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ZPRAVODAJ
2/2016

obce Čistá

Josef Müller

Hvězdy
Daleké světy
penízky ze zlata
květy noci v zahradě snění
slzy vesmíru vyplakané věčností

Veřejné zasedání dne 20. 4. 2016
Na Veřejném zasedání byli přítomni:
Z. Tyšer, J. Martinec, D. Horáčková, S. Veselý, P. Volša, 

J. Dohalský – omluvena Jana Dostálová

Zastupitelstvo obce schválilo:
- Roční účetní závěrky Základní a Mateřské školy za rok 

2015
-  Roční účetní závěrku obce (audit) za rok 2015
-  Závěrečný účet obce za rok 2015 (inventarizace, výkaz 

zisku a ztrát, rozvaha, daňové přiznání a příloha)
-  Zadání a vypracování Projektové dokumentace na akci 

„Stavební úpravy a přístavba MŠ Čistá č. p. 183“ – 
bylo vypracováno zadání a výzva k podání nabídky. 
Osloveno bylo 7 projekčních kanceláří. ZO jmenovalo 
komisi, která schválila zadání na zpracování „Projekto-
vé dokumentace pro provedení stavby, která bude 
způsobilá pro podání žádosti o vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení, pro vý-
běr zhotovitele stavby, podání žádosti o poskytnutí 
dotace na realizaci stavby a provádění stavby“. Pro-
jektovou dokumentaci zpracuje firma Ing. Petr Wudy – 
ARSPRO MB a konečná cena po dohodnuté slevě je 
239.495,– Kč.

-  Dotaci pro organizátora Dětského dne pro region Mladobo-
leslavska – částku 2.000,– Kč a příspěvek Včelařskému 
spolku pro Ml. Boleslav a okolí ve výši 2.000,– Kč.

-  Delegáta pro Valnou hromadu VaK Mladá Boleslav na den 
9. 6. 2015 (paní Danuše Horáčková)

Zastupitelstvo obce informuje:
-  Od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016 byla podepsána „Dohoda 

o provedení práce“ s panem Jaroslavem Jirouškem (Čistá 
č. p. 54) na pomocné práce v obci

-  Dne 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016 byla podepsána „Dohoda 
o provedení práce“ s panem Františkem Rumlem na po-
mocné práce v obci.

Oba dva nové pány 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 spo-
luobčané.

Zastupitelstvo obce připravuje:
-  ZO připravuje pokračování oprav stávajících obecních 

chodníků – již se provádí oprava chodníku před vstupem 
k Obecnímu úřadu (termín dokončení do 3. 6. 2016); 
dále bychom chtěli opravit chodníky od schodiště hlav-
ního vstupu do KD k přilehlému parčíku a v plánu je 
také oprava chodníku podél rodinných domů od č. p. 57 
až k č. p. 205 – tato oprava je ovšem většího rozsahu, 
tak je možné, že se uskuteční až v roce 2017.

-  Byla zpracována Zadávací dokumentace na veřejnou za-
kázku malého rozsahu a Výzva k podání nabídky na akci 
„Výměna oken a vstupních dveří na objektu KD a OÚ, 
Čistá č. p. 195“. Zadání bylo zasláno čtyřem firmám 
a cenové nabídky mají být zaslány do 3. 6. 2016. Nabídky 
vyhodnotíme a poté ZO rozhodnou, zdali tuto akci reali-
zovat. Informování budete na příštím Veřejném zasedání.

-  Dále připravujeme realizaci nové autobusové zastávky 
„Čistá – hřiště“ (směr na MB) – dokončuje se finální 
projekt, připravujeme zadání a výzvu k podání nabídek. 
V případě, že náklady na realizaci nové autobusové za-
stávky budou schváleny ZO, byla by realizace plánována 
na období měsíců 8 – 10 /2016.

Zdeněk Tyšer

Vážení občané,
jarní měsíce nám pomalu končí, před námi je období krásného letního počasí a já Vám 
u této příležitosti přeji, abyste tento čas využili k odpočinku, užívejte si tepla a mějte se fajn.

