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ZPRAVODAJ
4/2015

obce Čistá

Posledním letošním obecním zpravodajem končí i naše letošní vzpomínání na básníka našeho kraje 
Vladimíra Holana. Vladimír Holan, Spisy, Paseka 2 000, Lamento, 

BAJAJA, Bajaja

Kačenko, vem si válenky,
jdi kouknout na ty kačenky!
Stejně s tebou rády 
koupají se všady… 

Ráda máš vodu teploučkou,
však ony v chladné doma jsou.

Tady je, Káťo, zatím houska! 
Papej a hleď: ty sněhu vločky! 
Babička tvá u kamen louská 
ořechy na vánočky. 

A maminka? Ta v městském šeru 
kapříky pilně shání 
s Ježíškem, jenž ti vybral věru 
nejlepší ze všech sání!

Veřejné zasedání dne 16. 12. 2015
Zveme Vás všechny na poslední Veřejné zasedání v tomto kalendářním roce, které se bude konat ve středu dne 

16. 12. 2015 od 18,00 hodin v salonku KD. 
Věřím, že se zúčastníte ve větším počtu, než je obvyklá – tedy dle mého názoru malá – účast. Na programu VZ 

je ke schvalování celkem dost důležitých bodů, o kterých je dobré vědět. V bodě „Informace o plánovaných akcích 
stavebního charakteru na roky 2016/2017“ Vás rád seznámím s tím, co připravuje ZO na následující období. Proto 
se v tomto zpravodaji nebudu detailně rozepisovat o tom, co bychom rádi zrealizovali a informace vám podám na VZ. 

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce Čistá, 
konaného 16. 12. 2015 od 18. 00 hod. v salonku kulturního domu 

1.  Zahájení – prezentace členů zastupitelstva obce 
2.  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3.  Kontrola plnění usnesení z minulého jednání – projednání zápisu z Veřejného zasedání ze dne 23.9.2015 
4.  Schválení Rozpočtu obce na rok 2016 
5.  Schválení RZ č. 7 a 8/2015 
6.  Schválení zahájení provedení fyzické a účetní inventury za období 2015 
7.  Schválení příspěvků obce místním neziskovým organizacím a spolkům na rok 2016 
8.  Schválení a stanovení závazných ukazatelů pro ZŠ a MŠ Čistá pro rok 2016 
9.  Schválení návrhů odměn členům jednotlivých Výborů ZO za rok 2015 
10.  Schválení  Záměru 1/2015 prodeje části obecního pozemku p. č. 520/154 (výměra 8m2) 
11.  Schválení návrhu „Trvalé odnětí plnění funkce lesa částem pozemku určeném k plnění funkcí lesa                

p.č. 732/10“ - Změna druhu části lesního pozemku p. č. 732/10 
12.  Schválení návrhu na sponzorský dar „knihovna Mladá Boleslav“ 
13.  Návrh a schválení „Výběr dodavatele elektrické energie/zemního plynu s využitím elektronické aukce“ 
14.  Návrh a schválení nákupu zahradní a komunální techniky – žacího traktoru vč. příslušenství 
15.  Informace o plánovaných akcích stavebního charakteru na roky 2016/2017 
16.  Různé 
17.  Diskuze 
18.  Závěr                                                                                                                     Zdeněk Tyšer

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám všem popřát zvládnutí předvánočního shonu a co nejklidnější prožití 

vánočním svátků. Také Vám přeji, abyste předvánoční a vánoční čas prožívali v kruhu 
svých rodin a přátel a užívali si klidu a pohody. A nezapomínejte na to nejdůležitější, 
mějte se všichni rádi! Do nového roku 2016 Vám přeji především pevné zdraví.

Zdeněk Tyšer 
starosta obce
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Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromečku – poděkování

 Na jiném místě tohoto zpravodaje naleznete článek 
za Kulturní výbor a jistě také zmínku o poděkování. 
Přesto využívám i já této příležitosti a VŠEM, kteří se 
jakýmkoli způsobem podíleli na přípravách a samotném 
průběhu dle mého názoru zdárně zvládnuté akce, chci 
doopravdy upřímně PODĚKOVAT. Asi nemá smysl 
všechny vyjmenovávat, protože bych určitě na někoho 
zapomněl, ale Vy všichni jistě víte, kam „míří“ mé podě-
kování. Snad jsme to díky Vaší pomoci zvládli a věřím, 
že jste snad byli spokojeni i Vy ostatní, co jste se přišli 
podívat. A jak se říká, „opakování je matkou moudrosti“, 
ještě jednou VŠEM DĚKUJI!!!

