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ZPRAVODAJ
obce Čistá

3/2020

Vážení spoluobčané,
čas krásného letního období se nám pomalu naplňuje a vstupem podzimu je již definitivně za námi. 
Přesto věřím, že jste všichni využili krásné, již podzimní slunečné dny k relaxaci a odpočinku. 
Přeji nám všem, abychom měli štěstí také na krásný podzim a věřím, že se také dočkáme možnosti 
houbaření. Užívejte si ještě posledního tepla a mějte se všichni fajn.
Chtěl bych také opětovně poděkovat všem, kteří znovu v tomto nelehkém období odvádíte nejenom 
pro občany naší obce obětavou práci.
Jsem přesvědčen o tom, že díky vzájemné podpoře a spolupráci nadále vše zvládneme!

Zdeněk Tyšer, starosta obce

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané, začínáme již téměř tradičně touto 
rubrikou a opět bychom chtěli poděkovat některým 
občanům, sportovcům a ostatním.
Dodatečně tedy chceme poděkovat fotbalistům 
FK Čistá, kteří pomohli v květnu v MŠ s úklidem 
a odvozem demontované pergoly a poté v červenci 
vyčistili a natřeli požární nádrž.
Dále bychom chtěli znovu vám všem poděkovat, 
že z důvodu nových přijatých opatření v souvislosti 
s nákazou COVID-19 dodržujete současná nařízení 
vlády v České republice.
Poděkování patří také paní Zdence Maršíkové, která 
pomáhá několika našim starším spoluobčanům a za 
vedení obce jí patří doopravdy velké poděkování.

za vedení obce Zdeněk Tyšer a Leoš Miler

Karel Toman

STARÁ ALEGORIE PODZIMU
Rozmarný zlatník listy vytepal
ze zlata, bronzu, ze zamžené mědi,
je do trav rozhodil a větrům, dětem dal,
k hrám jejich zasněn hledí.

V měsíčních nocech, starý hudebník,
pro rozkoš hraje, střídá housle s flétnou
a hraje milencům a chytá ptáků vzlyk,
když výškou k jihu létnou.

A básník soucitný, jenž ztavil křeč
zrad, žalů, zklamání, jež srdce drtí,
na rosu rytmickou a v křišťálovou řeč,
sní o smíření v smrti.

Karel Toman – Ty písni živá, 
STARÁ ALEGORIE PODZIMU, str. 36, 

Státní nakladatelství dětské knihy Praha 1957

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Volby do zastupitelstev krajů se budou konat ve dnech 
2. a 3. října 2020. Volební místnost na OÚ Čistá bude 
otevřena v pátek 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 
hodin a v sobotu 3. října od 8:00 hod do 14:00 hod.
S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci je 
důležité dbát pokynů volební komise.

NABÍDKA PRO OBČANY
Obec Čistá stále 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 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.

za vedení obce Zdeněk Tyšer a Leoš Miler
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Veřejné zasedání, které se konalo ve 
středu dne 16. 9. 2020
 V pořadí čtvrté Veřejné zasedání v tomto kalendářním 

roce se konalo ve středu dne 16. 9. 2020 od 17,00 
hodin na velkém sále KD.

 Tohoto Veřejného zasedání se dle listiny přítomných 
zúčastnilo 8 občanů.

 Na Veřejném zasedání byli přítomni zastupitelé:
 Zdeněk Tyšer, Leoš Miler, Ing. Zdeňka Doušová, J. 

Martinec, Vladimír Hrubý, Marta Dubayová a Ing. 
Karel Fikar

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 projednalo a SCHVÁLILO navržený program.
Výsledek hlasování: PRO 7
 ZO projednalo a SCHVÁLILO Rozpočtové 

opatření č. 9/2020. Dále vyslechlo informaci o RO 
č. 7/2020 a RO č. 8/2020.

Výsledek hlasování: PRO 6 (Tyšer, Miler, Doušová, 
Martinec, Dubayová, Ing. Fikar)

Zdržel se 1 (Hrubý)

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt ze 
Středočeského kraje (OP-20-128 - Středočeský 
fond obnovy) na Vybudování Workoutového 
hřiště a víceúčelového hřiště s umělou trávou 
v obci Čistá. Dotace byla poskytnuta ve výši 
740 365,– Kč.

Výsledek hlasování: PRO 7 (Tyšer, Miler, Doušová, 
Martinec, Hrubý, M. Dubayová, Ing. Fikar)

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO 
Rozhodnutí o přiznání dotace (Registrace 
rozhodnutí o poskytnutí dotace) na akci „Výstavba 
chodníků podél místní komunikace v obci Čistá 
u MB – I. etapa“ (od Pomníku u křižovatky 
k Poště). Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro 
místní rozvoj, Program 11703 – IROP, poskytnutá 
dotace ve výši 1 900 000,– Kč.