Zdeněk Tyšer

Chodník před OÚ - před dokončením
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Poděkování
Jsme si vědomi, že se někdy opakujeme v souvislosti 

s poděkováním za pomoc občanů při různých činnostech 
v obci. Přesto mi dovolte, abych jménem zastupitelů obce 
znovu poděkoval všem občanům, kteří nám pomáhají ze-
jména s údržbou obecních ploch (sekání travnaté plochy).

I když to nemají někteří lidé rádi (myslím tím, když se tzv. 
jmenuje), další poděkování patří panu Valentovi, který věnoval 
svůj volný čas a asistoval při opravách místních komunika-
cí, dále děkujeme panu Michalu Ježdíkovi, který na vlastní 
náklady pomáhá „zvelebit“ část obecních pozemků v nové 
zástavbě, pánům Parastiukovi K. a Bukovskému V., kteří 
byli ochotni pomoci při montáži dětského kolotoče na hřišti 
a v neposlední řadě také Liboru Bártovi a spol., kteří vybu-
dovali „Dětský koutek“ na Velké Straně.

Zastupitelé obce

Chodníky a autobusová zastávka
Akce chodník „od pomníku k poště“ se dostává do další 

etapy. V březnu byla zpracována PD, která byla rozeslána 
všem účastníkům řízení (správci sítí, životní prostředí, po-
zemkový fond, ministerstvo obrany). Minulý týden získala 
obec vyjádření všech účastníků a první týden v červnu bude 
podána žádost o stavební povolení na výstavbu chodníku. 
V jednání je vypracování PD pro II. etapu výstavby chodníku 
„od Váhy k odbočce na Plužnou“ včetně vypracování do-
pravního řešení křižovatky u Váhy s přechodem pro chodce 
v termínu září - říjen 2016. Pro akci autobusová zastávka 
U hřiště byla dokončena stavební dokumentace včetně výka-
zu výměr a do konce června bude zahájen výběr zhotovitele.

ing. Zdena Doušová 
- Kooperant podpory obecních projektů

Ostatní informace
Jenom připomínám, že možnost soustřeďování biologicky 

rozložitelného materiálu rostlinného původu na určené ploše 
v obci Čistá (pozemek u hřiště) bylo zahájeno v dubnu 2016.

Otevírací doba:
   STŘEDA – od 15 do 17 hodin 
a SOBOTA otevírací doba od 9 do 12 hodin
Znovu musím zopakovat, že do prostoru pro shromažďo-

vání biologicky rozložitelného materiálu rostlinného původu 
mohou být ukládány pouze rostlinné zbytky z údržby zele-
ně a zahrad na území obce jako např. tráva, drny, hlína, 
drobné větve, listí apod. Materiál bude možno odkládat 
pouze volně.

V žádném případě nesmí být na sběrné místo uklá-
dány např. staré sedací soupravy, nepotřebný nábytek, 
skříně apod.!!!

Sběrný dvůr
Otevírací doba:
   STŘEDA – od 15 do 17 hodin 
a SOBOTA otevírací doba od 9 do 12 hodin
Znovu výzva a opakování k ostatním odpadům. Chtěl bych 

požádat všechny občany, kteří využívají pro odpady také 
sběrný dvůr, aby nevhazovali do velkoobjemových kontej-
nerů velké předměty jako např. sedací soupravy apod. Je 
zapotřebí tyto velké předměty rozmontovat na menší díly tak, 
aby kontejnery byly plně využity.    Děkujeme.

Sběrná místa na PAPÍR, SKLO a PLASTY
Chtěl bych všechny občany znovu požádat a upozornit, že 

sběrná místa na uvedené odpady slouží pouze k tomu, aby 
byl odpad uložen pouze do přistavených nádob!!!

V žádném případě odpad větších rozměrů (plastové židle, 
WC prkénka, plastové nárazníky, velké kartonové krabice 
a polystyreny, apod.) nepatří vedle těchto nádob!!!

