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ZPRAVODAJ
2/2015

OBCE ČISTÁ

Vladimír Holan

Úryvek z básně MLADOST

Fontány vlahých večerů pod Bezdězem a městem,
ještě si vzpomínám,
Když broskve dokvetly, zůstalo ticho deštěm,
za ploty blýskalo a za olšemi tam,

a vilnost  šelestila v konvalinkách, když  je pod mrakem
a když nás navštěvují
zemřelé dívky vlahým soumrakem,
Viktorko, Viktorko, mám půlnoc od těch dob –

je tma.

(V letošním roce je tomu 110 let od narození básníka 
Vladimíra Holana, který své jinošství prožil v našem kraji.)

Vážení spoluobčané,
čas nám plyne jako voda, máme tu již téměř 
letní měsíce a já Vám u této příležitosti Všem 
přeji, užívejte si tepla a mějte se fajn.

Zdeněk Tyšer 

Obecně závazné vyhlášky 
o odpadech, zeleň, travnaté plochy

     Jak jsem již zmínil v úvodu, máme tu v plném proudu 
jaro a naplno se nám rozjely práce na zahrádkách. Jak jste 
většina z Vás jistě zaznamenala, na posledním Veřejném 
zasedání v dubnu 2015 schválilo zastupitelstvo obce dvě 
Obecně závazné vyhlášky o odpadech (č.1/2015 o stano-
vení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání 
se stavebním odpadem na území obce Čistá a vyhláška 
č.2/2015, kterou se stanoví systém komunitního kom-
postování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě 
a obnově zeleně na území obce).

     Chtěl bych několik slov zejména k vyhlášce č. 2/2015. 
Účelem této obecně závazné vyhlášky je stanovení systému 
komunitního kompostování – sběru, shromažďování a pře-
pravy rostlinných zbytků, způsob využití zeleného kompostu 
k údržbě a obnově zeleně na území obce, údržbě zahrad 
na území obce, jako opatření pro předcházení vzniku od-
padů. V praxi to znamená, že osoby produkující biologic-
ky rozložitelný materiál rostlinného původu, které nejsou 
schopny tento odpad samy využít, například kompostováním 
na vlastním pozemku, mohou jej odložit v určený den na mís-
to určené obcí.

Biologicky rozložitelný materiál rostlinného původu bude 
možno soustřeďovat pouze v určené dny 2x týdně a to 
od 1.dubna do 31.října kalendářního roku. Jedná se o dny:  

STŘEDA – otevírací doba od 15 do 17 hodin 
a SOBOTA otevírací doba od 9 do 12 hodin

Místem pro soustřeďování biologicky rozložitelného mate-
riálu rostlinného původu bude zpevněná plocha (prozatím 
kontejner) v obci Čistá – pozemek u hřiště.

Do prostoru pro shromažďování biologicky rozložitelného 
materiálu rostlinného původu mohou být ukládány pouze 
rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce jako 
např. tráva, drny, hlína, drobné větve, listí apod. Materiál 
bude možno odkládat pouze volně.

     Když jsme u tohoto téma – zeleň a travnaté plochy. 
Chtěl bych touto cestou poděkovat všech spoluobčanům, kteří 
pomáhají při údržbě obecních travnatých ploch, prostě všem 
těm, kteří věnují svůj volný čas, vezmou sekačku, posekají 
třeba před domem část obecního pozemku. Já si této pomoci 
nesmírně vážím, vůbec to nepovažuji za samozřejmost a již se 
budu opakovat, ale znovu všem upřímně děkuji!

     Ještě jedna připomínka k ostatním odpadům. Chtěl bych 
požádat všechny občany, kteří využívají pro odpady také sběr-
ný dvůr, aby nevhazovali do velkoobjemových kontajnerů velké 
předměty jako např. sedací soupravy apod. Je zapotřebí tyto 
velké předměty rozmontovat na menší díly tak, aby kontejnery 
byly plně využity. Děkuji.

RWE – plynofikace, smlouva 
o zřízení věcného břemene

     Jedná se o stále neukončenou záležitost z minulého ob-
dobí ohledně podepsání smluv. První smlouva mezi Obcí Čistá 
a RWE GasNet s.r.o. je podepsána a smlouvy jsou podány 
na Katastrální úřad. Nynější problém jsou Smlouvy o zřízení 
věcného břemene mezi fyzickými osobami, RWE a obcí. Stále 
chybí podpisy některých občanů a bez těchto podpisů neob-
drží bohužel obec od RWE druhou splátku. V jednom případě 
se jedná o občany, kteří řádně zažádali o přípojku, podepsali 
„Souhlas majitele k plynofikaci“ a nyní nechtějí podepsat 
„Smlouvu o  zřízení věcného břemene“. Bohužel k tomu není 
co dodat, ale samozřejmě se přesto znovu a znovu snažíme 
s právníkem těmto lidem vše vysvětlit.                               