Výsledek hlasování: PRO 7 (Tyšer, Miler, Doušová, 
Martinec, Hrubý, M. Dubayová, Ing. Fikar)

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO zpracování 
Výzvy k podání nabídky pro Veřejnou zakázku 
malého rozsahu (VZMR) na akci „Výstavba 
chodníků podél místní komunikace v obci Čistá 
u MB – I. etapa“ (od Pomníku u křižovatky 
k Poště). Pověřilo starostu a místostarostu obce 
jednat za obec v této záležitosti.

Výsledek hlasování: PRO 7 (Tyšer, Miler, Doušová, 
Martinec, Hrubý, M. Dubayová, Ing. Fikar)

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO podpis 
Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na realizaci Veřejné 

zakázky „Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ 
v Čisté“ se stavební firmou Trigon s.r.o. a pověření 
starosta a místostarosty obce k podpisu Dodatku č.1.

Výsledek hlasování: PRO 4 (Tyšer, Miler, Doušová, 
Martinec)

PROTI 3 (Hrubý, M. Dubayová, Ing. Fikar)

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO podpis 
Kupní smlouvy na nákup „ŠTĚPKOVAČE 
s příslušenstvím pro potřeby obce Čistá“ 
s doporučenou a vybranou společností AGRIBAR 
s.r.o., Jizerní Vtelno 10, 294 31 Krnsko za cenu 
319 950,– Kč bez DPH. Dále pověřilo starostu 
a místostarostu obce k podpisu Kupní smlouvy.

Výsledek hlasování: PRO 6 (Tyšer, Miler, Doušová, 
Martinec, Hrubý, Ing. Fikar)

Zdržel se 1 (Dubayová)

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO podpis 
novelizovaného „Řádu veřejného pohřebiště 
v Čisté“ na základě souhlasu KHS Mladá Boleslav 
a Středočeského kraje.

Výsledek hlasování: PRO 7

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO podpis 
Objednávky na zpracování „Lesního hospodářského 
plánu pro lesy ve vlastnictví obce na dobu 10 let“ 
s doporučenou a vybranou společností VUPEK-
ECONOMY s.r.o., Ovčáry 133, 277 14 Dřísy za 
cenu 51 822,– Kč vč. DPH. Digitální data budou 
vyhotovena v takové podobě, abychom mohli jako 
vlastník lesa požádat o dotaci na vyhotovení LHP až 
67%, tj. až cca 32 055,– Kč.

Výsledek hlasování: PRO 7

Různé, starosta obce dále informoval

Nabídka odkupu pozemku
Dne 9. 9. 2020 byla na OÚ podána nabídka na odkup 

pozemku p. č. 732/15 (ostatní plocha) v k.ú. Čistá. 
Majitelem pozemku jsou manželé K. z Bělé p. B. 
a jedná se o výměru 294 m2. Byl zpracován Znalecký 
posudek na cenu pozemku podle cenového předpisu 
na částku 25.400,– Kč (cca 86,– Kč/m2).

 Všichni ZO dostali prostor k vyjádření. Pro koupi se 
vyjádřili: K. Fikar, L. Miler, J. Martinec, Z. Tyšer.

 Naopak nesouhlas s koupí pozemku vyjádřili: M. 
Dubayová, Z. Doušová a V. Hrubý.

Rekonstrukce MŠ
Stavební práce na nové Přístavbě a nástavbě jsou 
prováděny dle harmonogramu.
Ve stávajících prostorách se provádějí nad rámec 
Smlouvy o dílo následující stavební činnosti:
- Nový vstup do kuchyně, nová přístavba, nová rampa, 

nové sklady
- Rekonstrukce stávajícího vstupu v přízemí MŠ, 

rekonstrukce ředitelny, šatny dětí a sociálního 
zařízení – mělo by být dokončeno do 31. 10. 2020

Splašková kanalizace v obci
Byla podány informace o průběhu Projekčních prací. 
Podrobnější informace naleznete na jiném místě tohoto 
Zpravodaje.
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Aktualizace Strategického plánu obce Čistá
Společnosti Planco group s.r.o. byla vystavena ob-
jednávka (Původní cena 49 000 Kč, dohodnutá sleva 
50 % = konečná cena 24 500,– Kč) na vypracování 
rozšířené aktualizace stávajícího Strategického roz-
vojového plánu obce Čistá. Tento dokument je potřeb-
ný při podávání žádostí o dotace.

Stavy na obecních účtech ke dni 15. 9. 2020
- Běžný účet KB  3,466 tis
- ČNB    7,833 tis
- Spořící účty KB, ČMSS 1,195 tis
 
Celkem na účtech k 15. 9. 2020 12,494 tis Kč.

Diskuse
- V. Hrubý – zastupitel obce se otázal, jak dlouho 

budou ještě trvat práce na opravě chodníku u požární 
nádrže. Poukázal na to, že již v 6,15 hod. začínají 
dělníci velice hlučně provádět stavební činnosti.