Firma, která tyto nádoby vyváží, nebude likvidovat cokoli, 
co je volně umístěno vedle těchto nádob. Tyto rozměrnější 
věci máte možnost uložit do Sběrného dvora. 

Děkuji Vám.                                         Zdeněk Tyšer

Z okénka životního prostředí
Úvodem mého příspěvku bych chtěl reagovat na některé 

připomínky. Komunikace na Stránce budou postupně oprave-
ny, čekáme na volný termín USK. Trochu delší dobu se čekalo 
na posekání hřbitova, ale nyní je vše v pořádku. Ostatní obecní 
pozemky se také postupně dočkaly posekání a proto chci po-
děkovat některým občanům, kteří upravují pozemky kolem svých 
domů na vlastní náklady. Ve sběrném dvoře větších problémů 
není a malé se řeší na místě. Přesto bych rád poznamenal, že 
rodiče do dvora posílají děti, aniž by jim vysvětlili, kam co patří. 
Já jim velice rád poradím i pomohu, ale poučte děti, že plast 
patří do kontejneru na plast, sklo do kontejneru na sklo apod. 
A dospělí si s tím často také hlavu nelámou a odhazují odpad, 
jak se jim to povede, hlavně přes plot. Sběrný dvůr máme ote-
vřen 2x v týdnu a myslím si, že je dost času odevzdat odpad 
do kontejneru. V jiných obcích mají otevřeno pouze 1x za 14 
dní. Za několik dní se zavřou brány škol a děti si budou užívat 2 
měsíce prázdnin. Ulice opět ožijí malými cyklisty, bruslaři, řidiči 
různých dětských vozítek či koloběžek. Proto buďte všichni 
ve střehu a chraňte zdraví své i ostatních, máme ho jen jedno.

Členové výboru ŽP přejí všem občanům příjemně strávenou 
dovolenou a dětem prosluněné prázdniny.

Stanislav Veselý

Chodník u OÚ - před opravou

Chodník před OÚ - před opravou

Chodník u OÚ - před dokončením

Oprava informační tabule

Před opravou                             Po opravě



3

Vzpomínka na pálení čarodějnic
Dne 30. 4. 2016 se znovu 

oživila v obci tradice pálení 
čarodějnic. Dovolte mi tou-
to cestou poděkovat Všem, 
kdo přiložili pomocnou ruku 
při přípravách akce, podíleli se 
na organizaci a také na násled-
ném úklidu. Samozřejmě velké 
díky patří také Všem, kteří se 
přišli podívat a pobavit se. Bylo 
Vás opravdu hodně a věřím, že 
se za rok při této příležitosti 
opět setkáme.

NA HŘIŠTI SE KONÁ DĚTSKÝ DEN
ZVEME DĚTI I DOSPĚLÉ NA OSLAVU DNE DĚTÍ 

NA MÍSTNÍ FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ.

DĚTSKÝ DEN SE KONÁ 
V NEDĚLI 12. ČERVNA 2016. 

ZAČÍNÁME VE 14 HODIN.
Děti se mohou těšit na mnoho zajíma-

vých soutěžních disciplín např. skákání 
na balonech, střelba na terč, chytání rybi-
ček, dojení krávy, chůze na chůdách, jízda 
na koních a další připravené hry, za jejichž 
zdolání budou odměněny. Kulturní pro-
gram zahrnuje také malování na obličej. 
Na závěr si děti opečou špekáčky. Zahraje 
skupina MYSTIQ – Petr Knespl.

PŘIJĎTE SE POBAVIT A ZASOUTĚŽIT SI!!!
Danuše Horáčková

Zase o rok více…
Noví prvňáčci, které jsme před pár dny vítali před 

budovou naší malé školy, znají již všechna písmenka 
abecedy a zanedlouho tedy předají svá místa v lavici 
novým, na školu se třesoucím, školáčkům. Co se však 
v uplynulém školním roce odehrálo, co naše - školou 
povinné - děti prožily, nač se těšily, kde byly a čeho se 
účastnily? Pojďme se krátce ohlédnout a připomenout si 
ty nejzajímavější okamžiky.

