zápasech 
i trochu sportovního štěstí,  protože soutěž je do poloviny 
tabulky hodně vyrovnaná. V letní přestávce budeme pokra-
čovat v úpravě hrací plochy, což se týká hlavně minimálních 
rozměrů našeho hřiště. Místní Zemědělské družstvo nás 
podpořilo zakoupením nových branek a tak budeme moci 
tuto úpravu provést, za což mu patří velký dík. Dále bych 
chtěl poděkovat za podporu OÚ Čistá, který má velký podíl 
na růstu výkonnosti našeho FK Slavoj a to nejen na mužstvu 
dospělých, ale  na týmu žáků, minižáků a přípravky. Ale 
bez  vynikající práce trenérů by týmy mládeže nedosáhly 
tak skvělých výsledků a za to jim  patří největší poděkování. 

Je nutno zmínit, že v mládežnických mužstvech máme 
hráče, kteří nehrají pouze za tým Čistá, ale jeden hraje 
za FK ML. Boleslav, tři hrají v Bělé p.B. krajskou soutěž 
a dalších pět hraje v mládežnických výběrech okresního 
fotbalového svazu. 

Velké poděkování patří všem dalším sponzorům, kteří se 
výrazně podíleli na finančním zabezpečení našeho oddílu:  
Autodoprava Michalský, Autodoprava Petr Vrabec, Autodo-
prava Luboš Kuncíř, firma Žaluzie M. Mikulík, T. Hrázký, 
Jaroslav Dohalský ml. a za mládežnická družstva děkujeme 
sponzorům; a to rodině Bímových a Liboru Bártovi. Neza-
pomeneme s poděkováním ani na restauraci Na hřišti a Re-
stauraci KD za pomoc při získání nové sady dresů v akci 
Gambrinus liga. 

Za FK Slavoj Čistá, Jaroslav Dohalský
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