Zdeněk Tyšer

Zpráva výboru pro veřejný pořádek
Bohužel se v naší obci objevily známky vandalismu. 

Začalo to poničením kabelů na osvícení vánočního 
stromu v parčíku u KD začátkem listopadu, což si vy-
žádalo zbytečné náklady na nákup kabeláže a žárovek. 
Dále naši „siláci“ zřejmě posilněni alkoholem, si potře-
bovali otestovat svou sílu a na hřišti vykopli na jedné 
ze střídaček bočnici. To jim bylo málo a ještě utrhali 

reklamní panely našich smluvních partnerů na zábradlí 
za jednou z branek.  Samozřejmě, utržené panely si 
odnesli s sebou. Bezohledné chování těchto vandalů 
nikterak nezvedlo ze židlí nikoho z občanů, aby upozor-
nili na toto řádění někoho z obce, ačkoli se vše událo v  
týdnu od pátku 27. listopadu do pondělí 30. listopadu. 
Tedy v době, kdy jsme o zmíněném víkendu slavnost-
ně rozsvěceli vánoční strom. Nebuďte proto lhostejní 
k takovým vandalům, a pokud budete svědky takového 
jednání, neváhejte na něj upozornit někoho ze ZO. 

Jaroslav Dohalský, 
předseda výboru veřejného pořádku a sportu

Zpráva komise Životního prostředí
Blíží se čas vánoční a většina z nás se zamýšlí, jaké 

dárky ještě koupit. Ano, blíží se konec roku 2015 a my 
můžeme zhodnotit, co se nám podařilo zajistit v oblasti 
životního prostředí a na co se budeme muset zaměřit 
v roce příštím.

Jako jeden z největších úkolů pro obec bylo zajištění 
úklidu bioodpadu. Nevydali jsme se cestou, kdy si naši 
občané musí nakoupit další nádoby na tento odpad (po-
sekaná tráva, listí apod. Obecní zastupitelstvo schválilo 
jinou organizaci nakládání s bioodpadem a našim ob-
čanům jsme ušetřili finanční prostředky.  

Odpadové hospodářství je zajištěno v celku dobře 
a naši občané s odpadem odpovědně nakládají. Nejen, 
že jej správně třídí, ale naučili se jej svážet do sběrného 
dvora a na hřiště.

Ještě chci upozornit na jednu věc. Až povezete 
do sběrného dvora pračku, ledničku, mrazák a jiné 
elektrospotřebiče, musí být kompletní, nesmí chybět pří-
vodní kabel, elektromotor, kompresor. Bude- li to chybět, 
bude vám elektrický spotřebič vrácen. Nezkompletované 
spotřebiče smluvní partner neodveze.

Den 14. listopad byl posledním termínem v tomto roce, 
kdy byl otevřen sběrný dvůr. Obec má zájem tuto službu 
poskytovat našim občanům i v zimním období. Máte – li 
skutečně vážný důvod do sběrného dvora něco odvézt, 
je to organizačně zajištěno takto: Zavoláte na obecní 
úřad (telefon 326 303 221) a domluvíte se s hospodář-
kou pí. Janou Uhlířovou, kdy bude moci do dvora přijít. 
Bylo by dobré nahlásit i Vaše číslo telefonu.

Dne 30. listopadu 2015 na zasedání zastupitelstva 
se opět projednávalo zabezpečení údržby místních 
komunikací v zimním období.

Za několik dní budeme oslavovat Vánoce, Silvestra, 
Nový rok. Oslavujte s rozumem a jasnou hlavou, aby 
nedošlo ke škodám na zdraví nebo na majetku.

Přejeme našim občanům příjemné prožití vánoč-
ních svátků a šťastný nový rok. 

Za komisi ŽP Veselý  

Hallowenské tvoření
Svátek Hallowen se slaví 31. října. Konec října je 

doprovázen bujarými osla-
vami jednoho z nejstraši-
delnějších svátků. U nás 
v obci se oslavovalo v hos-
půdce na hřišti dne 31. 
10. od 15 hodin, kde p. 
vedoucí M. Kyšperský po-
řádal tuto oslavu pro naše 
nejmenší. Děti obdržely dýně a trávily čas při tvoření 
různých výrobků z hallowenskou tématikou. OÚ se 
podílel zakoupením dýní a malými dárky pro děti. Ješ-
tě před touto oslavou měly děti možnost od 14 hodin 
projížďku na koních v areálu sportovního hřiště. Proto 
bychom chtěli poděkovat manželům Kyšperským, jejich 
dceři Tereze a Martině Hrdinové za ochotu, za zapůjče-
ní koní a za zpestření sobotního odpoledne. Věříme, že 
hallowenské odpoledne se v naší obci vydařilo.
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Svátek seniorů
Zatím co svátek matek nebo den dětí patří mezi 