Krátce po slavnostním zářijovém uvítání prvňáčků, jsme 
jako již tradičně navštívili Jičín - město pohádek, které 
ani letos nezklamalo svou kouzelnou atmosférou. Říjen 
byl v duchu zdravého sportování a škola si zasoutěžila 
v „Běhu do schodů“. Po podzimních prázdninách násle-
dovalo vánoční fotografování, kytarový koncert s názvem 
„Výlet do světa fantazie“ a adventní čas jsme si zpestřili 
nejen zábavným tvořením, ale také oblíbeným rozsvěce-
ním vánočního stromku, kde děti mateřské a základní 
školy zazpívaly nádherné vánoční koledy. Čertovský den, 
vystřídalo Vánoční ladění, divadlo Matýsek a cukrovím 
provoněná vánoční besídka, která jakoby otvírala tajemné 
dveře vánočních prázdnin a svátků.

Nový kalendářní rok zahájilo divadelní představení 
„Tajemná Afrika“, ve kterém se děti proměnily ve slavné 
cestovatele. Zápis do prvních tříd proběhl opět v hojném 
počtu, a tak se i v následujícím roce můžeme těšit na 12 
dychtivých prvňáčků. Roztomilý titulek „Můj dům“ pak 
skrývá projektové vyučování, ve kterém si děti vyrobily 
malebné domečky z kartonového papíru. Březen - měsíc 
knihy nám připomněl, jak důležité je rozvíjet u dětí lásku 
ke knihám. Kvapem se blížící jaro jsme zahájili oblíbeným 
„Školním plesem“, který se letos opravdu vydařil, a také 
exkurze hasičské zbrojnice byla trefou do černého. Děti 
si detailně prohlédly zázemí bělských hasičů, seznámily 
se s jejich náročnou prací a dostaly tak možnost vžít se 
do role odvážných požárníků.

Aprílové počasí přiválo „Kouzelné bubliny“ a samozřej-
mě strašidelný „Čarodějnický rej“. V květnu se děti těšily 
pravidelnému plaveckému výcviku a červen zahájíme 
„Dětským dnem“ ve školní družině, kde se bude nejen 
soutěžit, ale zavlníme se také v rytmu disco tanců.

Školní výlet prožijeme letos v zábavném Mirakulu 
v nedalekých Milovicích a vydáme se také do pražského 
Divadla Spejbla a Hurvínka.

Školní družina ukončí svou letošní činnost „Strašidelným 
hemžením“ s přenocováním. A „Pobyt v přírodě“, který 
pro děti chystá paní ředitelka, bude jakoby vstupní branou 
pro tolik očekávané letní prázdniny.

Popřejme tedy dětem krásné počasí a prožití těchto 
lákavých akcí bez nehod!

ZŠ a MŠ Čistá

Budování dětského koutku 
NA HŘIŠTI
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Pro vnitřní potřebu Obecního úřadu Čistá zpracoval Josef Műller a Jiří Čermák.
Vytiskla Tiskárna Čistá

Informace k činnosti TJ Slavoj Čistá 
- oddíl stolního tenisu.

V měsíci březnu jsme ukončili hrací sezonu 2015 - 2016. 
Naše "A" družstvo se umístilo v regionální soutěži 2. třídy 
na 1. místě a tímto si zajistilo postup do 1. třídy RS. Naše "B" 
družstvo se umístilo ve 3. třídě RS na 11 místě. Zhodnocení 
uplynulé sezóny se uskutečnilo na aktivu stolního tenisu dne 
29. 4. 2016 v malém salonku KD Čistá za účasti veřejnosti. 
Tréninky pro děti budou pro tuto hrací sezonu ukončeny 
dne 13. června a obnoveny v průběhu měsíce září. Přesný 
termín bude včas oznámen. Tréninkové poplatky pro děti 
budou od září zrušeny. Tréninky pro dospělé budou nadále 
pokračovat a to vždy každé pondělí od 18 do 20 hod. Upo-
zornění: Podle požadavku asociace stolního tenisu bude 
od září tohoto roku v regionální soutěži možné hrát pouze 
s novými plastovými míčky.

