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LÉTO

Šumějí lesy i vody
a světlo nad nimi zpívá.
Jedinou vteřinu ještě,
ty písni živá!
Prostory, hloubky a výšky
a hlasy neznámých dálek?
Kdyby se ozval hlas města,
jak by tě zalek!
V té chladivé písni vody
zní líbezný doprovod lesů
a všechny trudy a žaly
v ní smyju a střesu.

Karel Toman – Ty písni živá, LÉTO, str. 15,
Státní nakladatelství dětské knihy Praha 1957

Vážení spoluobčané,
čas nám plyne jako voda, jarní měsíce nám skončily, před námi je období
krásného letního počasí a já Vám u této příležitosti všem přeji, abyste tento
čas využili k odpočinku, užívejte si tepla a mějte se fajn.
Chtěl bych také opětovně poděkovat všem, kteří v minulých dnech odváděli
nejenom pro občany naší obce obětavou práci.
Myslím si, že díky vzájemné podpoře a spolupráci nadále vše zvládneme!
Zdeněk Tyšer, starosta obce
PODĚKOVÁNÍ

NABÍDKA PRO OBČANY

Vážení spoluobčané, chtěli bychom vám všem ještě znovu poděkovat, že z důvodu přijatých opatření
v souvislosti s nákazou COVID-19 jste dodržovali
a stále dodržujete současná nařízení vlády v České
republice.
Další poděkování patří pracovníkům Zahradnictví
Tomsa, kteří ve spolupráci se zaměstnanci a některými zastupiteli obce provedli výsadbu v prostorách nové křižovatky.
za vedení obce Zdeněk Tyšer a Leoš Miler

Obec Čistá i nadále nabízí možnost využití obecního automobilu zejména pro starší občany. Seniorům a nemocným, kteří si nemají, jak obstarat
potraviny, nabízíme zajištění nákupu základních
potravin a případně vyzvednutí léků. Tato služba
je samozřejmě bezplatná.
V případě vašeho zájmu volejte v pondělí a ve středu (v dopoledních hodinách) na telefon Obecního
úřadu 326 303 221 nebo 603 240 069.
Zdeněk Tyšer, Leoš Miler
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Veřejné zasedání, které se konalo ve
středu dne 13. 5. 2020

ky a SCHVÁLILO podpis Kupní smlouvy s doporučenou a vybranou společností INSGRAF s.r.o.,
Albrechtická 164, 735 62 Český Těšín. Dále ZO
SCHVÁLILO pověření k podpisu Kupní smlouvy
starostu a místostarostu obce.
Výsledek hlasování: PRO 4 (Tyšer, Miler, Doušová,
Martinec)
PROTI 3 (Hrubý, M. Dubayová, Ing. Fikar)

V pořadí druhé Veřejné zasedání v tomto kalendářním
roce se konalo ve středu dne 13. 5. 2020 od 16,00
hodin na velkém sále KD.
Tohoto Veřejného zasedání se dle listiny přítomných
zúčastnilo 11 občanů.
Na Veřejném zasedání byli přítomni zastupitelé:
Zdeněk Tyšer, Leoš Miler, Ing. Zdeňka Doušová,
J. Martinec, Ing. Karel Fikar, Vladimír Hrubý
a Marta Dubayová

- ZO projednalo a SCHVÁLILO podepsání „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-6022984/
VB/003“, Čistá – parc. č. 444 a 445, lokalita Z5
(pokládka nového kabelového vedení NN – 12m2).
Výsledek hlasování: PRO 7

Zastupitelstvo obce vyslechlo, projednalo a schválilo:
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) projednalo
a SCHVÁLILO návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu a usnesení.
Výsledek hlasování: PRO 7 (Tyšer, Miler, Doušová,
Martinec, Hrubý, M. Dubayová, Ing. Fikar)

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO podpis
Smlouvy o dílo na realizaci „Automatického závlahového systému pro fotbalové hřiště“ s doporučenou a vybranou firmou Meandr AZS s.r.o. Praha.
Výsledek hlasování: PRO 7

- ZO projednalo a SCHVÁLILO navržený a doplněný program.
Výsledek hlasování: PRO 4 (Tyšer, Miler, Doušová,
Martinec)
PROTI 3 (Hrubý, Dubayová, Ing. Fikar)