všeobecně uznávané a vzpomínané dny, na jednu 
velkou skupinu lidí se často zapomíná. Jsou to senioři. 
A přesto i oni mají svůj sváteční den 1. říjen, kdy se 
slaví Mezinárodní den seniorů. Kulturní výbor s obec-
ním úřadem připravil i v letošním roce již 17. setkání 
SENIORŮ. Společné setkání proběhlo 14. října 2015 
na sále KD Čistá, kde přivítal starosta obce všechny 
naše seniory. Ti, kteří přišli na setkání s vrstevníky, byli 
určitě spokojeni, že se mohli opět vidět a také si spolu 
popovídat. Poděkování patří především všem dětem 
z mateřské školky a učitelkám pí. Pavlíčkové a pí. Bí-
mové a dále žákům ze základní školy a pí. ředitelce K. 
Fridrichové za kulturní vystoupení. Kulturní výbor přeje 
všem seniorům spokojený život v kruhu jejich blízkých, 
pevné zdraví a radost ze života.

Za Kulturní výbor Horáčková Danuše  
Gregorová Ivana 

Rozsvícení vánočního stromku
Ve většině míst a obcí se v adventní čas rozsvěcí vá-

noční stromečky. Také v Čisté se v sobotu před první 
adventní nedělí rozzářil. Nejmenší vystupující ze školky 
si několik týdnů připravovali svůj program a těšili se, až 
se ukážou svým rodičům a blízkým. Pásmem vánočních 
melodií a říkanek se rovněž prezentovali žáci ze základní 
školy v Čisté. Milé vystoupení dětí zpříjemnilo sobotní pod-
večer a připomnělo, že vánoční svátky již pomalu klepou 
na dveře. Příjemnou atmosféru dotvářelo drobné občer-
stvení – podávalo se svařené víno, čaj, cukroví, koláče 
a preclíky. Všem maminkách, babičkám a ostatním, kteří 
přispěli  upečením vánočního cukroví, koláčků, perníčků 
a preclíků moc děkujeme – (M.Jirešová, Kobosilovi, M. 
Nováková, J.Hradiská, Cibulkovi, M.Štiplová, Z.Doušová, 
Z. Orolínová, M.Misíková, Fluskovi, B. Bukovská, Holeč-
kovi, K.Mouchová, J. Kuntošová, J.Milerová, J.Uhlířová, 
J.Martincová, S. Bártová, E. Rýznerová, E. Tyšerová, L.
Martincová, J.Renzová, H.Veselá a A.Hašlová). Bez nich 
by náš jarmareček nemohl být. Děkujeme také dětem 
z MŠ, které vyrobily krásné sněhuláky a vánoční keramiku. 
I přes nevlídné počasí byla účast hojná. Děkujeme všem, 
kteří se přišli podívat a svou účastí přispěli k pěkné atmo-
sféře. Dále děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě 
akce, zvláště p. L. Bártovi při instalaci a zdobení vánoční-
ho stromku. Těšíme se, že nám zachováte i nadále svou 
přízeň a přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků.             

V následujících dnech navštívíme naše občany v do-
movech seniorů.

Za kulturní výbor Horáčková Danuše 
a Gregorová Ivana

Kulturní výbor společně se 
starostou obce děkuje členkám 
sboru pro občanské záležitosti 
a všem, kteří se aktivně podíleli 
na kulturních akcích, které 
jsme pro vás připravili.

Finanční výbor
Výsledky hospodaření k 30. 11. 2015.
K uvedenému datu činily celkové příjmy obce 
8 mil. 700 tisíc Kč
Výdaje obce k tomuto datu dosáhly částky 
8 mil. 270 tisíc Kč
Podrobný přehled příjmů a výdajů k datu 30. 11. 2015 
je uložen na obecním úřadě.

FV se zabýval především kontrolou plnění rozpočtu 
obce. S plněním rozpočtu souvisí i rozpočtová opatření, 
která zajištuje, že obec svým čerpáním v jednotlivých 
paragrafech nepřekročí stanovených 100% výdajů. 
Nyní se začínáme připravovat na inventarizaci majetku 
a pohledávek obce a na roční závěrku obce.

Za Finanční výbor Horáčková Dana a Dostálová Jana

Kulturní a finanční výbor Čistá přeje všem 
občanům naší obce krásné a klidné vánoční 

svátky, příjemně strávený Štědrý den i Silvestra 
a hodně úspěšný rok 2016.

