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ZPRAVODAJ
1/2014

obce Čistá

Vážení spoluobčané.
Do roku 2014 jsme vstoupili s počasím, které nijak nepřipomíná zimu. Až na několik lehce mrazivých dní 

je velmi příznivé počasí. A to nejenom na drobnější úklidové práce u každého z nás doma, ale i v obci. A tak 
jako v letech předchozích, i letos nás v obci čeká mnoho práce. Něco bude vidět více, něco bude naopak 
vidět méně. Každá změna však bude vždy ku prospěchu obce a všech jejích obyvatel bez ohledu na to, 
ve které části obce bydlí. Se vším Vás budu seznamovat průběžně nejenom v našem obecním Zpravodaji, 
ale i na obecních zasedáních. Poslední Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo 26. 3. 2014, a to 
od 18. 00 hod. v salonku KD.

Z investičních akcí, které nás v tomto roce neminou je např. výměna oken v salonku KD, rekonstrukce 
toalet v Kulturním domě, nové povrchy některých komunikací, důležité odvodnění na Stránce, úpravy prostor 
na hřišti a mnoho dalšího. Peníze, se kterými obec hospodaří, jsou důležitým základem pro takovéto plá-
nování a zhodnocují se právě investováním pro lidi, pro obec. Jak jste si jistě všimli, rozběhlo se například 
tradiční čištění komunikací po zimě (firmou Compag) a hned vše vypadá lépe.

Sbor pro občanské záležitosti společně s obecním úřadem uspořádal v únoru na sále KD Dětský maškarní 
bál. Akce to byla velice vydařená. Chci poděkovat paní Ivaně Gregorové, Daně Horáčkové, Jarmile, Pavle 
a Janě Dubayovým za zorganizování a účast na této skvělé akci, která se pravidelně každoročně opakuje. 
A nebude to pouze toto, co v letošním roce uspořádá Obecní úřad společně se Sborem pro občanské 
záležitosti. Na jaře i na podzim přivítáme nové občánky do obce, v dubnu bude oslava Čarodějnic, dále 
Dětský den, na podzim Den seniorů a takto bych mohla pokračovat. Těch předem plánovaných akcí bude 
mnoho a jistě jich bude hodně i neplánovaných. Věřím, že účast i spokojenost Vás občanů bude vysoká.

Blíží se Velikonoce, 
krásné svátky jara. 
Přeji všem bohatou pomlázku 
a radost z jarního sluníčka.

                Marta Dubayová

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Termín svozu nebezpečného odpadu, který probíhá 

každoročně na základě uzavřených platných smluv se 
společností COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. je letos 
12. 4. 2014 od 8. 00 do 8. 15 hodin ve sběrném dvoře.

Tímto odpadem jsou barvy katalogové číslo 200127 
a autobaterie katalogové číslo 200133. Nádoby, obsahující 
barvy či oleje, musí být uzavřeny a nesmí z nich obsah 
unikat.

Součástí svozu je zpětný odběr elektrozařízení a olejů.
V režimu zpětného odběru převezmeme:
- Elektrozařízení – lednice, mrazničky, zářivky, televizory, 

monitory, rádia, vysavače, apod. Zařízení musí být komplet-
ní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být 
demontované.

- Olej - nádoby s olejem k převzetí musí být uzavíratelné 
a nesmí jevit žádné známky úniku oleje.

Podmínky odvozu:
1. Veškerý výše uvedený odpad a elektrozařízení musí být 

shromážděn předem v určený den na jednom místě, které 
je přístupné pro nákladní vozy o celkové tonáži – 35t (V ur-
čenou hodinu bude provedena pouze nakládka odpadu.

2. Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházejí-
cí z domácností! Odvoz se týká odpadů z podnikatelské 
činnosti (např. 200 l sudy oleje, nadměrné množství 
nádob od barev …)

3. Při nakládce je nutná účast zástupce obce, který potvrdí 
předání odpadu a elektrozařízení razítkem a podpisem. 
Bez jeho účasti nebude odpad naložen a odvezen!