Za TJ Slavoj Čistá František Rampas a Jaroslav Martinec

Informace z tenisu
Od poloviny dubna jsou připraveny oba tenisové kurty 

a sezóna je v plném proudu. Kvalita povrchu je velmi dobrá 
a jsou vytvořeny podmínky pro jejich udržování. Zveme širo-
kou veřejnost, která má zájem o tento sport, aby navštívila 
naše sportoviště, které se nachází v příjemném prostředí. 
Těší nás skutečnost, že stoupá zájem o tenis ze strany dětí. 
Cena za pronájem kurtu se nezměnila – 1 hodina za 100 Kč. 
Tenisový kurt je možné si rezervovat přes internet na adrese: 
tenis.obeccista.cz nebo na tel.: 732 978 888.

Těšíme se na vaši účast Miroslav Hašl, 
Tenisový klub Čistá

Fotbal muži
Naše mužstvo jako nováček 

soutěže se po podzimu umístilo 
se 14 body na 10.místě. Pří-
prava na jaro začala jako vždy 
ve 2.týdnu ledna. Přípravu začalo 
15 hráčů. Kádr mužstva posílili 
hráči Filip Herold a David Fidrich. 
Během přípravy přišel ještě Jan 
Birner. Příprava probíhala střída-
vě v Čisté a v tělocvičně v Bělé 
pod Bezdězem. Přípravné zápa-
sy se odehrály na umělé trávě 
v Mimoni. Jarní část Okresního přeboru jsme začali velice 
dobře. V prvních pěti zápasech jsme zvítězili a tím jsme si 
vytvořili dobrý základ k udržení v Okresním přeboru. Teprve 
v šestém zápase jsme utrpěli první porážku od suverénně 
vedoucího mužstva Benátek B. Za mužstvo Benátek na-
stoupilo 6 hráčů A mužstva hrající třetí nejvyšší soutěž, což 
znamená, že většina z nich má profesionální smlouvy. Naše 
mužstvo v tomto zápase podalo nejlepší výkon v probíhající 
části soutěže a prohrálo brankou z poslední minuty. Bohužel 
od tohoto utkání jsme 4x prohráli a to zejména špatnými 
závěry zápasů. Hlavně mrzí dvě porážky na domácím hřišti 
v poměru 0:3. Ještě se zmíním o posledním utkání v Bezně, 
kde se domácí zachraňují v soutěži. Toto utkání hrubě ovliv-
nili rozhodčí tak, že to byla úplná fraška. Dvě branky nám 
z neznámých důvodů neuznali a naopak domácí vstřelili dvě 
branky za jasných postavení mimo hru. Bohužel se to stává 
od 1.ligy až po okresní soutěže, že rozhodčí takto pískají. 
Jsem rád, že jsme v tomto zápase vůbec dohráli v jedenácti 
hráčích. Tři kola od konce máme 29 bodů a na 99,9 % 
udržíme Okresní přebor i na příští sezonu. Tímto bych chtěl 
poděkovat všem, kteří se podílí na chodu klubu a zejména 
Jindrovi Holickému jako kouči, který toto mužstvo vyvedl 
ze 4.třídy až do nejvyšší okresní soutěže. Dík patří i všem 
sponzorům, bez kterých bychom nemohli okres hrát.