Pozvánka na „Dětský maškarní bál“
Kulturní výbor společně s obecním úřadem pořádá 

dne 14. 2. 2015 od 14.00 hod. tradiční “Dětský maš-
karní bál“, na který co nejsrdečněji zve všechny děti, 
rodiče, prarodiče a ostatní občany. Na děti čekají různé 
hry a soutěže.

Chovatelé informují
V podzimním období je řada výstav králíků, holubů, 

drůbeže. Některé výstavy naši členové navštívili. Byla 
to výstava ve Štítarech. Výstava a soutěž celostátního 
plemene Bel. ohr. Soutěžilo zde 96 chovatelů a vysta-
veno bylo 1 360 králíků. Náš člen na této výstavě získal 
ocenění Mistr clubu, Šampion clubu a dvě čestné 
ceny. Další výstava byla jako oblastní a organizovala 
ji  Z. O. Česká Lípa. Na této výstavě 68 chovatelů 
vystavilo 295 králíků, 54 voliér hus, kachen a drůbeže 
a 209 klecí holubů. 

Celostátní výstava drobného zvířectva na výstavišti 
v Lysé nad Labem se konala 20. – 22. 11. 2015. Bylo 
zde vystaveno 2 818 králíků, 1 747 klecí holubů a         
1 456 voliér drůbeže. Počet chovatelů, kteří vystavovali 
je 740. Pro zajímavost uvedu ceny prodejných zvířat: 
Belgický obr 1 500 až 3 000 Kč, německý strakáč      
1 200 Kč, střední plemena 600 – 800 Kč, zakrslý 
králík v průměru 700 Kč.

V současné době provádíme výběr zvířat na okresní 
soutěž organizací Mladá Boleslav. 

Závěrem, bych chtěl popřát našim občanům příjemné 
Vánoce a v roce 2016 hodně štěstí a zdraví. Ať máte 
všechno jisté, to Vám přejí chovatelé z Čisté.

Za ČSCH Veselý

Mše svatá v kostele sv. Vavřince v Čisté 
v sobotu 26. prosince 2015 od 14.00 hodin
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Fotbal Muži – podzim 2015
Vědělo se, že okresní přebor pro nás, jako nováčka 

bude náročná soutěž.
Naše mužstvo herně nezklamalo, ale bohužel od za-

čátku soutěže nás provázela nízká produktivita hlavně 
našich útočníků. V každém zápase jsme zahodili něko-
lik vyložených šancí, které jsme nedokázali proměnit, 
což mělo za následek ztracení několika důležitých 
bodů. Není náhodou, že nejlepšími střelci oddílu jsou 
naši 2 stopeři. Naše obrana byla v soutěži třetí nejlep-
ší, což se nedalo říci o vstřelených brankách. V této 
statistice jsme branek vstřelili nejméně. Ale jinak mů-
žeme být s umístěním celkem spokojeni. Deváté místo 
v soutěži není vůbec špatné. Jen tak pro zajímavost, 
mužstvo Bělé je o bod za námi.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří zajišťují chod klu-
bu a hlavně sponzorům, bez kterých bychom okresní 
soutěž nemohli hrát.  Jsou to OÚ Čistá, ZD Čistá, Libor 
Bárta, Miroslav Mikulík, Tomáš Hrázký, Petr Vrabec, 
Jaroslav Dohalský ml., Luboš Kuncíř, Aleš Halousek, 
Pavel Volša, Petr Horák, Robert Kyselica a dále J. 
Martincovi za technickou pomoc při výměně branek 
a dostavbě oplocení u stráně na hřišti. Dík patří i panu 
Kyšperskému za dobrou spolupráci se sportovci, kteří 
působí v místním areálu hřiště.

Srdečně zvu naše příznivce jako každoročně od 10 
hodin na místní hřiště na „malý Silvestrovský fotbá-
lek“ a po skončení - na posezení v Hospůdce Na hřišti.

Nový rok 2016 zahájí FK Slavoj Čistá 
Sportovním plesem, který se koná 
v sobotu 9. ledna od 20.00 hodin.  
K tanci a poslechu vám bude hrát 

oblíbená Generace.