Zdeněk Tyšer

Připravované akce
     Tak jako je stále nedořešená situace ohledně druhé 

splátky od RWE, tak se také stále čeká na vyřízení „Smlouvy 
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR“ 
– zjednodušeně se jedná o dotaci na již provedenou a řádně 
dokončenou akci „Rekonstrukce budovy – rekonstrukce školní 
družiny“. V měsíci březen 2015 bylo dílo ukončeno a řádně 
zkolaudováno, ale i přes všechny předané podklady stále če-
káme na poskytnutí podpory. V tomto momentu nejsem stále 
schopen spoluobčanům podat informaci o tom, kdy bude 
podpora poskytnuta a popř. na jakou částku. Je to velice 
složitá záležitost a věřím, že budu mít konkrétnější informaci 
na Veřejné zasedání zastupitelstva obce, které by se mělo 
konat začátkem července.

     Z výše uvedených důvodů není možné nyní plánovat v obci 
nějaké větší práce stavebního charakteru. Přesto jste jistě za-
znamenali, že byly zahájeny práce na opravách místních komu-
nikací, které ještě budou pokračovat v průběhu měsíce červen.

     Připravujeme opravy chodníků v obci, které doopravdy 
nejsou na některých místech v dobrém stavu. Samozřejmě je 
v obci stále co zlepšovat, jsme si toho vědomi a dle možností 
se snažíme realizovat a opravovat alespoň nezbytně nutné.

Za Stavební komisi Zdeněk Tyšer a Jaroslav Martinec   
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC – 30.4.2015
Čarodějnice se stávají pomalu, ale jistě akcí, kterou vy-

hledává stále více lidí. Pálení čarodějnic je velmi oblíbená 
událost, která má své prameny již v dávné historii. Nejsou 
jen o zapálení ohně, na kterém se symbolická čarodějnice 
upaluje, ale o každoročním setkávání, opékání špekáčků 
na ohni a o celkové atmosféře.

Zapálení hlavního ohně kolem 19,45 hod. zahájilo tuto 
vydařenou akci.  Přišlo Vás opravdu hodně a to nás těší. 
Přálo nám počasí, tak mnozí „pálili čarodějnice“ do pozdních 
nočních hodin.

Poděkování patří: I. Gregorové za organizaci při lampio-
novém průvodu, p. R. Vránovi, L. Milerovi, J. Machotovi, 
M. Tomsovi, J. Dohalskému, J. Martincovi, M. Dohalské 
a J. Uhlířové, kteří se podíleli na přípravě tohoto dne. Také 
poděkování kapele MystiQ za příjemný doprovod.

Každá vesnice, jak praví tradice má mít svoji májku. Stavba 
májky obecně symbolizuje příchod jara a je základem jar-
ních slavností. Tuto tradici po sedmi letech obnovili mladší 
chlapci Bímovi – Marek a Matěj. Proto bychom jim chtěli 
poděkovat a věříme, že následující rok se k této tradici přidá 
i starší generace.

za kulturní výbor Horáčková Danuše
Gregorová Ivana

DEN MATEK 
V pátek 15. 5. 2015 odpoledne děti z mateřské a základní 

školy přivítaly své maminky, babičky i tetičky na oslavě svého 
svátku DNE MATEK. Vystoupily s programem písniček, bás-
niček a tanečků. Nakonec děti popřály všem ženám k jejich 
svátku a předaly jim malé dárky – přáníčka. Po vystoupení 
dětí -  obdrželi všichni hosté malé občerstvení. Doufáme, 
že vystoupením udělaly děti radost nejen maminkám, ale 
i ostatním hostům. Ke zpestření programu zahrál p. Bureš. 

Všem patří dík za příjemné odpoledne. 
za kulturní výbor Horáčková Danuše

Gregorová Ivana

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu 28. 3. 2015 přivítal p. starosta Zděnek Tyšer 
do společenského života devět nových občánků. Jsou to: 
Amálie Vernerová, Aneta Wiedermannová, Veronika Tom-
sová, Eliška Kinclová, Johana Pólová, Veronika Ertlová, 
Matyáš Vrba, Patrik Bureš, Kryšpín Šimek. Rodiče se pode-
psali do Pamětní knihy, maminky dostaly květinu a děti malé 
dárky. Slavnost zpestřily děti z Mateřské a Základní školy. 
Obnovená tradice přivítání do života je u rodičů velice oblí-
beným aktem. Jsme velmi rádi, že o tuto akci je zájem a že 
se můžeme seznámit s mladými rodinami, které v obci jsou.