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO podpis
Dodatku č.1 ke Smlouvě o spolupráci – plocha Z3.
Výsledek hlasování: PRO 4 (Tyšer, Miler, Doušová,
Martinec)
PROTI 3 (Hrubý, M. Dubayová, Ing. Fikar)

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO Závěrečný účet obce za rok 2019.
Výsledek hlasování: PRO 7

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO podpis
Dodatku č.1 Smlouvy o dílo na zpracování Projektové dokumentace na akci „Čistá, výstavba kanalizace“ se společností VIS a.s. Praha.
Výsledek hlasování: PRO 7

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO Účetní
závěrku obce za rok 2019. Hospodářský výsledek
obce za rok 2019 byl +3,718.136,18 Kč.
Výsledek hlasování: PRO 7

Různé, starosta obce dále informoval
- Zahájení rekonstrukce MŠ
Dne 7. 5. 2020 bylo stavební firmě TRIGON MB s.r.o.
předáno staveniště a následně byly zahájeny práce.

- ZO projednalo a SCHVÁLILO Účetní závěrky ZŠ
a MŠ za rok 2019.
Výsledek hlasování: PRO 7

- Splašková kanalizace v obci
Dne 29. 4. 2020 se uskutečnila na OÚ schůzka se
zástupci projekční kanceláře VIS Praha a zástupcem
VaK Mladá Boleslav ve věci zpracování Projektové
dokumentace. Bylo předloženo konečné řešení
problematických úseků navržených kanalizačních
stok. V některých lokalitách musely být navrženy
zcela nové stoky, které jsou navíc oproti původnímu
projektu z roku 2007, kde byla zpracována pouze
neúplná dokumentace pro Územní rozhodnutí.
Původní délka ze zadání byla 6,40 km stok, nyní se
jedná se o navýšení o cca 1,15 km stok na celkovou
délku cca 7,55 km.

- ZO projednalo a SCHVÁLILO Převedení přebytku
ZŠ a MŠ za rok 2019 ve výši 93.159,60 Kč do rezervního fondu roku 2020.
Výsledek hlasování: PRO 7
- ZO projednalo a SCHVÁLILO uzavření Smlouvy
o úvěru s KB a.s. o poskytnutí úvěru ve výši 11
mil. Kč na realizaci stavby „Stavební úpravy, přístavby a nástavba MŠ v Čisté“. Po několika jednáních vedení obce se zástupci KB a.s. se podařilo dohodnout snížení úrokové sazby z původních 2, 37%
na 1,26%.
Úvěr bude použit výhradně k účelu rekonstrukce MŠ
Čistá a na vnitřní vybavení nového oddělení za účelem zvýšení kapacity jako předfinancování dotace.
Výsledek hlasování: PRO 4 (Tyšer, Miler, Doušová,
Martinec)
PROTI 3 (Hrubý, Dubayová, Ing. Fikar)

- Změna ÚP obce Čistá
V průběhu měsíců duben a květen 2020 bylo osloveno
několik společností, které se zabývají zpracováním
Územních plánů obcí a měst.
Dne 12. 5. 2020 se uskutečnila na OÚ schůzka
s jednatelem společnosti SAUL s.r.o. Liberec. Bylo
dohodnuto předběžné zadání o dopracování Změny
ÚP Čistá.

- ZO vyslechlo a projednalo Informaci o průběhu
zadávacího řízení na výběr dodavatele k realizaci Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
„Rozšíření MŠ v Čisté – vnitřní vybavení“, dále
vyslechlo informaci o výběru dodavatele zakáz-

Starosta obce dále informoval, že v následujících
dnech se uskuteční schůzka se zástupcem Magistrátu
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128 – Středočeský Fond obnovy venkova). Samotná výstavba hřišť by se pravděpodobně realizovala pouze při získání dotace.
		Výsledek hlasování: PRO 6 (Tyšer, Miler, Doušová,
Martinec, Hrubý, M. Dubayová)