Jaroslav Dohalský, předseda FK Slavoj Čistá

Mládež FK Slavoj Čistá 
Minižáci

Naši minižáci hráli v podzimní části sezónu okresní 
soutěž 3. B divize. Tuto sezonu mohou nastupovat 
v minižácké kategorii hráči ročníků 2005 a mladší. 
Soupeři našich minižáků byly týmy Katusice, Nová Ves 
a Bělá pod Bezdězem. Ve 12 zápasech jsme 11x  zví-
tězili a jen 1x remizovali s Katusicemi. Získali jsme 34 
bodů s velmi pěkným skore 72:20. A spolu s druhými 
Katusicemi jsme  postoupili do 3. A divize. Soupeři 
v jarní části sezony budou již zmiňované Katusice, Bakov 
a Luštěnice. Minižáci dále hráli okresní pohár (Belsport 
cup). V prvním kole jsme porazili tým Bělé 11:0, ve dru-
hém kole jsme přivítali na domácím hřišti tým Doubravy, 
na který jsme nestačili a prohráli jsme 1:12. Příprava 
na jarní část sezony začne v polovině února, avšak hráči 
ročníku 2005 začnou trénovat s mladšími žáky již 14. 
nebo 15. 1. 2016 na sále KD Čistá.

Mladší žáci
Stejně tak jako minulou sezonu bylo přihlášeno tzv. 

sdružené mužstvo mladších žáků do okresního přebo-
ru. Tým tvoří hráči Čisté a Nové Vsi. Z důvodu menšího 
počtu hráčů z Nové Vsi bylo domluveno, že se všechny 
domácí zápasy odehrají v Čisté. V týmu mladších žáků 
mohou tuto sezonu nastupovat hráči ročníků 2003 

a mladší. Do soutěže se přihlásilo 16 týmů. Byly 
rozděleny do dvou skupin po 8 týmech.  V podzimní 
části soutěže sehrály týmy v jednotlivých skupinách 
mezi sebou 14 zápasů. Úvod soutěže nám vyšel velmi 
dobře, když po sedmi odehraných zápasech jsme byli 
na čele tabulky. Všech 7 zápasů jsme vyhráli s velmi 
aktivním skóre 48:2. V následujících odvetách se nám 
již tolik nedařilo – 4 zápasy jsme vyhráli a 3 prohráli.  
Z důvodu absencí a nedisciplinovanosti některých hrá-
čů se naše hra zrušila. Přesto jsme skončili na 1. místě 
s náskokem 1 bodu, ziskem 33 bodů a skóre 65:14. 
Do jarní části o přeborníka okresu postupují první čtyři 
týmy z každé skupiny. Ze skupiny A postoupili:  Čistá, 
Doubrava, Kněžmost a Kosmonosy. Ze skupiny B: FK 
Ml. Boleslav, Bezno, Dobrovice a Benátky. Příprava 
na jarní část sezony začne 14. nebo 15. 1. 2016 
na sále KD v Čisté.

Tímto bych chtěl poděkovat hráčům, trenérům, rodi-
čům a všem, kdo podporují nejen naše mládežnická 
družstva a popřát jim vše nejlepší do nového roku.

Roman Dohalský, trenér mládežnických družstev

Vážení spoluobčané
za sportovní organizaci TJ Slavoj Čistá nám dovol-

te sdělit několik informací ohledně činnosti našeho 
sportovního klubu stolního tenisu. Na tento rok jsme 
přihlásili do regionální soutěže ČAST 2015-2016 dvě 
družstva. Jejich aktuální umístění můžete sledovat 
na internetovém odkaze http//stis.ping-pong.cz , 
nebo na stránkách MB - netu. V měsíci listopadu jsme 
uskutečnili výjimečnou sportovní akci ve spolupráci se 

ZŠ v Bělé pod Bezdězem a podpory OÚ Čistá pro děti 
z uprchlického tábora v Jezové.

Dále připomínáme možnost zasportovat si, a to 
vždy každé pondělí v KD Čistá ve velkém sále, děti 
od 17 - 18 hod, dospělí od 18 - 20 hodin. Máme zde 
k dispozici 4 pingpongové stoly a tréninkového robota 
(sportovní "indoorová" obuv nezbytná). Na závěr nám 
dovolte Vás pozvat na Vánoční turnaj stolního tenisu, 
který se koná v sobotu 26. 12. 2015 ve velkém sále 
KD od 9.30 do 16.30 hod. Tak jako vždy si užijeme 
spoustu zábavy a sportovního vyžití. Pohoštění zajiš-
těno. Pozvánku naleznete také na plakátech TJ Slavoj 
Čistá. Přejeme Vám tímto veselé Vánoce a šťastný nový 
rok 2016. Zároveň děkujeme OÚ Čistá za pochopení 
a podporu, bez které by letitá úspěšná činnost našeho 
sportovního klubu stolního tenisu nebyla možná. 

Za TJ Slavoj Čistá
František Rampas a Jaroslav Martinec

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