Odpověď starosty – 1. část prací je ukončena, ale 
budou pokračovat navazující práce při budování 
workoutového hřiště. Chodník z dlaždic byl ve velice 
špatném stavu a hrozilo nebezpečí úrazu. Byl také 
rekonstruován vstup od požární nádrže k tenisovým 
kurtům, kde bylo pro lepší bezpečnost dětí i veřejnosti 
vybudováno nové schodiště. K připomínce ohledně 
hlučnosti již od 6,15 hod. starosta obce doplňuje, že 
stavební činnosti na opravě chodníků podél požární 
nádrže nebyly zahajovány dříve jak v 7:00 hod.

Dále se V. Hrubý dotazoval, kdo bude provádět práce 
při budování workoutového hřiště.

Starosta obce pro úplnost tedy zopakoval, že práce 
bude provádět společnost MEGA a.s. Stráž pod 
Ralskem.

- V. Hrubý – jak bude vypadat školní výuka na podzim 
v souvislosti s Covidem–19. Zastupitel poukázal na 
to, že jarní výuka byla jen komunikace po mailu 
a dále prohlásil, že to byla tragédie.

- Odpověď starosty – starosta navrhl zastupiteli 
Hrubému, aby se uskutečnila schůzka s ředitelkou ZŠ 
a MŠ, která mu jistě poskytne potřebné informace. 
Vyzval zastupitele Hrubého, aby navrhl termíny 
uskutečnění schůzky, ale zastupitel Hrubý doposud 
bohužel tuto příležitost nevyužil.

Závěrem si dovolím dodatečně odpovědět těm 
občanům, kteří se mě v průběhu letních měsíců ptali, 
co nového v zastupitelstvu obce. Řekl jsem, že jim 
odpovím po konání Veřejného zasedání zastupitelstva 
obce Čistá. Tak tedy těm občanům, kteří mi položili 
tuto otázku a také třeba těm, kteří se zajímají o dění 
v obci a v zastupitelstvu odpovídám, že doposud nic 
nového. Část zastupitelstva (4 zastupitelé) pro obec 
pracují, denně navštěvují OÚ Čistá, ptají se, co je 
zapotřebí a čím mohou pomoci. Ostatní 3 zastupitelé 
bohužel nespolupracují.
Dovoluji si vás jménem zastupitelstva obce Čistá pozvat 
na následující Veřejné zasedání zastupitelstva. O přesném 
termínu konání vás budeme předem informovat.