4. Předmětem svozu jsou pouze uvedené nebezpečné 
odpady a zboží podléhající zpětnému odběru.

NOVÁ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ 
DŘEVIN A POVOLOVÁNÍ JEJICH 
KÁCENÍ

Od 15. července 2013 má účinnost nová vyhláška MŽP 
č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Jedná se o prováděcí vyhlášku k zákonu č 114/1992 
Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon), resp. 
k provedení § 8 odst. 3 a 5. Vyhláška nahradila vyhláš-
ku č. 395/1992 Sb. V nové vyhlášce došlo k některým 
změnám, zejména jsou změněna pravidla, kdy a kde je či 
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není nutné mít povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo 
les. Např. majitel oplocené zahrady u rodinného či bytového 
domu v zastavěném území obce již nemusí o povolení žádat 
(s výjimkou stromů se zvláštní ochranou). Protože vyhláška 
není nijak obsáhlá, uvádíme celé její paragrafové znění:

§ 1
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) zapojeným porostem dřevin soubor dřevin, v němž se 

nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, 
prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stro-
mořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený 
ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže 
některé z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, 
posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina,

b) společenskými funkcemi dřeviny soubor funkcí dřevi-
ny ovlivňujících životní prostředí člověka, jako je snižování 
prašnosti, tlumení hluku či zlepšování mikroklimatu; mezi 
společenské funkce patří také funkce estetická, včetně pů-
sobení dřevin na krajinný ráz a ráz urbanizovaného prostředí,

c) zahradou pozemek u bytového domu nebo u rodinného 
domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený 
a nepřístupný veřejnosti, 

d) stromořadím souvislá řada nejméně deseti stromů s pra-
videlnými rozestupy; chybí – li v některém úseku souvislé 
řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento úsek 
považován za součást stromořadí; za stromořadí se nepova-
žují stromy rostoucí v ovocných sadech a plantážích dřevin.

§ 2
Nedovolené zásahy do dřevin
(1) Nedovolenými zásahy do dřevin, které jsou v rozporu 

s požadavky na jejich ochranu, se rozumí zásahy vyvolávající 
poškozování nebo ničení dřevin, které způsobí podstatné nebo 
trvalé snížení jejích ekologických nebo společenských funkcí 
nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.

(2) O nedovolený zásah podle odstavce 1 se nejedná, 
pokud je prováděn za účelem zachování nebo zlepšení ně-
které z funkcí dřeviny, v rámci péče o zvláště chráněný druh 
rostliny nebo živočicha anebo pokud je prováděn v souladu 
s plánem péče o zvláště chráněný druh rostliny nebo živo-
čicha anebo pokud je prováděn v souladu s plánem péče 
o zvláště chráněné území.

§ 3
Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není 

třeba povolení
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou 

součástí významného krajinného prvku /§ 3 odst. 1 písm. 
B) zákona/ nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona 
nevyžaduje

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného 
ve výšce 130 cm nad zemí,

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha 
kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katas-
tru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,

d) pro dřeviny rostoucí v zahradách.

§ 4
Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin a náleži-

tosti oznámení o kácení dřevin
(1) Žádost o povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 záko-

na) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního 
řádu obsahovat:

a) označení katastrálního území a parcely, na které se dře-
viny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,

b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživa-
telského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze – li 
je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu 
vlastníka pozemku s kácením, není – li žadatelem vlastník 
pozemku,

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména 
druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm 
nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto 
počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uve-
dením druhového zastoupení dřevin a

d) zdůvodnění žádosti.
(2) Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 2 a odst. 4 záko-

na) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního 
řádu obsahovat:

a) označení katastrálního území a parcely, na které se dře-
viny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,

b) doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uži-
vatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, 
nelze – li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu 
vlastníka pozemku s kácením, není – li žadatelem vlastník 
pozemku, s výjimkou postupu podle § 8 odst. 4 zákona 
s výjimkou kácení dřevin při údržbě břehových porostů 
prováděné při správě vodních toků a při odstraňování dře-
vin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské 
soustavy prováděném při provozování těchto soustav,

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny nebo byly po-
káceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene 
ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů 
dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru 
kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin,

d) zdůvodnění oznámení a
e) v případě kácení dřevin podle § 8 odst. 4 zákona 

doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny 
podmínky pro tento postup.

§ 5
Období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí
Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vege-

tačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období 
přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí 
dřeviny“.

NOVELA ZÁKONA O ODPADECH
Dne 1. října 2013 vstoupila v platnost novela zákona č. 

