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ZPRAVODAJ
3/2015

OBCE ČISTÁ

Vážení spoluobčané,
čas krásného letního období je již za námi, věřím, že jste všichni tento čas využili k relaxaci 
a odpočinku. Nyní je před námi období  stejně  úžasného podzimu a já Vám u této příležitosti 
Všem přeji, užívejte si ještě posledního tepla, choďte houbařit a mějte se všichni fajn.

Zdeněk Tyšer 

Veřejné zasedání dne 23.09. 2015
Na Veřejném zasedání byli přítomni: 
Z. Tyšer, J. Martinec, D. Horáčková, S. Veselý, 

P. Volša, J. Dohalský – omluvena J. Dostálová.

Zastupitelstvo obce schválilo:
- Návrh o bezúplatném převodu části pozemku 

p.č. 715/1 od Státního pozemkového úřadu ČR (dále 
jen SPÚ) - jedná se o pozemek, kde je objekt bývalé 
odchovny prasat (dnes firma Smart), obec chce vyu-
žít možnost rozšíření stávající komunikace (p.č. 736), 
bude vypracován geometrický plán (GP) na oddělení 
části p.č. 715/1.

K tomuto bodu bych chtěl doplnit, že až bude 
zpracován GP, bude vše znovu konzultováno se 
zástupci firmy Smart. Velice by mě mrzelo, kdyby 
si někdo vysvětloval toto rozhodnutí celého ZO 
tak, že někdo někoho obchází apod. Znovu opa-
kuji, toto je jednoznačné rozhodnutí všech ZO 
a jsem téměř přesvědčen o tom, že je povinností 
zastupitelů využít nabídku od SPÚ o bezúplatném 
převodu části zmíněného pozemku. Myslím si, že 
obec tímto rozhodnutím v žádném případě nebrání 
dalšímu rozvoji podnikání firmě Smart.

BOROVICE
Holan, Spisy, Lamento, Paseka 2 000, Bolest, str. 216

Jak je krásná ta stará borovice vejmutovka
na kopci tvého dětství,

které jsi dnes zase navštívil…
Pod jejím šuměním vzpomínáš svých mrtvých

a přemítáš, kdy dojde na tebe.
Pod jejím šuměním je ti,

jako bys dopsal poslední knihu
a měl teď mlčet a plakat, 

aby rostlo slovo…

Co byl tvůj život? Opouštěl jsi známé pro neznámé.
A osud tvůj? Usmál se na tebe jen jednou

A tys při tom nebyl…

- Schválení rozpočtové změny (RZ) č. 6/2015           
– jedná se pouze o určité přeúčtování požadované 
z důvodu čerpání dotace na „Rekonstrukci školní 
družiny“. 

- Projednání a schválení cenové nabídky (CN) na vy-
pracování Projektové dokumentace (PD) na výstavbu 
části chodníku v obci Čistá vč. odvodnění – I. etapa 
– jedná se o úsek od „Pomníku“ směr ke KD a dále 
až k Poště – PD zpracuje firma „Jiřina Bukovská 
– specialista na projektování komunikací a autori-
zovaný inženýr“, cena zpracování kompletní PD je 
65.000,- Kč – zpracování této PD je podmínkou 
pro případnou žádost na čerpání dotace.

- Projednání a schválení cenové nabídky (CN) 
na „Ošetření a pokácení vybraných stromů v obci 
Čistá“ – jedná se o vzrostlejší stromy, které byly pro-
hlídnuty specializovanou firmou BAOBAB. Jsou to 
stromy v lokalitách Velká strana – náves (U čtyř lip 
bude proveden zdravotní řez), Velká strana – oproti 
zahradnictví (U lípy bude proveden zdravotní řez spo-
jený se šetrnou symetrizací koruny), U tiskárny (U lípy 
bude proveden zdravotní řez spojení se šetrnou re-
dukcí směrem k budově a zvednutí podjezdného pro-
filu. U stromu bude navíc instalovaná vrtaná vazba), 
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Na Týnci (U dvou lip a dvou bříz bude proveden 
zdravotní řez. U jedné lípy bude navíc instalovaná 
vrtná vazba. Jedna lípa, jedna bříza a dva jírovce 
budou vzhledem k jejich špatnému stavu pokáceny), 
U pomníku (U šesti lip bude proveden zdravotní řez. 
U dvou lip budou navíc instalovány vrtané vazby. 