za kulturní výbor Horáčková Danuše
Gregorová Ivana

OSLAVA DĚTSKÉHO DNE
V neděli 31. 5. 2015 se na místním hřišti uskutečnilo sou-

těžní odpoledne pro děti. Připraveno bylo několik soutěží, 
které děti mohly absolvovat (střelba ze vzduchovky, skákání 
na balonech, malování na papír, chytání rybiček, házení 
kroužků, hod tenisový míčkem – klaun, nošení vody a pro ty 
nejmenší stříhání nití, na kterých bylo navázáno cukroví). Děti 
u každé soutěže obdržely různé odměny. Bylo zde možné 
shlédnout ukázku techniky, kterou  předvedly ženy SDH 
Krásná Ves - požární útok na určený cíl, oblíbenou se stala 
ukázka sokolnického umění pana K. Křemela. Vystoupil také 
KOUZELNÍK PEPE z České Lípy, který měl velký úspěch. 
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Mládež FK Slavoj Čistá
Po loňském velkém úspěchu, kdy naši minižáci 

vyhráli okresní pohár Belsport cup 2013 - 2014, pře-
šli hráči ročníku 2003 do kategorie mladších žáků. 
Hráči ročníků 2004 a mladší, hrají soutěž minižáků 

ve 3. A divizi.

Mladší žáci
Soutěž mladších žáků se hraje systémem 7+1 na půlku 

velkého hřiště a mohou hrát hráči ročníků 2002 a mlad-
ší. Do kategorie ml. žáků přešlo 6 hráčů. Aby hráči ještě 
„minižáckého věku“ nemuseli nastupovat proti starším 
a vyspělejším soupeřům, tak jsme společně s Novou Vsí 

V přípravě na jarní část soutěže jsme sehráli dvě přípravná 
utkání s mladšími žákyněmi SK Slavia Praha (UMT Český 
Dub) a v Doksech a oba zápasy jsme vyhráli. V prvním mi-
strovském utkání jsme hráli v Luštěnicích, a i když soupeř 
nastoupil s několika staršími žáky, tak jsme přesvědčivě 
vyhráli 4:0. Poté následovala tři utkání  na domácím hřišti 
v Čisté s FK MB, ve kterém jsme byli lepším týmem, ale 
pouze jsme remizovali 2:2. Proti Dobrovici jsme nastoupili 
v oslabené sestavě a hosté zaslouženě zvítězili 2:1. Ve třetím 
domácím zápase jsme opět jen remizovali s Bakovem n. J. 
3 : 3. Série domácích zápasů nám výsledkově nevyšla a tak 
se na nás v tabulce dotáhla FK Mladá Boleslav. Následné 
jsme dva zápasy venku vyhráli a stále jsme bojovali o špičku 
tabulky. Pořadí však zamíchalo několik kontumovaných zápa-
sů za neoprávněné starty hráčů (FK ML. Boleslav, Pěčice, 
SKP MB). Následovalo další utkání v domácím prostředí 
a opět jen remíza 3:3. 

Hřiště v Čisté pro nás bylo zakleté. V dalším kole jsme 
hráli na hřišti SKP MB, které také bojovalo o přední místo 
tabulky. Naši hráči však zvládli utkání ve velkém stylu a sou-
peře rozdrtili 8:1.

Od tohoto zápasu jsme se jen zlepšovali a po čtyřech ná-
sledných vyhraných zápasech mohli slavit vítězství v okresním 
přeboru mladších žáků.

Poslední utkání v soutěži jsme sehráli proti Předměřicím 
na domácím hřišti a vysoko zvítězili 8:0.

Po skončení utkání proběhlo předávání poháru a medailí 
za vítězství v soutěži, které předali zástupci mladoboleslav-
ského fotbalového svazu. Slavnostnímu vyhlášení byli přítom-
ni i oba starostové obcí Čistá a Nová Ves pánové Zdeněk 
Tyšer a Václav Čech. 

vytvořili tzv. „Sdružené družstvo“ ml. žáků. Po vzájemné 
domluvě se podzimní část soutěže hrála v Nové Vsi a jarní 
část v Čisté. Počet hráčů byl 14, ale několikrát se stalo, že 
museli nastoupit ještě minižáci jak z Čisté, tak i z Nové Vsi.

Úvod do soutěže nám vyšel velmi dobře, když jsme dva 
domácí a následně dva zápasy venku vyhráli a nastříleli 20 
branek. Hráli jsme velmi pěkný kombinační fotbal a soupeři 
na nás prostě nestačili. Vyhráli jsme 10 utkání v řadě a to 
nepředpokládal nikdo z Čisté ani Nové Vsi. V podzimní části 
soutěže jsme ztratili body pouze po smolné remíze v domá-
cím zápase s SKP MB a s náskokem pěti bodů vedli tabulku 
před FK Mladá Boleslav 2004.