Jaroslav Dohalský, FK Slavoj Čistá

Století na vsi
Zápis z 8. prosince 1902: Anna Zajdová z Podole žádá 

náhradu za vyhnojení pozemku (pole) , na kterém se po té 
okresní silnice stavěla, vyhovuje se. Mimořádná valná hro-
mada Dělnické besedy "Svornost" se konala 25. prosince 
1902 za přítomnosti čtrnácti členů. Zpráva pokladníka se 
nemohla vykonat a zpráva revizorů účtu měla špatný výsle-
dek, neb tito žádné revize neprovedli. Ples se má konat 
v únoru 1903 a řádná valná hromada 11. ledna 1903.Zprá-
va jednatelská Dělnické besedy "Svornost" za rok 1902. 
Spolek konal čtyři členské schůze, jednu valnou hromadu, 
jednu mimořádnou valnou hromadu a dvě výborové schůze. 
Pořádal dva kulturní večírky a účastnil se slavnosti v Kosma-
nosích, kterou pořádal Dělnický spolek Komenský. Příjem 
spolku činil 63 K 45 hal., vydání 32K 4 hal. Ve správě se 
členové spolku oslovují " přátelé". Ve školním roce 1902-
03 do místní školy chodí 111 dětí. Místo školníka nastupuje 
4. ledna 1903 pan Václav Horák a má ročního platu 72 K. 
Zápis z valné hromady Dělnické hromady "Svornost" ze dne 
11. ledna 1903: Za členy se přihlásili a byli přijati: Josef 
Dlouhý, Štěpán Horák, Fr. Dlouhý. Při volbě funkcionářů 
byl do výboru za V. Horáka zvolen B. Mikousek, za revizora 
účtu V. Vávra namísto V. Šimona a za knihovníka V. Vrbu byl 
zvolen Josef Skořepa. Návrh na pořádání dalšího divadelního 
představení. Zápis obecního zastupitelstva z 22. ledna 1903: 
Žádost pohořelého p. Václava Vyhlasa z čp. 42 za udělení 
stavebního dříví z obecního lesa a povolení lámat kámen 
v "Důlni". Obec za mírnou cenu odprodá čtyři kmeny v síle 
trámů a kámen možno lámat buď proti domku pí. Klimentové, 
nebo pod pramenem. Okresní výbor činí návrh aby obec 
přispěla ku stavbě národního divadla v Brně, a to obnosem 
100 K v pěti ročních lhůtách. K návrhu tomuto s politováním 
podotknuto jak velikých obětí přinesl lid venkovský již podva-
kráte na Národní divadlo v Praze, které již čtvrt století hlásá 
obětavost českého národa a které také dosud národem 
vydržováno jest. Bohužel, je možno říci, že Národní divadlo 
v Praze vystavěl a vydržuje lid venkovský kvůli zábavě lidu 
městského, zámožného, kvůli tomu lidu, který nikdy neměl 
porozumění pro potřebu lidu venkovského. Na důkaz toho 
možno jen připomenouti, co pak kdy věnoval magistrát hl. 
města Prahy na hospodářskou výstavu, která se každoročně 
v květnu pořádá v Královské oboře? Vzdor tomu, že rolnictvo 
naveze každoročně do Prahy tisíce, nepřispělo město Praha 
na uspořádání této výstavy dosud ani haléře. Za tou příčinou 
usneseno ničeho nepřispět. K návrhu na zalesnění strání se 
dá na stráň nad studnicí, kde půda dovolí smrček, do půdy 
špatnější akáty. V lese pak nad nádražím má být vysázen 
les listnatý. Na stráň pod Křížem dvě řady štěpných třešní. 
Zápis ze schůze Dělnické besedy "Svornost" 8. února 1903: 
Usnešeno by se hrálo divadlo "Zrzavá". Výtěžek ze zábavy je 
13K. 24 hal.. V tomto roce postavili : čp. 110 pan František 
Jireš, domkař a dělník na pozemcích od čp. 17, čp. 111 
pan Josef Kroupa, domkař na pozemcích od čp. 17, čp. 
112 pan Václav Kysela, domkař na svém poli. Nová školní 
štěpnice u hřbitova zřízena 25.-28. března 1903 nákladem 
20 K. Zápis ze schůze Dělnické besedy "Svornost" 5. dubna 
1903: Za člena přihlášen a přijat Josef Šína. Návrh na po-
řádání večera s přednáškou" Co byl a chtěl velký mistr Jan 
Hus" k jednoletému výročí trvání spolku, schváleno. Výtěžek 
z divadelního představení 25 K 24 hal.. 