Výše uvedené ošetření a kácení, které je velice 
nutné z bezpečnostních důvodů bude provádět 
firma „BAOBAB – péče o zeleň s.r.o.“. Cena vč. za-
jištění bezpečnosti při kácení, vč. nařezání pokáce-
ných stromů a větví, úklidu a likvidace je stanovena 
na 82.800,- Kč bez DPH.

K tomuto bodu znovu malé doplnění. Velice mě 
mrzí malá návštěvnost na Veřejných zasedáních. 
Především o této akci by mělo dle mého názoru 
diskutovat více občanů, než bylo přítomno na po-
sledním VZ. Ano, názory na ošetření a kácení 
vybraných stromů se různí, ale znovu opakuji, vše 
je posouzeno specializovanou firmou, zastupitelé 
se jednohlasně shodli, že na prvním místě by měla 
být bezpečnost spoluobčanů a proto přistupujeme 
k tomuto rozhodnutí. Určitě není ze strany ZO žád-
ný zájem na tom, abychom bezmyšlenkovitě a zby-
tečně pokáceli stromy, které není nutné kácet. 

Nový chodník - vstup družina 
- průběh prací

Oprava zatrubnění 
- cesta k bývalému koupališti

dokončení

Samozřejmě budou všichni občané předem infor-
mováni, kdy se ošetření a pokácení vybraných stromů 
bude v obci provádět, protože s touto akcí je také 
spojené částečné vypnutí elektrického proudu 
na nezbytně nutnou dobu ve vybraných lokalitách.

- Projednání a schválení úpravy nájemní smlouvy 
pí. Marty Vrbové – jedná se o nájemní smlouvu – 
Prodejna lahůdek na OÚ. Původní měsíční nájem 
byl 550,- Kč, ZO navrhli a schválili snížení nájmu 
na 200,- Kč/měsíc.

Zastupitelstvo obce informuje:
- Výzva občanům – návrh na schválení nových 

zaměstnanců na pomocné práce v obci z důvodu 
ukončení pracovního poměru bývalých zaměstnanců.

- Od 02.09. 2015 do 31.12. 2015 byla podepsána 
„Dohoda o provedení práce“ s panem Jaroslavem 
Jirouškem (Čistá č.p. 54) na pomocné práce v obci 

- Dne 24.09. 2015 byla podepsána „Pracovní 
smlouva“ na částečný úvazek s paní Markétou 
Šlégrovou (Čistá č.p. 263) na dobu neurčitou se 
zkušební dobou 3 měsíce.

Oba dva nové zaměstnance tímto oficiálně vítám 
a přeji jim, ať jsou při pomocných pracích v obci se 
svou činností spokojeni a věřím, že jejich práci ocení 
také naši spoluobčané.

Oznámení „Výzva občanům na přijmutí zaměst-
nance na pomocné práce v obci“ bylo vyvěšeno 
pro veřejnost dne 24. 06. 2015 s uzávěrkou ucha-
zečů do 31. 08. 2015. Musím podotknout, že jsme 
všichni ZO velice zklamáni s NEZÁJMEM o tyto 
pomocné práce v obci. Ano, všichni jsme si přáli 
a doufali v to, že přijmeme na tyto práce min. jed-
noho muže na tzv. trvalý úvazek přesto, že finanční 
podmínky jsou takové, jaké jsou možnosti obce. 
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POZVÁNKA NA 17. SETKÁNÍ SENIORŮ
Obecní úřad Čistá si Vás dovoluje pozvat na tradiční setkání seniorů, 

které se uskuteční v pátek 9. října 2015 od 16 hodin v sále kulturního domu Čistá.

Program:
-slovo starosty
-vystoupení dětí
-občerstvení, volná zábava
-k tanci a poslechu zahraje p. P. Bureš

Přijďte si popovídat a pobavit se s přáteli, známými a kamarády 
a odpočinout si od starostí všedních dnů.

SRDEČNĚ ZVOU ZASTUPITELÉ OBCE.