MB – odbor ÚP, kde budou dohodnuty další postupy
v této záležitosti.
- Stavy na obecních účtech ke dni 12. 5. 2020:
- Běžný účet KB
6,234 tis
(2019: 9,027 tis)
- ČNB 		
6,509 tis
(2019: 3,923 tis)
- spořící účty KB, ČMSS 1,189 tis (2019: 1,171 tis. = 14,151)
Celkem na účtech k 5. 5. 2020 13, 932 tis. CZK

Různé, starosta obce dále informoval

- Restaurace na hřišti – venkovní ohniště s udírnou
Starosta obce podal informaci, že zástupci FK Čistá
požádali obec o spolufinancování venkovního ohniště
s udírnou. Všichni ZO se k této žádosti vyjádřili a bylo
dohodnuto, že bude nejdříve zpracován návrh
umístění a poté bude znovu projednáno a případně
schválena realizace na příštím zasedání ZO.

Diskuse

Diskuse se opět vedla zejména na téma „Změna č.1 ÚP
Čistá“. Dále bylo diskutováno o podaném Podnětu
na Ministerstvo vnitra, který byl podán opozičními
zastupiteli a také o spolupráci obce se společností
Reality Čistá.

- Zahájení rekonstrukce MŠ
Starosta obce informoval, že práce probíhají
v předstihu oproti původnímu předpokladu. Provoz
MŠ by měl být zahájen počátkem září 2020 a děti
budou prozatím využívat „náhradní“ prostory ve
Školní družině.

Veřejné zasedání, které se konalo ve
středu dne 17. 6. 2020

V pořadí již třetí Veřejné zasedání v tomto kalendářním
roce se konalo ve středu dne 17. 6. 2020 od 17,00
hodin na velkém sále KD.
Tohoto Veřejného zasedání se dle listiny přítomných
zúčastnilo také 11 občanů.
Na Veřejném zasedání byli přítomni zastupitelé:
Zdeněk Tyšer, Leoš Miler, Ing. Zdeňka Doušová,
J. Martinec, Vladimír Hrubý a M. Dubayová.
Omluven: Ing. K. Fikar

Prioritou pro vedení obce zůstává zprovoznění školní
kuchyně také k datu 1. 9. 2020. V současné době se
provádí v prostorách školní kuchyně také významná
rekonstrukce.
Dovoluji si vás jménem zastupitelstva obce Čistá
pozvat na následující Veřejné zasedání zastupitelstva.
O přesném termínu konání vás budeme předem
Zdeněk Tyšer
informovat.		

Zastupitelstvo obce vyslechlo, projednalo a schválilo:
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) projednalo
a SCHVÁLILO návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu a usnesení.
Výsledek hlasování: PRO 6 (Tyšer, Miler, Doušová,
Martinec, Hrubý, M. Dubayová)

MATEŘSKÁ ŠKOLA V ČISTÉ - Stavební
úpravy, přístavba a nástavba MŠ v Čisté za účelem zvýšení kapacity.

V minulém zpravodaji jsme Vás občany informovali
o zadávacím řízení na stavební část výše uvedené zakázky a o výběru dodavatele.
Dne 7. 5. 2020 bylo stavební firmě TRIGON MB s.r.o.
předáno staveniště a práce byly zahájeny v polovině
měsíce května.
Jelikož se jedná o nejvýznamnější stavební akci
v tomto volebním období, níže vám všem podávám
podrobnější informaci o této rozsáhlé rekonstrukci.

- ZO projednalo a SCHVÁLILO navržený program.
Výsledek hlasování: PRO 6 (Tyšer, Miler, Doušová,
Martinec, Hrubý, M. Dubayová)
- ZO projednalo a SCHVÁLILO Zápis z Veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne 11. 3. 2020.
Výsledek hlasování: PRO 4 (Tyšer, Miler, Doušová,
Martinec)
PROTI 2 (Hrubý, M. Dubayová)

Celkový popis stavby

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO Rozpočtové opatření č. 5/2020.
Výsledek hlasování: PRO 5 (Tyšer, Miler, Doušová,
Martinec, Hrubý)
ZDRŽEL SE 1 (M. Dubayová)

Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních
jednotek
Stavebními úpravami, přístavbami a nástavbou vznikne
v objektu nové oddělení mateřské školky pro 24 dětí.
Nemění se tedy účel užívání stavby (stávající školka
s kapacitou 24 dětí), mění se pouze počet funkčních
jednotek.
Celkové urbanistické a architektonické řešení
Objekt je situován západně od páteřní komunikace obce,
na pozemcích v majetku obce v areálu spolu s objektem
Školní družiny. Celková velikost pozemku je i pro plánované rozšíření o další třídu vyhovující.
Stávající objekt pozemku p. č. st. 215 je srostlice původního objektu a přístaveb s hlavní sedlovou střechou. Objekt
je propojen spojovací chodbou s objektem školní družiny
na pozemku p. č. st. 255. Původní MŠ byl objekt přízemní, částečně podsklepený, s nevyužitým podkrovím.

- ZO vyslechlo a projednalo Informaci o průběhu
zadávacího řízení na výběr dodavatele k realizaci Veřejné zakázky malého rozsahu na „Vybudování workautového hřiště a víceúčelového hřiště
s umělou trávou v obci Čistá“, dále vyslechlo informaci o výběru dodavatele stavby a SCHVÁLILO podpis Smlouvy o dílo s doporučenou a vybranou
společností MEGA a.s., Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž
pod Ralskem. Dále SCHVÁLILO pověření k podpisu Smlouvy starostu a místostarostu obce.
ZO dále vyslechlo Informaci o podání žádosti na
získání dotace ze Středočeského kraje (OP-203

Z urbanistického hlediska a s ohledem na historickou
zástavbu této části obce zde obstojí i objekt dvoupodlažní. A to především s ohledem na bytové domy, které
jsou umístěny naproti MŠ. Proto byla zvolena varianta
nástavby stávajícího objektu s plochou střechou s lehkými výškovými rozdíly. Nástavba stávající roztříštěnou urbanistickou strukturu sjednocuje a uklidňuje.
Prostory pro další třídu MŠ zahrnují hlavní pobytovou místnost, šatnu-zádveří a sociální zařízení pro
děti, WC a šatnu pro personál, úklidovou místnost
a sklad hraček a lehátek. Stravování bude zajištěno
ze stávající kuchyně v objektu MŠ, která má kapacitu 90 jídel, administrativa bude jednotná pro obě
oddělení MŠ – viz. stávající ředitelna a kancelář
stravování.
Maximální výška přístaveb i nástaveb objektu je nižší
než stávající vrchol sedlové střechy tj. 8,35 m.

hlavním schodišti bez výtahu není ani nové oddělení
řešeno pro tělesně postižené.
Nově je řešen bezbariérový vstup do objektu,
bezbariérově může být uzpůsobeno přízemí objektu
(není předmětem této PD) při další etapě rekonstrukce.
Základní charakteristika objektů
Stavební úpravy, přístavby a nástavba tvoří jeden
stavební objekt. V rámci stavby bude funkčně
zachována kuchyně a suterén objektu.
Celé nevyužité podkroví se sedlovou střechou bude
demontováno včetně střechy nad kuchyní, rovněž tak
přístavba zádveří u hl. vstupu. Rozebrána bude stávající pergola. Po demontážích a bouracích pracích dostane budova novou zděnou nástavbu 2. n. p. s plochými
střechami.
Zcela nová bude rovněž přístavba zádveří, schodiště
a zázemí personálu na západní straně, která umožní
výstup do patra objektu. V 2. n. p. bude zřízeno nové
oddělení MŠ pro 24 dětí.
Z požárně bezpečnostních důvodů bude stavba doplněna přístavbou požárního schodiště v jihovýchodním
rohu objektu. V přízemí objektu bude provedeno lokální statické vyztužení nosných stěn. Spojení původní
kuchyně s novou výdejnou jídla v patře zajistí nově
instalovaný malý jídelní výtah. Původní pergola bude
nahrazena novou, stylovější, částečně prosklenou.
Střecha nad kuchyní bude nově plochá, skrytá za dozděnou atikou.
Jedná se o úpravy, přístavby a nástavbu nové vnitřní
dispozice k původního stavbě mateřské školky. V rámci
úprav bude zesílen (zdvojen) i strop nad přízemím,
budou provedeny podlahy, podhledy, veškeré instalace,
otvorové výplně a povrchové úpravy. Zcela nové budou
i střechy na objektu, včetně nosné konstrukce (mimo
kuchyně).
Veškeré nové konstrukce budou zhotoveny s důrazem
na obecnou bezpečnost, požární bezpečnost a zejména
akustickou a světelnou pohodu budoucích uživatelů.
Bude provedeno nově masivní zateplení obálky
stavby.

