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ZPRAVODAJ
4/2016

obce Čistá

Veřejné zasedání, 
které se konalo dne 5. 10. 2016
Na Veřejném zasedání byli přítomni: 
Zdeněk Tyšer, Jana Dostálová, Jaroslav Martinec, 
Danuše Horáčková, Stanislav Veselý, Pavel Volša, 
Jaroslav Dohalský

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
Obecně závaznou vyhlášku č.1/2016, kterou se 
stanovují výjimečné případy, při nichž je doba noč-
ního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, dle 
§ 47 odst. 6 zákona č. 200/1990Sb. o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů a Obecně závaznou 
vyhlášku č.2/2016, předmětem této vyhlášky je zá-

kaz Podomního a pochůzkového prodeje na území 
obce Čistá za účelem zvýšení bezpečnosti obyvatel 
a návštěvníků obce a vytvořit příznivé podmínky 
pro život obyvatel a návštěvníků obce Čistá.

Zastupitelstvo obce dále projednalo a schválilo:
■ Podepsání smlouvy o bezúplatný převod vlast-

nického práva k nemovité věci – stavba/objekt 
autobusové zastávky na Bělou pod Bezdězem  – 
„Čistá křižovatka“.

■ Rozpočtové opatření č.5/2016 a č.6/2016.
■ Nákup herních prvků na dětská hřiště pro rok 

2017 – doplnění a výměna herních prvků na jed-
notlivá dětská hřiště (Stránka, „Na Týnci“, Mateř-
ská školka).

Josef Müller

Vánoční
Vánoce Ladových obrázků
co z vás nám ještě zbylo
zacákané kalhoty 
od bláta vánočního
provázky deště
kočárky
maminky paraplíčka
zapletené vánočky
šupiny
kouzelná sklíčka

Vážení spoluobčané,
chtěl bych vám všem popřát co nejklidnější prožití vánočním svátků. 

Přeji vám, abyste předvánoční a vánoční čas prožívali v kruhu svých 
rodin a přátel, užívali si klidu a pohody. A ještě mé tradiční opakování: 
nezapomínejte na to nejdůležitější, mějte se všichni rádi!
Do nového roku 2017 vám všem přeji především pevné zdraví.
                                                Zdeněk Tyšer, starosta obce
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Byly podány následující informace:
Informace o prodloužení „Územního rozhodnutí 
o umístění stavby – Obec Čistá – splašková kana-
lizace“ – prodloužení má platnost do 30. 11. 2019.
■ Informace o dokončení novostavby autobusové 

zastávky „U hřiště“
■ Dokončení výměny oken a dveří v šatně, na sále 

a jevišti KD, provedení oprav omítek, maleb, ná-
těrů, kompletní mytí osvětlení na sále a přísálí

■ Dokončení stavební činnosti na akci „Zajištění 
vodoteče pod ZŠ“

■ Informace, že v průběhu měsíce listopad 2016 
bude v budově služeb „Klackovo“ nově otevřena 
provozovna (služba) „Masérství, rekondiční a re-
generační služby“

Využiji této příležitosti k výše uvedené informa-
ci a chtěl bych poděkovat novým „nájemcům“ 
za veškeré práce a činnosti, které provedli vět-
šinou na své náklady. Přeji jim jménem zastu-
pitelstva obce hodně úspěchů a velké množství 
zákazníků.

Zdeněk Tyšer

Veřejné zasedání, 
které se bude konat dne 4. 12. 2016

Zveme Vás všechny na poslední Veřejné zasedá-
ní v tomto kalendářním roce, které se bude konat 
ve středu dne 14. 12. 2016 od 18,00 hodin v sa-
lonku KD.

Věřím, že se zúčastníte v co největším počtu. Na pro-
gramu VZ je ke schvalování celkem dost důležitých 
bodů, o kterých byste měli být informováni.

PROGRAM VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE ČISTÁ, 
KONANÉHO 14. 12. 2015 
OD 18. 00 HODIN V SALONKU KD

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 
5. 10. 2016

4. Schválení Rozpočtu obce na rok 2017
5. Schválení RO č. 7/2016 a 8/2016
6. Schválení zahájení provedení fyzické a účetní 

inventury za období 2016
7. Schválení žádostí o dotace místním neziskovým 

organizacím, spolkům a Knihovně Mladá Boleslav 
na rok 2017 a následnému uzavření Veřejnopráv-
ních smluv

8. Schválení a stanovení závazných ukazatelů 
pro ZŠ a MŠ Čistá pro rok 2017

9. Schválení návrhu odměn členům jednotlivých vý-
borů ZO za rok 2016 formou Dohod o provedení 
práce

10. Schválení podpisu Kupní smlouvy na odkup 
pozemků podél komunikace z důvodu plánova-
né výstavby chodníku - I. etapa (p. Jánošík, pí. 
Čermáková)