Hrad Bezděz 
šuměl nad tvým chlapectvím

V letošním roce je tomu již 110 let od narození a 35 
let od úmrtí básníka a překladatele, národního uměl-
ce Vladimíra Holana (narozen 16. 9. 1905 v Praze, 
zemřel 31. 3. 1980 tamtéž). V šesti letech se s rodiči 
a sourozenci přestěhoval do části obce Podolí u Bělé 
pod Bezdězem, která patřila k obci Čisté, kde byl jeho 
otec správcem továrny K. C. Menzela. V Bělé a blízkém 
okolí Vladimír prožil část svého dětství.

 Městská kulturní zařízení v Bělé pod Bezdězem 
spolu s Památníkem národního písemnictví v Praze při-
pravila při této příležitosti výstavu s názvem VLADIMÍR 
HOLAN s podtitulem Pouti Dismanova rozhlasového 
dětského souboru po stopách mládí básníka Vladimíra 
Holana v Máchově kraji.

Za kulturní komisi: Horáčková Danuše a Gregorová Ivana

V sobotu 28. listopadu 2015 
od 17.00 hodin se uskuteční 
v parku u Kulturního domu 

v Čisté Adventní jarmareček. 
Součástí programu bude 

i rozsvícení vánočního stromku.

05/ič. 8178 – PNP, EDVD 232, Fond V. Holan, L. a. 29/92, 
Fotografie, portréty a příležitostné snímky Vladimíra Holana, 

jeho rodiny, přátel a rodiny Pilařů /konvolut portrétů Vladimíra 
Holana, 80 ks/: Milan Jankovič: Vladimír Holan. Portrét, mo-

mentka. Inv. č. 8178. Fotokopie použita s laskavým svolením 
pracovníků PNP.

02/ ič. 9993 /3/ – PNP,EDVD 232, Fond V. Holan, L. a. 
29/92, Fotografie, alba, sešity s fotografiemi, zarámované 

snímky, Album se snímky a dokumenty z oslav 70. výročí (?) 
narození Vladimíra Holana, pořádaných Miloslavem Dismanem, 

1 kus. M. Disman zakladatel a vedoucí DRDS u hrobu Jana 
Holana v Čisté. Inv. č. 9993. Fotokopie použita s laskavým 

svolením pracovníků PNP.

Výstava byla zahájena vernisáží v sobotu 5. září 2015 
od 15. 00 hodin ve výstavním sále budovy Městských 
kulturních zařízení na bělské náměstí a byla ukončena 
ve středu 30. září 2015. 

Součástí výstavy byly tyto doprovodné akce:
 V pátek 18. září 2015 v komorním sále MKZ na běl-

ské náměstí v 19. 30 hod. Recitál M. Kovaříka – Vla-
dimír Holan. Pořádala MKZ Bělá pod Bezdězem. 

Ve čtvrtek 24. září od 18. 00 hod. v komorním sále 
MKZ na bělské náměstí přednáška RNDr. Václava Pe-
tříčka – Básník a květina, botanické poklady údolí Bělé 
s přihlédnutím ke dvěma herbářům básníka Vladimíra 
Holana. Pořádalo O. S. TAJEMSTVÍ, Památník národ-
ního písemnictví a MKZ Bělá pod Bezdězem.

V sobotu 26. září 2015 akce Dismanova dětského 
rozhlasového souboru po stopách Poutí krajem dět-
ství Miloslava Dismana a Vladimíra Holana. Přátelé 
i členové DRDS: Akademický malíř Miloslav Disman 
(syn M. Dismana), Jana Dismanová (jeho manželka), 
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Ludmila Dismanová (dcera M. Dismana, od roku 1976 
žije v Lisabonu), Michaela Jedličková (bývalá členka 
DRDS v 60. a 70. letech), Karel Weinlich (emeritní 
rozhlasový režisér), Petr Borkovec (básník, překladatel, 
publicista), Maria Cavina (manželka Petra Borkovce, 
organizátorka kulturních akcí), Zdena a Václav Fleglovi 
(umělečtí vedoucí Dismanova rozhlasového dětského 
souboru v letech 1990 až 2015) během dne navštívíli 
v Bělé pod Bezdězem výstavu věnovanou těmto pou-
tím, expozici na bělské zámku, položili květiny ke hrobu 
Miloslava Dismana a k pamětní desce na náměstí a za-
mířili i na hřbitov do Čisté, k nově upravenému hrobu 
básníkova bratra Jana Holana. 