Architektonické řešení navrhuje nástavbu 2. n. p.
s plochou střechou nad hlavním objektem MŠ místo
stávající sedlové střechy, přístavbu vstupního schodiště se zádveřím a zázemím personálu ze západní
strany, výměnu stávající pergoly za stylovější, úpravu střechy nad kuchyní a přístavbu únikového schodiště.
Řešení 2.NP plnohodnotným patrem nad stávající hlavní budovou umožňuje uvolněnější dispozici pobytových prostor s bezproblémovou kapacitou až 24 dětí.
Stávající spojovací chodba s objektem školní družiny
se nemění. Výhodou je zachování zelené rozptylové
plochy pro hry dětí (zahrady) nebo rezervní plochy pro
zřízení objektu služeb.
Zhmotnění stávajícího objektu s ohledem na
okolní zástavbu a dostatečné odstupy dodá stavbě
výrazovou důstojnost. Hlavní hmota je členěna
pravidelným rastrem nových oken. Tomuto rastru
budou v budoucnosti přizpůsobena i okna v 1.n.p.
Atypickým prvkem je zaoblená hmota schodiště
s průhledy a jemná struktura únikového ocelového
schodiště. Objekt bude barevně řešen jednotně v lehce
šedobéžové omítce s barevnými akcenty luxferových
světlíků, atik přístřešků a okenních ostění.

Základní charakteristika technických a technologických
zařízení
Při stavebních úpravách se nepočítá s instalací žádného
technologického zařízení.
Technická zařízení představují: zřízení jídelního výtahu
ze stávající kuchyně do 2.np. do místnosti pro výdej
stravy, nově napojené vnitřní rozvody vody, kanalizace, plynu, telefonu a el. energie, vnitřní vybavení
a zařizovací předměty, teplovodní plynové vytápění,
nucená ventilace a běžné spotřebiče.

Celkové provozní řešení, technologie výroby
Jedná se o objekt stávající mateřské školky, který bude
rozšířen o nové oddělení pro 24 dětí v 2. n. p. Z tohoto
důvodu bude i nově proveden hlavní vstup do objektu
s přístavbou schodiště a zázemím pro personál.
Z požárně bezpečnostních důvodů bude pro nové
oddělení zřízeno nové venkovní ocelové únikové
schodiště. Stávající kuchyně v přízemí objektu je
dostatečně kapacitní, aby nárůst kapacity pokryla.
Transport jídla pro nové oddělení se bude dít nově
zabudovaným malým jídelním výtahem. Není zde
instalována žádná výrobní technologie.
Příchod a příjezd k objektu je možný dvěma stávajícími
brankami (samostatná pro školku a kuchyni) a bránou
na hranici pozemku. Parkování vozidel je umožněno
podélně v ulici.

Zásady hospodaření s energiemi
Stavební úpravy předpokládají masivní zateplení
stěn, podlah, střech a podhledů prakticky na úroveň
nízkoenergetické stavby.
Do nástavby budou instalovány otvorové výplně
s nízkým součinitelem prostupu tepla.
Z toho těží i nový návrh vytápění, kde nástavba bude
osazena úsporným teplovodním vytápěním s plynovým
kondenzačním turbo kotlem zajišťujícím i přípravu teplé
vody. Osvětlení budou zajišťovat úsporná zářivková svítidla.