11. Informace o plánovaných akcích stavebního 
i kulturního charakteru v roce 2017

12. Různé - bylo provedeno zadání na vypracování 
„Strategického rozvojového plánu obce Čistá 
na roky 2017 – 2030“

- Informace o pokračování pí. Cvejnové – 
pracovní poměr v zimním období 5 hodin, 
v letním období 7 hodin denně

-poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 
2017 zůstává stejný jako v roce 2016, tzn. 
550,– Kč na osobu, chataři 500,– Kč 
za č. p.,pro občany s TP, kteří v roce 2017 
dosáhnou věku 70 let bez poplatku

13. Diskuse
14. Závěr

Zdeněk Tyšer

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 
znovu PODĚKOVAT. Snad jsme to díky vaší pomoci 
zvládli a věřím, že jste byli také spokojeni i Vy ostatní, 
co jste se přišli podívat. Děkujeme vám za vaši účast, 
protože pro zastupitele obce je odměnou, když se 
těchto akcí, které se organizují pro vás občany, zú-
častňujete v takovém hojném počtu.

Zdeněk Tyšer

ANKETA – „Strategický rozvojový 
plán obce čistá 2017 – 2030“

Vážení spoluobčané. Koncem měsíce listopadu 2016 
jste do vašich poštovních schránek obdrželi Anketní 
lístek – „Výzkum veřejného mínění v obci Čistá“. 
Tato anketa je skutečně potřebná pro vypracování výše 
uvedeného Strategického rozvojového plánu jakékoli 
obce. Neznamená to tedy, že naše obec je „nějaká“ 
výjimka. Ve všech obcích a městech, kde se zastupitelé 
rozhodli, že bude vypracován tento plán, je nezbytné 
o tuto anketu občany požádat. Vypracování Strategic-
kého rozvojového plánu obce Čistá je velice důležitý 
posun k tomu, aby obec Čistá v budoucím období (tedy 
již od roku 2017) mohla podat žádosti na různé dotační 
výzvy. Jeden příklad za všechny: 

V říjnu 2016 byl vypsán dotační titul č. 5 „Pod-
pora obnovy místních komunikací". 
Podporované aktivity: akce zaměřené na ob-
novu (opravu/rekonstrukci) místních komuni-
kací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb. 
o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 
předpisů. 
Oprávnění žadatelé: obce do 3000 obyvatel. 
Specifické podmínky: obec musí mít zpraco-
vaný a zastupitelstvem schválený Strategic-
ký rozvojový dokument (to není pouze jedna 
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ze specifických podmínek, ale je to podmínka, 
která je uváděna ihned na prvním místě, a proto 
ta nejdůležitější)! 

Proto vás všechny jménem zastupitelů obce 
Čistá ještě znovu žádám o anonymní vyplnění an-
ketních otázek a odevzdání na Obecní úřad Čistá.

Všem, kteří anketní otázky zodpoví a odevzdají, 
ještě jednou upřímně děkuji.

Zdeněk Tyšer

Kulturní výbor
Zpravodaj by měl podávat zprávy a zajímavosti ze ži-

vota obce. A stejně jako v jiných v městech a obcích 
i v Čisté proběhly v říjnu volby do zastupitelstev krajů. 
Zúčastnilo se jich 30 % občanů.

Rozsvícení vánočního stromu
Krásný jarmareček, kde si občané mohli zakoupit ad-

ventní svícny, vánoční dekorace a těžítka, co vyráběly 
naše děti, by se neobešel bez nazdobeného stromu. 

Vánoční  zpívání v kostele sv. Vavřince v Čisté 
 

Srdečně zveme všechny občany na vánoční zpívání  
v kostele sv. Vavřince,   

které  proběhne v neděli 11. prosince od 18,30 hodin. 
 

Vystoupí soubor Carillon 
  

 
 

Mše svatá
Mše svatá v kostele sv. Vavřince v Čisté se koná dne 

26. 12. 2016 od 14.00 hodin.

Podzimní setkání seniorů
V listopadu jsme se setkali také s našimi seniory 

na tradičním posezení. Před programem vystoupil sta-
rosta obce p. Z. Tyšer s uvítacím projevem. Kulturní 
program otevřely naše děti ze základní a mateřské 
školy. Tímto děkujeme dětem a učitelkám za pěkné 
vystoupení. Dále následovalo taneční vystoupení dět-
ského souboru Kominíček z Malé Bělé za doprovodu 
p. Čapkové. Poté zahrála skupina Difur Band, kde si 
senioři zazpívali a zatancovali. Bylo podáváno malé 
občerstvení a věříme, že byli všichni spokojeni, z čehož 
máme velkou radost. Přejeme našim seniorům hodně 
zdraví, úspěchu a budeme se těšit na další akce.