Zdeněk Tyšer

MATEŘSKÁ ŠKOLA V ČISTÉ - Stavební 
úpravy, přístavba a nástavba MŠ v Čisté za 
účelem zvýšení kapacity, Rekonstrukce části 
stávajících prostor v přízemí budovy.
Hlavní stavební práce na Přístavbě a nástavbě MŠ jsou, 
jak jsem již výše uvedl prováděny dle harmonogramu.
Ve stávajících prostorách v přízemí se provádějí 
nad rámec Smlouvy o dílo další stavební práce, které 
bychom velice těžce prováděli tzv. za chodu MŠ. Proto 
jsme se společně s místostarostou obce a předsedou 
Stavebního výboru dohodli, že tuto situaci, kdy jsou 
děti z MŠ provizorně umístěny do náhradních prostor 
Školní družiny využijeme a částečně zrekonstruujeme 
také prostory stávajícího oddělení v přízemí.
Přístavba a stavební úpravy vstupu do kuchyně 
(Změna stavby před dokončením).
Vzhledem ke zvyšování kapacity MŠ dospěl zadavatel 
k závěru, že bude nutné zefektivnit zásobování kuchyně 
MŠ. Pro tyto účely bylo rozhodnuto o přístavbě závětří 
a vstupní rampy, a dále o změně dispozic vstupu do 
kuchyně a skladu. Vzniknou tím úplně nové a potřebné 
sklady pro kuchyň, které výrazně zlepší podmínky pro 
zaměstnance kuchyně. Jedná se o dodatečné stavební 
práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Stávající prostory KUCHYNĚ
V kuchyni byla provedena rekonstrukce elektroinstalace, 
byly kompletně opraveny nevyhovující rozvody vody 
a odpadů a v části kuchyně byla také provedena
výměna keramického obkladu. Dle projektové 
dokumentace měly být ve stávající kuchyni provedeny 
keramické obklady v místech vyzdění nového jídelního 
výtahu a v jeho bezprostředním okolí. V průběhu 
prací prováděných dle projektové dokumentace však 
bylo zjištěno, že stávající obklady nejsou v dobrém 
stavu a na podkladu nedrží. Na základě zhodnocení 
kvality stávajících obkladů byla dohodnuta demontáž 
stávajících obkladů, oprava a vyrovnání omítek, 
dodávka a montáž nového keramického obkladu.
Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky.
Rekonstrukce stávajícího vstupu v přízemí MŠ, 
rekonstrukce ředitelny, šatny dětí a sociálního 
zařízení
Vstupní část, chodba – v těchto prostorách se provádí 
kompletní oprava omítek a bude provedena nová 
podlaha z keramické dlažby. Budou vyměněny všechny 
staré ocelové zárubně a dveře za nové. Vznikl nový 
vstup z chodby do Učebny z důvodu lepší komunikace 
učitelů s rodiči.
Ředitelna – z části Ředitelny byla vybudována nová 
Úklidová komora velice potřebná pro úklid přízemí 
školky (doposud tento prostor nebyl k dispozici). 
V ředitelně bude provedena rekonstrukce podlahy 
a provedena nová podlahová krytina. Byla také 
provedena oprava elektroinstalace (zásuvky, vypínače)
Šatna dětí – v této místnosti se naši nejmenší mohou 
těšit na novou keramickou dlažbu na podlaze 
a v rámci základního projektu Stavebních úprav bylo 
nainstalováno jedno nové okno a vyměněno stávající 
okno za nové protipožární. Byla provedena oprava 
elektroinstalace a bude namontováno nové osvětlení.
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Sociální zařízení (umývárna dětí, WC dětí) – 
v těchto prostorách byly provedeny nejzásadnější 
změny. Byly kompletně vybourány všechny zastaralé 
a hygienicky nevyhovující zařizovací předměty 
(záchody, umyvadla, sprcha) a byla vybourána 
stávající dělící stěna, která oddělovala část umývárny 
od záchodků. Nově vznikl velký prosvětlený prostor. 
Byla vyměněna stávající okna, která nevyhovovala 
hygienickým předpisům. Byly kompletně vyměněny 
všechny rozvody elektroinstalace, topení, vody 
a odpadů. Byla vybetonována nová podlaha a nově 
opraveny všechny omítky. Naši nejmenší se mohou 
těšit na nové keramické obklady na stěnách, novou 
keramickou dlažbu a na kompletně nové zařizovací 
předměty se zvýšenou kapacitou a nový sprchový kout.
Třída – společenská místnost, Třída – pracovna, 
Lehárna – zde bylo zřízeno nové umyvadlo se 
studenou a teplou vodou, budou položeny nové koberce 
a nové podlahové krytiny. Byla zrekonstruována 
elektroinstalace s novým telefonem („domácím 
vrátným“).
Všechny prostory v přízemí budou samozřejmě také 
nově vymalovány.
Tyto všechny stavební práce (některé nad rámec 
Smlouvy o dílo) by měly být dokončeny do 31. 10. 2020
Závěrem nám nezbývá než konstatovat, že nás velice 
mrzí, když opoziční zastupitelé tyto naše rozhodnutí 
kritizují. A my se ptáme, kdy jindy by nastala tato 
příležitost našim nejmenším vylepšit trochu podmínky 
ve stávající části Mateřské školky?

Zdeněk Tyšer
a Ing Zdeňka Doušová (Předsedkyně Finančního 

a Stavebního výboru)

VYBUDOVÁNÍ WORKOUTOVÉHO 
HŘIŠTĚ A VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ 
S UMĚLOU TRÁVOU V OBCI ČISTÁ
Tak jak jsem již občany informoval na Veřejném 
zasedání, naše obec získala dotaci ze Středočeského 
kraje (Operační Program-20-128 – Středočeský fond 
obnovy) na projekt „Vybudování workoutové hřiště 
a víceúčelového hřiště s umělou trávou v obci Čistá“. 
Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání 
dne 3. 8. 2020 projednalo poskytnutí dotací z programu 
2017-2020 (Středočeský Fond obnovy venkova) 
a usnesením č. 014-26/2020/ZK SCHVÁLILO 
poskytnutí dotace obci Čistá ve výši 740 365,– Kč. 
Náklady celé akce jsou dle podepsané Smlouvy o dílo 
se společností MEGA a.s. Stráž pod Ralskem 925.457,– 
Kč. Obec Čistá se tedy na tomto projektu bude podílet 
částkou 185 092,– Kč.

Přístavba MŠ 
Přístavba MŠ - Nové schodiště

Přístavba MŠ - Nová střecha

MŠ - Rekonstrukce sociálek - Starý stav

MŠ Sociálky - Průběh prací

MŠ Sociálky - Před dokončením
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Dne 17. 9. 2020 byly zahájeny stavební práce na tomto 
projektu. Práce by měly být dokončeny za předpokladu 
příznivých klimatických podmínek koncem měsíce 
říjen 2020.

Zdeněk Tyšer

a na Farnost Bělá pod Bezdězem Žádost o zařazení 
kostela sv. Vavřince v Čisté do Programu záchrany 
architektonického dědictví pro rok 2021. Dále jsme 
zpracovali a zaslali Reference o stávajícím využití 
kostela sv. Vavřince v Čisté a také Příslib poskytnutí 
finančních prostředků na opravu kostela v Čisté. 
Všechny tyto zpracované dokumenty jsou samozřejmě 
k nahlédnutí na OÚ Čistá.
Vážení spoluobčané, věřte, že více v současné době pro 
tuto záležitost nelze udělat a budeme společně věřit, že 
kostel sv. Vavřince v Čisté bude v roce 2021 alespoň 
zařazen do Programu záchrany architektonického 
dědictví pro rok 2021.