Bezbariérové užívání stavby
Stávající objekt školky není řešen bezbariérově.
Vzhledem k přístupu nového oddělení pouze po
4

Další úspora bude docílena užíváním vhodných
spotřebičů energetické třídy A.
Hygienické požadavky na stavby
Všechny pobytové místnosti jsou přirozeným způsobem větrány a prosvětleny.
Denní osvětlení třídy a lehárny splňuje normové požadavky. Je doloženo výpočtem.
Sociální zařízení personálu jsou navíc větrána i nuceně.
Ve stávající kuchyni bude demontována stará vzduchotechnika a osazeny nové nástěnné ventilátory. Toto
opatření je chápáno jako dočasné, s rekonstrukcí kuchyně bude znovu řešena i kuchyňská VZT (není předmětem této rekonstrukce).
Nové oddělení školky je vytápěno autonomním teplovodním plynovým topením, vybaveno předepsaným soc. zařízením s tekoucí teplou (regulace teploty)
a studenou vodou.
Splašková kanalizace je svedena do stávající dostatečně
kapacitní jímky na vyvážení.
Zřízení nového oddělení MŠ pro 24 dětí nebude mít
žádný významně negativní vliv na okolí. V průběhu
stavby se dá očekávat zvýšená hladina hluku a prašnosti
v místě, která je dána způsobem výstavby.
Dopravní zátěž od uživatelů představuje nárůst krátkodobého parkování vozidel při příchodu a vyzvedávání
dětí. Díky většímu podílu pěší docházky zřizovatel dopravní potíže neočekává. Pokud by nastaly, je možné je
řešit zřízením krátkodobých parkovacích stání na obecních pozemcích v blízkosti školky.
Mateřská školka se nachází v lokalitě, kde není a ani se
nepředpokládá zvýšená hladina hluku z vnějších zdrojů (výroba, autodoprava, železnice, letiště). Proto není
stavba akusticky posuzována.

MŠ Předání staveniště

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Stávající stav bude v podstatě zachován. Pouze hlavní
vchod bude mírným zvýšením nového chodníku
zpřístupněn bezbariérově.
Ze stavby (pozemků okolo objektu) budou po dokončení
odstraněny provizorní zpevněné plochy, bude zpětně
nebo nově vysazena odstraněná vegetace a pozemky
srovnány do původní profilace terénu.
Ornice sejmutá v místě přístavby bude využita na
zlepšení půdního fondu rozprostřením a novým
zatravněním stavbou poškozených ploch.
Zdeněk Tyšer

MŠ Průběh prací
ROZŠÍŘENÍ MŠ V ČISTÉ – VNITŘNÍ VYBAVENÍ
V minulém vydání zpravodaje jsme Vás občany informovali o zadávacím řízení na zakázku malého rozsahu „Rozšíření MŠ v Čisté – VNITŘNÍ VYBAVENÍ“
Hodnotící komise posuzovala a hodnotila 7 odevzdaných
nabídek:
- Elephant smile CZ, s.r.o., Ježov 75, 696 48 Ježov (376.
948,– Kč bez DPH);
- BENJAMÍN s.r.o., Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice
(471. 171,– Kč;

MŠ Zahájení prací
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- MAKRA DIDAKTA s.r.o., Drahelická 162, 288 02 Nymburk (482. 006,78 Kč);
- NÁBYTEK HONZA s.r.o., Masarykovo nám. 701, 295
01 M. Hr. (514. 665,– Kč);
- KASCH-interiér s.r.o., J. Šámala 318/10, 725 25 Ostrava (473. 625,– Kč);
- KANONA a.s., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha
4 (529. 740,– Kč);
- INSGRAF s.r.o., Albrechtická 164, Český Těšín (339.
270,– Kč bez DPH);

Dne 22. 6. 2020 bylo na obec Čistá zasláno oznámení
o nezařazení do Havarijního programu (v prvním kole
administruje místně příslušné pracoviště NPÚ).
Dále jsme obdrželi dokument přísliby příspěvků
z Programu záchrany architektonického dědictví
(tento jediný program administruje již od začátku Ministerstvo Kultury ČR), kde je uvedeno „Čistá, kostel

Hodnotící komise zkontrolovala všechny předložené
nabídky. Hodnocení bylo provedeno dle ekonomické
výhodnosti nabídek s jediným hodnotícím kritériem,
a to nabídkovou cenou. Dne 15. 6. 2020 byla se
společností INSGRAF s.r.o., Albrechtická 164, 735
62 Český Těšín podepsána Kupní smlouva na vnitřní
vybavení nového oddělení MŠ.
Zdeněk Tyšer