Tento stromeček byl slavnostně rozsvícen v sobotu 
26. 11. 2016 pod záštitou obce Čistá. V úvodu vy-
stoupily s pásmem básní a písniček děti ze zdejší zá-
kladní a mateřské školy. Rozdávaly se koláče, vánoční 
cukroví, které napekly naše ženy, a tímto bychom jim 
chtěli poděkovat. Zdarma bylo podáváno svařené víno, 
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teplá griotka, a pro ty 
nejmenší teplý čaj. Akce 
byla velice zdařilá. Po-
časí vyšlo, i když bylo 
trochu chladněji. Přesto 
přišlo opravdu hodně 
lidí. Jen pozvolna se okolí 
stromečku vylidňovalo, 
místním jako by se ani 
nechtělo domů. Ještě 
jedno poděkování, pře-
devším obecnímu úřadu 
i všem ostatním, kteří pomáhali jak organizačně, tak 
s přípravou. Takových zdařilých akcí si přejeme více.

SPOKOJENÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ. 
V NOVÉM ROCE HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOB-
NÍCH A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ

Vám za Kulturní výbor přeje Danuše Horáčková 
a Jana Dostálová

cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří nás finančně 
podpořili v tomto roce: OÚ Čistá, Libor Bárta, Mirek 
Mikulík, Petr Horák, Luboš Kuncíř, Jaroslav Dohalský 
ml., Zdeněk Čapek, Petr Vrabec, Pavel Bláha. Jako 
každý rok se na Silvestra sejdeme na místním hřišti 
při Silvestrovském fotbálku. Jsou zváni všichni příz-
nivci fotbalu. Dále vás zvu na tradiční Sportovní ples, 
který se koná 14. ledna 2017. K poslechu a tanci 
hraje skupina Generace. Chtěl bych tímto popřát všem 
do nového roku hodně zdraví a spokojenosti.

Za FK Slavoj Čistá Jaroslav Dohalský

Mladší žáci
Naši mladší žáci v podzimní části soutěže dokázali 

vyhrát čtyři zápasy, dva skončily remízou a čtyři pro-
hráli. Nastříleli 45 a obdrželi 27 branek. Při zisku 15 
bodů obsadili 6. místo. Z důvodu častých absencí mu-
seli za tým mladších žáků nastupovat minižáci z Čisté 
a Nové Vsi a nevedli si vůbec špatně. Koncem března 
začíná jarní část sezony. Po ode-
hrání 11 zápasů se poté budou 
hrát ještě dva zápasy o konečné 
umístění. Tréninky začnou jako 
každý rok na sále KD od 11. ledna 
každou středu od 16 hodin. Mohou 
se zúčastnit i minižáci.

Minižáci
Naši minižáci hráli své mistrovské 

zápasy ve 2B divizi, soupeři jim byly 
týmy Bakov, Dlouhá Lhota a Krn-
sko. Ve dvanácti zápasech doká-
zali čtyřikrát vyhrát, třikrát remizovat 
a v pěti zápasech prohráli. Přesto však obsadili krásné 
2. místo za Dlouhou Lhotou. Soupeři našich minižáků 
budou na jaře zřejmě mužstva Dobrovic, Kněžmosta 
a Dlouhé Lhoty. Ukončení podzimní části fotbalové 
sezony proběhlo na sále KD v Čisté 18. listopadu. Děti 
obdržely od obce Čistá balíčky sladkostí, které předaly 
pí. Horáčková a pí. Dostálová, za což děkujeme. Po-
děkování patří také pí. Bímové, za upečení výborného 
dortu a pí. Dohalské za přípravu chlebíčků. Nakonec 
mi nezbývá, než popřát všem krásné prožití svátků 
vánočních, a vše nejlepší do nového roku.

Trenér mladších žáků Roman Dohalský

Ze školní družiny

Fotbal muži
Nepovedený podzim
Před zahájením soutěže se vědělo, že okresní přebor 

bude v tomto ročníku náročnější. Do okresního přeboru 
postoupila mužstva Doubravy a Kropáčovy Vrutice, kte-
rá s velkým náskokem vyhrála 3. třídu. Ale i tak nikdo 
nečekal, že po podzimu skončíme na chvostu tabulky. 
Příčin bylo několik. To, co nás zdobilo uplynulé 2 roční-
ky, že jsme měli jednu z nejpevnějších obran z mužstev 
soutěže, se nám rozsypalo jako domeček z karet. Není 
to jen o čtyřech obráncích, ale o celkovém bránění 
celého mužstva. Že jsme dávali méně branek, to už je 
také klasika, ale problém byl i v tom, že po celý podzim 
neustále chybělo několik hráčů v sestavě. Do konce 
ročníku zbývá ještě třináct kol a na konci tabulky jsou 
čtyři mužstva s minimálním bodovým odstupem. Vě-
řím, že naše mužstvo udělá vše pro nejlepší konečný 
výsledek. Vím, že to bude velice těžké, protože boj 
o záchranu už začal teď na podzim. Ne přímo na hřišti, 
ale v zákulisí. Mám na mysli některé výsledky mužstev 
z konce tabulky se špičkou mužstev v soutěži. Touto 

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