Zdeněk Tyšer a Leoš Miler

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V OBCI ČISTÁ
Pro zopakování byl dne 13. 5. 2020 na zasedání 
zastupitelstva obce schválen Dodatek č.1 Smlouvy 
o dílo s projekční firmou Vodohospodářské inženýrské 
služby, a.s. o rozšíření projekčních prací.
Dne 18. 5. 2020 byla na OÚ Čistá předána první část 
Projektové dokumentace, a to Projektová dokumentace 
pro územní řízení. Bylo tedy dokončeno zpracování 1. 
stupně PD pro Územní rozhodnutí vč. úprav a doplnění 
nových kanalizačních stok, které jsou navíc oproti 
původnímu projektu z roku 2007. 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.
V současné době se žádá o společné Územní rozhodnutí, 
tzn. vč. realizace přivaděče / výtlaku do Hrdlořez (smluvně 
za tuto část Projektové dokumentace a souhlasná 
stanoviska vlastníků pozemků zodpovídá VaK Mladá 
Boleslav). Bohužel se nyní vyskytly komplikace okolo 
výtlaku z důvodu potřebných souhlasných stanovisek 
vlastníků pozemků na trase Čistá (od údolí u starého 
koupaliště) – Hrdlořezy (s vlastníky pozemků jedná Vak 
MB). Bez těchto kladných vyjádření na výtlak nemůžeme 
prozatím žádat o Územní rozhodnutí.
Dne 23. 9. 2020 bylo společně se zástupci Projekční 
kanceláře a se zástupci VaK a.s. Mladá Boleslav 
dohodnuto, že se nejpozději do 9. 10. 2020 uskuteční 
společné jednání, kde bude společnou snahou najít 
řešení, jak této situaci pomoci a případně řešit vše 
separátně, i když Výtlak / přivaděč Čistá – Hrdlořezy 
se samotnou gravitační kanalizací v obci souvisí. Tak 
bychom dle našeho názoru situaci výrazně prospěli.
Další část PD pro stavební povolení by měla být po 
získání Územního rozhodnutí zpracována a odevzdána 
cca do 2 měsíců. Poté by měla být podána kompletní 
žádost o vydání Stavebního povolení.

Zdeněk Tyšer

MODERNIZACE SBĚRNÉHO DVORA
Tak, jak jsme Vás informovali v předešlém období, 
na základě stále se zvyšujících požadavků na způsob 
skladování a třídění odpadů je plánována „Novostavba 
velkokapacitního přístřešku o rozměrech 5,2 x 25,3 m“ na 
krátkodobé skladování odpadů do stávajícího sběrného 
dvora podél komunikace k poště.
Po zkompletování dokumentace bylo požádáno 
o Dotaci na výstavbu, vybavení nebo modernizaci 
sběrných dvorů, která je cílená na modernizaci obecních 
sběrných dvorů.

KOSTEL sv. Vavřince v Čisté
 Tak, jak jsme Vás již informovali v červnovém 
Zpravodaji, byla nám Římskokatolickou farností 
a Biskupstvím podána informace, že v letošním roce 
bylo 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.
Přesto jsme se rozhodli opětovně připravit nově 
aktualizované podklady pro podání nové žádosti. Dne 
8. 9. 2020 jsme zaslali na Biskupství Litoměřické 

Workoutové hřiště - Vizualizace

Workoutové hřiště - Průběh prací

Víceúčelové hřiště - Průběh prací
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V průběhu jarních měsíců byly postupně doplňovány 
ostatní potřebné dokumenty pro žádost o dotaci.
Dne 29. 7. 2020 byly zveřejněny výsledky zasedání 
komise ke 126. výzvě OPŽP, do které jsme podávali 
žádost o dotaci pro náš projekt. Bohužel v první vlně 
byla podpořena jen malá část projektů na sběrné 
dvory a nákup nádob. Byly to projekty s velmi vysokým 
počtem bodů: Sběrné dvory 92 -74 bodů. Oddělený 
sběr bez svozových prostředků (nádoby) 84-76 bodů. 
Tyto projekty přislibovaly násobně vyšší množství tun, 
než jsme si mohli vzhledem k potenciálu produkce 
odpadů dovolit v naší obci.
Náš projekt je nyní zařazen do zásobníku projektů, 
které budou podporovány postupně, jak se budou 
uvolňovat peníze. Máme předběžné informace, že 
postupně by měla být podpořena většina projektů. 
Počet bodů pro náš projekt byl 62 bodů.
Jakmile bude zveřejněn další seznam podpořených 
projektů, tak Vás budeme informovat.