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

Ve 24 zápasech jsme vyhráli 20x, 3x remizovali a 1x pro-
hráli. Při pohledu na skóre 140:30 jsme byli nejlépe útočícím 
i bránícím týmem a je jasné,  kdo byl v soutěžním ročníku 
2014-2015 nejlepší.

Druhá FK Ml. Boleslav ztratila body v Luštěnicích a už by 
nás nemohla předstihnout, i kdyby nenastaly kontumace 
jejich několika zápasů.

V celé soutěži nastoupilo celkem 18 hráčů (včetně 4 
minižáků).

Tým tvořili:
FK Slavoj Čistá:
Jirka Pošusta, Patrik Dohalský, Matěj Bím, Mirek 

Bím, Vojta Pršala, Martin Vaněk, Honza Procházka 
a Martin Weber.

TJ Sokol Nová Ves:
Honza Tóth, Eliška Cibulková, Kateřina Korelová, 

Kuba Čonka, Zdeněk Badalec, David Simon, Michal 
Vaníček, Tomáš Balda, Zdeněk Čučka a Robin Žigala.

O  t ý m  m l a d š í c h  ž á k ů  s e 
svědomitě starali Milan Lochman, 
Radek Cibulka (NV),  Mirek Navara, 
Roman Dohalský a předseda 
klubu Jaroslav Dohalský (Č).

Pro tým byla zakoupena nová sada 
žlutých dresů, poněvadž mnoho týmů 
má zelené dresy a museli jsme hrát 
v rozlišovácích. Na příští sezónu je 
domluvena spolupráce s Novou Vsí 
a opět vytvoříme sdružené družstvo 
mladších žáků.

V tomto družstvu končí 6 hráčů 
z Nové Vsi a na 99 %  možná skončí 
i náš odchovanec Patrik Dohalský,  
který hraje v Čisté již 7 let (současně 
hraje v FK Ml. Boleslav a ta odmítá 
jeho střídavé starty). Naopak do týmu 
přichází nejlepší hráč z Bezna Denis 
Kaulfus (zájem měla i FK MB). K týmu 
mladších žáků se připojí také 4 mini-
žáci z Čisté a 3 z Nové Vsi.

Minižáci
Naši hráči ročníku 2004 a mladší hrají svá 

utkání v okresní soutěži ve 3. A divizi proti 
týmům Pěčice, SKP MB a Krnska. Po ode-
hraných 3 turnajích mají na kontě 1 bod za 1 
remízu. I když se herně a výsledkově nedaří 
tolik jako v minulé sezóně, je potřeba bojo-
vat až do konce, poctivě trénovat a zlepšení 
určitě přijde.  Hráči ročníků 2005 a mladší 
již sehráli několik přátelských utkání (jako 
přípravu na novou sezónu) s velmi dobrými 
výsledky. 

Tým minižáků tvoří:
Honza Procházka, Martin Weber, Ondra 

Šlégr, Filip Halouska, Pepa Kučera, Dan 
Sedlák, Dominik Jodas, Vojta Vašek, Jo-
náš Rábel, Matěj Prokůpek, Dan Maršík, 
Kuba Rampas a Péťa Kaulfus.

Trenéři minižáků jsou: Miloš Prokůpek 
a Marek Maršík

Pro příští sezónu zůstává v týmu minižáků 9 hráčů a tak 
bychom rádi přivítali nové hráče (nebo i ty, kteří na čas 
skončili) a doplnili tak náš tým. S nedostatkem hráčů se 
potýká většina týmů nejen na okrese MB. 

Nemůžeme také zapomenout na hráče hrající v Bělé 
pod Bezdězem -  za starší žáky (Roman Dohalský, Domi-
nik Maršík) a za  dorost (Václav Jíra) . Všichni tři budou 
příští sezónu hrát již v dorostenecké kategorii, kterou si 
zahraje i nově zaregistrovaný hráč ročníku 1998 (Vojta 
Dlouhý). V této věkové kategorii ještě máme dva hráče, 
kteří hráli v Čisté za minižáky a mladší žáky a v současné 
době nehrají (Tomáš Neumann a Honza Brzobohatý).

Rádi bychom poděkovali všem hráčům, trenérům 
a funkcionářům za práci s mládeží. Velký dík také patří 
OÚ Čistá, rodičům a sponzorům, kteří podporují naše 
mládežnické týmy.

Zahájení přípravy na novou sezónu bude upřesněno 
později a umístěno na webové stránky FK Slavoj Čistá.

Roman Dohalský

Přátelské utkání Čistá – Nová Ves