Kousek „naší“ výstavy mohli návštěvníci vidět, dík 
ochotě manželů Fleglových (uměleckých vedoucích 
DRDS), syna pana Miloslava Dismana (také Miloslava) 
a pracovníků Památníku národního písemnictví na vý-
stavě, která se konala souběžně s naší výstavou v ga-
lerii Vinohradská 12 v Praze a připomínala 80. výročí 
působení Dismanova rozhlasového dětského souboru 
- Radost, která trvá (DRDS vznikl 15. 9. 1935). 

Naše výstava je poděkováním.
Poděkováním Vladimíru Holanovi za verše a vzpomín-

ky z kraje svého mládí.
 Poděkováním PhDr. Vladimíru Justlovi, Miloslavu 

Dismanovi a Ottovi Lauermanovi, kteří nám pomohli 
na „našeho“ básníka a jeho dílo nezapomenout. 

Poděkováním PhDr. Jarmile Schreiberové z Památ-
níku národního písemnictví, PhDr. Karlu Pioreckému, 
Ph. D. z Ústavu pro českou literaturu AVČR a RNDr. 
Václavu Petříčkovi za ochotu nám pomoci.

Poděkováním akademickému malíři Miloslavu Disma-
novi a manželům Fleglovým za dlouholetou spolupráci. 

Poděkováním Městu Bělá pod Bezdězem a Obci 
Čisté za to, že na své významné rodáky a obyvatele 
nezapomínají.                                      Josef Müller

Chovatelé informují
Na poslední členské schůzi byly projednány úkoly, 

které vyplynuly ze zasedání ÚV ČSCH a OV ČSCH.
Jednalo se hlavně o přijetí nových stanov organizací 

ČSCH, OV ČSCH a ZO ČSCH. K těmto návrhům jsme 
dali připomínky.

Dále byla vyhodnocena zdravotní péče zvířat. Zdravotní 
prevenci našich zvířat zabezpečil p. MVDR. Dvořák a pí. 
Čížková. Zvířata byla očkována novou vakcínou MIX 
a dále proti moru. Tato zdravotní prevence se osvědčila 
a nedošlo k úhynu. Pravda je, že i počasí sehrálo svoji 
roli. Vlivem suchého a teplého počasí nebyli komáři.

Naši členové se účastnili dvou výstav v Bakově nad Ji-
zerou. První se konala 25. a 26. července 2015, kdy 
zde svá zvířata vystavovalo 69 chovatelů. Bylo vystaveno 
281 králíků, 61 voliér drůbeže a 65 klecí holubů. Druhá 
se konala 29. a 30. srpna 2015. Bylo zde vystaveno 190 
králíků. Obě výstavy byly dobře organizačně zajištěny.

Do třetice výstavu zorganizovala 19. a 20. září 2015 
ZO ČSCH Český Dub. Bylo zde vystaveno 257 králíků, 
112 klecí holubů a 40 voliér drůbeže. I tato výstava měla 
dobrou úroveň.

Další výstava nás čeká 13. října 2015 v areálu v Dob-
rovicích. Stále se ukazuje, že chovatelství má své příz-
nivce, i když podmínky se rok od roku zhoršují.

Za organizaci ČSCH Stanislav Veselý

Fotbal muži
Letní příprava pod vedením trenéra Jindry Holického 

vypukla začátkem července s tímto kádrem: Lukáš 
Puskajler, E. Hrobár, M. Prokůpek, M.Maršík, P. Blá-
ha, J. Ertl, O. Holický, V. Tyšer, J. Horáček, Z. Kuntoš, 

M. Pešán, J. Novák, J.Dubay, J. Rucký, Daniel Herčík, 
M. Tůma, V. Tarasjuk a přibyli tito hráči: L.Macek – SKP 
MB, Martin Klepáč – FK Kosmonosy, od třetího zápasu 
Štěpán Duda – Vysočina Jihlava.