Zdeněk Tyšer, Ing. Zdeňka Doušová

REVITALIZACE NÁVSI VELKÁ STRANA
Po několika úpravách a změnách byla dne 22. 7. 2020 
předána Projekční kanceláří ANITAS s.r.o. z Mnichova 
Hradiště STUDIE PROVEDITELNOSTI „Revitali-
zace návsi Velká Strana“.
Zpracovaná studie byla dána k nahlédnutí některým 
občanům Velké Strany a samozřejmě je k nahlédnutí 
i ostatním občanům na OÚ Čistá.
V současné době se na základě této Studie proveditelnosti 
zpracovává Projektová dokumentace, která je potřebná 
pro získání různých povolení a také případně pro 
zpracování žádosti o dotaci.

Zdeněk Tyšer, Ing. Zdeňka Doušová

ZAJIŠTĚNÍ SKALNÍHO SVAHU, ŘEŠENÍ 
ODTOKOVÝCH POMĚRŮ V LOKALITĚ 
STRÁNKA
Jak jsme vás již informovali v předešlém období 
jedná se o nutnou „Stabilizaci skalního svahu nad 
RD č.p. 91 a 92 v lokalitě údolí pod Stránkou“.
V jarních měsících tohoto roku byla na OÚ Čistá předána 
kompletní Jednostupňová Projektová dokumentace 
včetně Výkazu výměr a projektového rozpočtu na část 
zajištění samotného Skalního svahu.
Dne 12. 5. 2020 bylo Magistrátem města Mladá 
Boleslav, odborem ŽP, odd. ochrany přírody, myslivosti 
a rybářství vydáno SOUHLASNÉ Závazné stanovisko 
na část Zajištění skalního svahu.
Souběžně s tímto projektem pokračovaly také práce 
na dalším důležitém a potřebném projektu Zpracování 
Projektové dokumentace DEŠŤOVÉ kanalizace 
v části obce Stránka. Po několika úpravách z důvodu 
křížení tras s dalším Projektem Splaškové kanalizace 
v obci Čistá byla dne 24. 9. 2020 na OÚ Čistá předána 
také tato kompletní Projektová dokumentace včetně 
Výkazu výměr a projektového rozpočtu.
Nyní požádáme na tyto dva projekty o souhlas 
k územnímu rozhodnutí. Po získání všech vyjádření 
dotčených orgánů a po získání Stavebního povolení 
bude poté zpracována a podána Žádosti o dotaci.

Zdeněk Tyšer, Ing. Zdeňka Doušová

LETNÍ PUTOVNÍ KINO
V sobotu dne 22. 8. 2020 se konalo v areálu 
fotbalového hřiště již druhé letošní večerní 
promítání. Tentokrát byla velice hojná 
účast a přítomní shlédli film „CHLAP NA 
STŘÍDAČKU“. Věříme, že se vám, kteří navštívili 
promítání, tato akce líbila a budeme se společně těšit 
na případné „pokračování“ v příštím kalendářním roce.
Zdeněk Tyšer a za Kulturní výbor Jaroslav Martinec

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Dne 1. září 2020 v 8 hodin ráno se sešli všichni žáci, 
učitelé, rodiče, zástupci obce a ostatní před budovou 
Základní školy, aby slavnostně zahájili nový školní 
rok 2020/2021. Paní ředitelka Karla Fridrichová 
všechny přivítala, popřála všem žákům hodně úspěchů 
a rodičům hodně trpělivosti.
Poté žáci přednesli básničky a pan starosta Zdeněk Tyšer 
spolu s paní ředitelkou slavnostně přivítali prvňáčky, 
tentokrát 2 holčičky a 4 chlapce. Prvňáčci dostali 
dárečky a slavnostní šerpy. Přejeme všem žákům, aby 
pro ně tento školní rok byl úspěšný a do školy chodili 
rádi. Pevně v to věříme i v této komplikovanější době.
Zdeněk Tyšer a za Kulturní výbor Jaroslav Martinec
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NAŠI FOTBALISTÉ POMÁHAJÍ
Jak jsme již zmínili v úvodu tohoto Zpravodaje, 
naši fotbalisté pomáhali v květnu v MŠ s úklidem 
a odvozem demontované pergoly a poté v červenci 
vyčistili a natřeli požární nádrž. Ještě jednou děkuji.

Zdeněk Tyšer

PLÁNUJEME, PŘIPRAVUJEME
Na jiném místě tohoto Zpravodaje najdete pozvánky 
na připravované akce Kulturního výboru a Sboru pro 
občanské záležitosti. Připravujeme:
V sobotu 10. října 2020 Vítání občánků;
V pátek 23. října 2020 Tradiční setkání SENIORŮ;
Ve čtvrtek 12. listopadu 2020 Akademie třetího 
věku – „Zábavná historie medicíny“
Všechny tyto akce mohou být ovšem odloženy z důvodu 
nových přijatých opatření v souvislosti s nákazou 
COVID-19. Proto Vás budeme průběžně informovat 
pomocí Obecního rozhlasu a webových stránek obce, 
zda se tato plánované akce uskuteční. Děkujeme za 
pochopení.