KOSTEL sv. Vavřince v Čisté

Koncem roku 2019 a počátkem roku 2020 byly podány
prostřednictvím Římskokatolické farnosti Bělá pod
Bezdězem žádosti o zařazení akce obnovy nemovité
kulturní památky / kostela sv. Vavřince v obci Čistá.
Tak, jak jsme Vás již informovali v dubnovém
zpravodaji, jednalo se o žádosti z různých programů
Ministerstva kultury ČR, tzn., že jsme se společně
s Římskokatolickou farností a Biskupstvím také pokoušeli
získat dotace z různých Havarijních programů. Tyto
případné dotace ovšem nelze vzájemně kombinovat.
Dne 4. 6. 2020 jsme písemně požádali stavebního
technika (BISKUPSTVÍ LITOMĚŘICKÉ), aby nám byla
podána informace ohledně výsledku oznámení.

6

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V OBCI ČISTÁ
V tomto období se stále zpracovává Projektová
dokumentace. Dne 13. 5. 2020 byl na zasedání
zastupitelstva obce schválen Dodatek č.1 Smlouvy
o dílo s projekční firmou Vodohospodářské inženýrské
služby, a.s. o rozšíření projekčních prací.
V některých lokalitách musely být navrženy zcela
nové stoky, které jsou navíc oproti původnímu projektu
z roku 2007, kde byla zpracována pouze neúplná
dokumentace pro Územní rozhodnutí. Původně
předpokládaná délka stok ze zadání byla 6.400 m
stok, nyní se jedná o navýšení stok o cca 1. 151 m na
celkovou délku cca 7. 550 m.
Proto je třeba projekčně tuto část dopracovat a navýšení
ceny bude následující:
- inženýrské činnosti, nárůst ceny o 12.000,– Kč;
- PD pro ÚR, PD pro SP, PD pro realizaci stavby,
nárůst ceny o 87.000,– Kč;
- Inženýrskogeologické průzkumy, nárůst ceny
o 85.000,– Kč;
- CELKEM zvýšení ceny o 184.000,– Kč.
Dne 18. 5. 2020 byla na OÚ Čistá předán 1.stupeň
Projektové dokumentace, a to Projektová dokumentace pro územní řízení.
Zdeněk Tyšer

sv. Vavřince 0,– Kč“ – to bohužel znamená, že kostel
sv. Vavřince rovněž nebyl se svou první žádostí úspěšný.
Z Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností bylo dle našich informací v letošním roce z důvodu ponížených prostředků
podpořeno na Mladoboleslavsku celkem jen 12 objektů (zpravidla to jsou již započaté akce). Z tohoto počtu
jsou 4 kostely ve svěřeném území, které spadá do Římskokatolické farnosti, ale bohužel Čistá v letošním roce
příspěvek nedostala.
Dále nám bylo stavebním technikem (BISKUPSTVÍ
LITOMĚŘICKÉ) sděleno, že s námi (s obcí Čistá) sdílí
stejný názor o špatném stavu kostela sv. Vavřince
v naší obci, avšak stavební technik podotýká, že církev
není toho viníkem. Špatný až zbědovaný stav kostelů
zapříčinilo jejich „spravování“ za bývalého režimu.
V přílohách tohoto zpravodaje přikládáme kopie
oznámení o nezařazení kostela sv. Vavřince v Čisté do
dotačních programů.
Zdeněk Tyšer a Leoš Miler

KŘIŽOVATKA U POMNÍKU
– VEGETAČNÍ ÚPRAVY

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÝCH MÍST,
OSTATNÍ INFORMACE

Tak jak již bylo uvedeno na jiném místě zpravodaje,
zde několik fotografií vegetačních úprav křižovatky
u pomníku.
Zdeněk Tyšer