Jak jste si určitě všimli, chybí některá jména, na která 
jste byli zvyklí. L.Verner a D. Herčík jsou zranění a Jakub 
Tošovský ukončil fotbalovou činnost. Příprava nebyla 
dlouhá, protože do ní zasáhla znovu škodovácká do-
volená. Stihli jsme odehrát pouze dvě přípravná utkání. 
Extrémně horké léto bylo náročné i po stránce zajištění 
údržby a zejména kropení hřiště. Nepříjemně zasáhla 
i dlouhá oprava obecního malotraktoru. Naši hráči to 
vzali za své a nastoupili s domácími sekačkami, aby hři-
ště bylo připraveno zejména pro naše nejmenší. Pracuje 
se na dalším úseku oplocení nad strání za hřištěm. Mělo 
by být hotovo do konce září 2015.

V posledním týdnu srpna začala okresní soutěž. 
V prvním kole zajíždíme do Kostelního Hlavna, kde jsme 
v 1.poločase zaplatili nováčkovskou daň. I přes několik 
šancí ve 2.poločase prohráváme 1:3. Ve druhém kole 
hostíme doma Akumu MB a ve vyrovnaném utkání re-
mizujeme 0:0. Další kolo nás čekalo v Předměřicích 
a situace se znovu opakuje, několik vyložených tutovek, 
ale góly padaly do naší brány. Takže porážka 0:2. Teprve 
ve 4. kole na domácím hřišti porážíme velmi silné a po-
sílené Rejšice B 3:1. V pátém kole vezeme z Židněvse 
bod za remízu 1:1. Dá se říci, že nás zatím žádný soupeř 
fotbalově nepřehrál, ale rozhodují góly a ty zatím naši 
útočníci nedávají.

Věděli jsme, že okresní přebor bude těžká soutěž, ale 
věřme, že se bodově ještě více prosadíme. I když víme, 
že nás čekají ještě těžší soupeři, zůstáváme optimisty 
a budeme o vyšší příčky bojovat.

Jaroslav Dohalský

Mládež Čistá.
Mladší žáci hrají okresní přebor ve skupině "A",kde je 

8 týmů.V podzimní části fotbal.sezóny se s každým tý-
mem utká doma a venku.První 4 týmy ze skupin "A" a "B" 
budou v jarní části hrát o vítězství v soutěži.V kategorii 
ml. žáků mohou nastoupit hráči ročníků 2003 a mladší(-
dívky 2002 a mladší).Po loňské velmi úspěšné sezóně 
a dobré spolupráci s Novou Vsí jsme letos opět vytvořili 
tzv. "sdružené družstvo".Z týmu,který minulý ročník sou-
těž ml. žáků vyhrál odešlo 6 hráčů do kategorie staších 
žáků nebo na hostování do jiných týmů.Tým byl doplněn 
o hráče,kteří přešli z kategorie minižáků do ml. žáků.

Po odehraných čtyřech kolech jsou naši ml. žáci 
na prvním místě.Čtyřikrát vyhráli a mají velmi aktivní 
skóre 33:0! 

Náš podzimní cíl je umístění na špičce tabulky 
a na jaře bojovat o celkové vítězství.Nebude to vůbec 
jednoduché ,poněvadž ve skupině "B" hrají velmi dobré 
týmy jako FK Mladá Boleslav nebo Benátky nad Jizerou.

Minižáci hrají okresní soutěž v divizi 3.B spolu s týmy 
Bělá pod Bezd.,Katusice a Nová Ves.V kategorii minižá-
ků mohou nastupovat hráči ročníků 2005 a mladší(dívky 
2004 a mladší).Po odehraných dvou turnajích jsou 
na 1.místě se ziskem 16 bodů a skórem 43:13.

První dva týmy postupují do vyšší divize a zbylé dva 
týmy sestupují do nižši divize.

Opět se také hraje okresní pohár minižáků "Belsport 
cup".V prvním kole minižáci Čisté narazili na oblíbe-
ného soupeře ze Bělé a porazili ho 11:0.Ve druhém 
kole poháru jsme hráli proti Doubravě(velmi dobrý tým) 
a prohráli jsme 1:12.

Minižáky čekají na podzim ještě dva turnaje v Katusi-
cích a Nové Vsi.

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