Zdeněk Tyšer

POZVÁNKA 
Obec Čistá zve srdečně všechny zájemce  
k návštěvě zábavně vzdělávacího pořadu 

Akademie třetího věku Čistá 
Akademie se může účastnit každý zájemce.  
Účast není omezena věkem ani vzděláním. 
Aktuální pořad Akademie třetího věku bude na téma: 

Zábavná historie  
medicíny 

Přijďte si poslechnout úsměvné historky z dějin lékařství 
se zajímavým promítáním. Dozvíte se, jaký recept se 
předepisoval v minulosti nejčastěji, k čemu se  
v záchranářství používal tabákový kouř nebo proč
Ludvík XIV. prchal před lékaři. Průřezový pořad  
o pozoruhodných zajímavostech z lékařského prostředí 
našich předků. 

čtvrtek 12. listopadu od 16:00 hod. 
Kulturní dům Čistá 

 vstup  ZDARMA 
www.akademie3v.cz

Dětský den v Čisté – ukončení prázdnin
Letošní dětský den jsme museli z důvodu Covid-19 
posunout dvakrát, a proto se konal až v sobotu 5. září. 
Oslavit ho přišly děti v doprovodu rodičů či prarodičů. 
Celou akci zahájil a přivítal všechny přítomné P. Knespl 
ze skupiny Mystiq a po celou dobu nám zpívali a hráli.
Děti při vstupu obdržely kartičky ke splnění úkolů 
na závodištích. Trénovala se přesná muška střelbou 

Pomocné práce našich fotbalistů

Čištění požární nádrže

Nátěr Požární nádrže

Dokončení nátěrů, Koupání
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Regionální soutěž 1. třídy -  
 

Tabulka  

 Pořadí Družstvo PU  V R P K Skóre Body 
 1.  1. TJ Sokol Podlázky A  0  0 0 0 0  0:0  0  
 2.  2. TTC Bělá pod Bezdězem C  0  0 0 0 0  0:0  0  
 3.  3. SK Dolní Stakory A  0  0 0 0 0  0:0  0  
 4.  4. ST Dolní Bousov A  0  0 0 0 0  0:0  0  
 5.  5. TJ Plazy A  0  0 0 0 0  0:0  0  
 6.  6. TJ Březovice A  0  0 0 0 0  0:0  0  
 7.  7. TJ AŠ Mladá Boleslav D  0  0 0 0 0  0:0  0  
 8.  8. Sokol Březno ST A  0  0 0 0 0  0:0  0  
 9.  9. TJ Sokol Kochánky  0  0 0 0 0  0:0  0  
 10.  10. TJ Slavoj Čistá A  0  0 0 0 0  0:0  0  
 11.  11. TJ Sokol Mnichovo Hradiště C  0  0 0 0 0  0:0  0  
 12.  12. TTC Josefův Důl A  0  0 0 0 0  0:0  0  
 
 

ze vzduchovky, skákání v pytlích, házení míčků 
panákovi, skákání na balónech, chůze na chůdách, 
nošení vody v kelímku a převoz balonu v kolečku. Děti 
pak vyměnily vyplněnou kartičku za balíček dárků 
a zmrzlinu. V lesíku na ně čekala jízda na ponících a na 
druhé straně malý řetízkový kolotoč.
Vystoupila Inka Rybářová s panem Rybičkou, které 
už dobře známe z Maškarního bálu a předvedli velkou 
show s tancem, soutěžemi a zpíváním. Zapojili se 
i rodiče a všichni se dobře bavili i přes zamračenou 
oblohu.
Velkým překvapením byla dvoumetrová pěna, kterou 
přivezli hasiči z Bělé pod Bezdězem. Děti se do ní 
vrhly, skákaly a dováděly. Ty nejmenší nebylo v pěně 
ani vidět a rodiče pak museli své ratolesti nechat osvěžit 
pod kropicí vodou z hasičského vozu. Hasiči půjčili 
dětem helmy a nechali je pouštět sirénu a prohlédnout 
si celé auto.