Pro neustálé dotazy některých občanů ještě jednou pro
zopakování uvádíme otevírací dobu Sběrného dvora
a Sběrného místa na hřišti. Tato Sběrná místa jsou otevřena následovně:
STŘEDA - Sběrný dvůr a Sběrné místo na hřišti
		
od 15:00 do 17:00 hod.
SOBOTA - Sběrný dvůr
			
od 9:00 do 11:00 hod.
Sběrné místo na hřišti
			
od 9:00 do 12:00 hod.
Po obci jsou Vám k dispozici nadále také další sběrná
místa na biologicky rozložitelné materiály:
SBĚRNÁ MÍSTA č. 1 – č. 5 / KONTAJNERY UMÍSTĚNÉ PO OBCI jsou místa pro soustřeďování biologicky rozložitelného materiálu rostlinného původu.
Do těchto kontejnerů 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.
NELZE TEDY NA TATO SHROMAŽDIŠTĚ UKLÁDAT NIC JINÉHO, NEŽ JE VÝŠE UVEDENO!
Chtěli bychom Vás tedy požádat, abyste respektovali to, k čemu jsou Sběrná místa určena. Děkujeme.
Dále ještě také pro zopakování uvádíme, že byl
v roce 2019 schválen DODATEK č. 2/2019 K OBECNĚ
ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE Č. 3/2012 O poplatcích za
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních a ostatních odpadů. Tento
dodatek k vyhlášce č. 3/2012 se rozšiřuje o poplatek
za stavební odpad a nevytříděnou stavební suť.
Občan, který přiveze do sběrného dvora nevytříděnou
stavební suť (cihly, omítky, betony, střešní tašky,
obklady, dlažby apod.), uhradí poplatek za jedno
stavební kolečko 80,– Kč.

PRŮBĚH PRACÍ - vegetační úpravy křižovatky

UKONČENÍ PRACÍ - vegetační úpravy křižovatky
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Navržená cena je vypočítána z likvidace nevytříděné
odvezené suti na stanovenou skládku:
cena za 1 tunu je 750,– Kč
1 m3 stavební suti = cca 1700 kg, tzn. 1,7 tuny
1 m3 stavební suti je cca 16 stavebních koleček
= 1,7 tun x 750,– Kč / tunu = 1.275,– Kč / m3
1.275,– Kč za 1 m3 : 16 (kolečky) = 80,– Kč/ 1 kolečko

Pozvánka na Letní kino

Zveme vás na promítání do Letního kina: 1. film
v sobotu 11. července „Příliš osobní známost“ s Eliškou
Balzerovou, Petrou Hřebíčkovou a Táňou Wilhelmovou
(Dykovou) v hlavních rolích. 2.film v sobotu 22. srpna
„Chlap na střídačku“ – Jiří Langmajer, Ivana Chýlková
a Lucie Žáčková aj. Začátek promítání bude vždy po
setmění na fotbalovém hřišti. Vstupné dobrovolné.
Za obec Jana Uhlířová

V případě použití přívěsného vozíku se bude
přepočítávat obsah na m3 = (A x B x C).
Stejně tak je zpoplatněn odběr použitých pneumatik,
a to 20,– Kč / za 1ks. Pneumatiky musí být samozřejmě
bez disku.
Zdeněk Tyšer, Jaroslav Martinec

Zábavný den

Z důvodu coronaviru jsme nemohli uskutečnit Dětský
maškarní bál ani Dětský den. Proto jsme se rozhodli
uspořádat na závěr prázdnin i na začátek školního roku
v sobotu 5. září 2020 Zábavný den pro děti i rodiče.
Akce je předběžně zařízena se všemi účinkujícími
a atrakcemi, nicméně jsme stále nuceni sledovat
aktuální vývoj. Včas budete informování rozhlasem
i plakátky.
Za obec Jana Uhlířová

Stolní tenis

TJ Slavoj Čistá oddíl stolního tenisu oznamuje, že
pondělní tréninky přes letní období budou zachovány
pro veřejnost, a to od 18.00 hod. do 20. 00 hod.
Podmínkou je jen vhodná sportovní obuv. Přípravy
na hrací rok 2020 - 2021 vrcholí. Vzhledem k tomu,
že všechna tři družstva se udržela ve své skupině,
máme možnost se přihlásit do první, druhé i třetí třídy.
Jelikož se letošní Aktiv stolního tenisu nebude konat,
seznámíme členy klubu o rozhodnutí a dalších otázkách
„on line“ elektronicky. Níže historické foto z činnosti TJ
Slavoj Čistá.
Za TJ Slavoj Čistá, oddíl stolního tenisu
Rampas František, Martinec Jaroslav
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