Sport
Fotbal – Muži
Okresní přebor se po nucené přestávce pomalu rozjíždí. 
V jarních měsících nejdříve v omezeném počtu hráčů na 
trénincích. Později již naplno. V kádru našeho mužstva 
nastala jedna změna. Miroslav Jíra odešel po dohodě na 
půl roku do SK Klášter. Po pátém kole máme bilanci: 
dvakrát výhra, jedna remíza a dvě prohry. Zejména 
prohra v Katusicích byla zbytečná. Celý zápas jsme 
byli lepším mužstvem, ale rozhodují branky. Mužstvo 
je v tabulce šesté.
Fotbal – Mládež
Také děti se začaly scházet. Máme společné mužstvo 
s SK Bělá pod Bezdězem, mladší a starší přípravku. 
Chtěli jsme do soutěže přihlásit mužstvo mladších 
žáků (děti do dvanácti let věku). Bohužel SK Bělá pod 
Bezdězem dala přednost Nové Vsi.
Ke dni 24. 9. 2020 přišlo vyjádření našeho nadřízeného 
orgánu FAČR. Na další omezení v utkáních řízené 
okresním fotbalovým svazem. Ve venkovních 
prostorech může být pouze padesát diváků. Co se týká 
tréninků, zatím omezení není.

Za FK Slavoj Čistá Jaroslav Dohalský

TJ Slavoj Čistá oddíl stolního tenisu.
Koncem září nám v našem 
okrese začíná nová hrací 
sezona stolního tenisu 
pro roky 2020 - 2021, 
na kterou jsme se celé 
léto připravovali. Naši 
obec budou zastupovat 
tři družstva v 1. třídě, 
ve 2. třídě a 3. třídě, viz. 
tabulky. Věříme, že nám 
pandemie nepřeruší soutěž 
a dohrajeme všechny 
zápasy v řádném termínu.

Sportu zdar

Za TJ Slavoj Čistá František Rampas, Jaroslav Martinec

Celý den mělo v rukou počasí, chvíli svítilo sluníčko, 
chvilku pršelo, bylo zataženo a zase svítilo sluníčko, ale 
věříme, že se náš opožděný dětský den přece jen vydařil 
a dětem jsme mohli udělat radost. Velké poděkování 
patří Mysliveckému sdružení Čistá, SDH Bělá pod 
Bezdězem, kapele Mystiq a všem, kteří se podíleli na 
přípravách, organizaci a průběhu celého dne.

D. Horáčková a J. Uhlířová

Vítání občánků
Díky Covidu-19 jsme na jaře nemohli nové občánky 
přivítat a plánujeme přivítat 15 nových občánků 
v sobotu 10. října 2020 na sále KD v rouškách 
s dvoumetrovými rozestupy a na dvě skupiny. 
V případě nového opatření vlády je možné, že 
se tato akce opět neuskuteční. Rodiče těchto dětí 
budou informováni včas.
Děkujeme za pochopení

Sbor pro občanské záležitosti OÚ Čistá

Regionální soutěž 2. třídy -  
 

Tabulka  

 Pořadí Družstvo PU  V R P K Skóre Body 
 1.  1. TJ Sokol Podlázky B  0  0 0 0 0  0:0  0  
 2.  2. TJ Sokol Březno A  0  0 0 0 0  0:0  0  
 3.  3. TTC Bělá pod Bezdězem D  0  0 0 0 0  0:0  0  
 4.  4. SK Dolní Stakory B  0  0 0 0 0  0:0  0  
 5.  5. ST Dolní Bousov B  0  0 0 0 0  0:0  0  
 6.  6. TJ Plazy B  0  0 0 0 0  0:0  0  
 7.  7. TJ AŠ Mladá Boleslav E  0  0 0 0 0  0:0  0  
 8.  8. TJ Sokol Kosmonosy C  0  0 0 0 0  0:0  0  
 9.  9. TJ Sokol Kněžmost A  0  0 0 0 0  0:0  0  
 10.  10. TJ Slavoj Čistá B  0  0 0 0 0  0:0  0  
 11.  11. TJ Sokol Chotětov A  0  0 0 0 0  0:0  0  
 12.  12. TJ Sokol Otradovice B  0  0 0 0 0  0:0  0  

 

Regionální soutěž 3. třídy -  
 

Tabulka  

 Pořadí Družstvo PU  V R P K Skóre Body 
 1.  1. TJ Sokol Podlázky C  0  0 0 0 0  0:0  0  
 2.  2. SK Dolní Stakory C  0  0 0 0 0  0:0  0  
 3.  3. ST Dolní Bousov C  0  0 0 0 0  0:0  0  
 4.  4. TJ Plazy C  0  0 0 0 0  0:0  0  
 5.  5. TJ Březovice B  0  0 0 0 0  0:0  0  
 6.  6. TJ AŠ Mladá Boleslav F  0  0 0 0 0  0:0  0  
 7.  7. TJ Sokol Kosmonosy D  0  0 0 0 0  0:0  0  
 8.  8. Sokol Březno ST B  0  0 0 0 0  0:0  0  
 9.  9. TJ Slavoj Čistá C  0  0 0 0 0  0:0  0  
 10.  10. TJ Sokol Otradovice C  0  0 0 0 0  0:0  0  
 11.  11. TJ Sokol Mnichovo Hradiště D  0  0 0 0 0  0:0  0  
 12.  12. TTC HESO Nepřevázka A  0  0 0 0 0  0:0  0  
 

 