185/ 2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, které má č. 169/2013 Sb. Pro průvodce odpadu 
by měla tato novela přinést zjednodušení veškerých úkonů 
souvisejících s nakládáním s odpady.

Nejdůležitějšími změnami zákona, které usnadní původ-
cům odpadu orientaci v platné legislativě, jsou následující 
ustanovení:

- Zrušení povinnosti původců odpadu zpracovávat program 
odpadového hospodářství. Tato povinnost však zůstává 
obcím, které produkují ročně více než 10 t nebezpečného 
odpadu nebo více než 1 000 t ostatního odpadu (§ 41 a 44 
zákona o odpadech)

-  Zrušení povinnosti původců odpadu, žádat o souhlas 
k shromažďování nebezpečných odpadů. Jedná se však 
pouze o prvotní shromažďování. Pokud původce sváží 
odpad z jednotlivých provozoven např. do sídla firmy, musí 
o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady ve sběrném 
místě požádat. Toto se týká i úpravy odpadků, např. lisováním 
apod. (§ 16, odst. 3 zákona o odpadech). Povinnost žádat 
o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady zůstává také 
obcím, které provozují sběrné dvory, pro jejichž činnost není 
vyžadován souhlas k provozování zařízení dle § 14 zákona 
o odpadech, tzn. Sběrné dvory, které shromažďují nebez-
pečný odpad pouze od občanů obce.

- Zrušení omezení počtu původců, oprávněných osob 
a provozoven, pro které je možno vykonávat funkci odpa-
dového hospodáře. (§ 15 zákona o odpadech)

- Zjednodušení vedení evidence při přepravě nebezpeč-
ných odpadů. Od 1. 10. 2014 bude zaveden elektronický 
informační systém, takže již nebude třeba vyplňovat stávající 
sedmistránkové formuláře. (§ 40 zákona o odpadech)
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- Zrušení hlášení o dopravci. (dříve Příloha č. 27 k Vyhl. 
Č. 383/2001 Sb.)

Dále z novely zákona o odpadech vyplývají následující 
úpravy: 

-  Zákon o odpadech se nevztahuje na nakládání s ne-
kontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vy-
těženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že 
materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely 
stavby na místě, na kterém byl vytěžen. (§ 2 odst. 3 zákona 
o odpadech)

- Poplatek na podporu nakládání s vybranými auto vraky 
se nově platí také při přeregistraci následující po registraci, 
při níž byl žadatel od poplatku osvobozen.

- Informace o zahájení, ukončení nebo přerušení provozu 
zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu od-
padů se budou nově posílat krajskému úřadu (Krajský úřad 
Středočeského kraje) a nikoli obci s rozšířenou působností 
(Magistrát města Mladá Boleslav).

- Obce jsou povinny zasílat údaje o jimi provozovaných 
sběrných dvorech, k jejichž provozu se nevydává souhlas 
podle § 14 odst. 1, krajskému úřadu příslušnému podle mís-
ta sběrného dvora, a to do 2 měsíců od zahájení, ukončení 
a případného přerušení a obnově provozu sběrného dvora.

- Od 1. 10. 2014 budou zavedena identifikační čísla 
zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu od-
padů se budou nově posílat krajskému úřadu (Krajský úřad 
Středočeského kraje) a nikoli obci s rozšířenou působností 
(Magistrát města Mladá Boleslav).

- Obce jsou povinny zasílat údaje o jimi provozovaných 
sběrných dvorech, k jejichž provozu se nevydává souhlas 
podle § 14 odst. 1, krajského úřadu příslušnému podle místa 
sběrného dvora, a to do 2 měsíců od zahájení, ukončení 
a případného přerušení o obnově provozu sběrného dvora.

- Od 1. 10. 2014 budou zavedena identifikační čísla zaří-
zení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů.

Spolková činnost
Okresní soutěž chovatelů
Český svaz chovatelů Z. O. Dobrovice uspořádala okresní 

soutěžní výstavu králíků, drůbeže a holubů 4. 1. 2014. Tato 
výstava má již více než čtyřicetiletou tradici a po dvacáté 
osmé se konala v areálu Z. O. Dobrovice. V chovatelském 
areálu bylo vystaveno 400 ks králíků 32 plemen, 120 ks 
drůbeže 25 plemen a více než 160 ks holubů 30 plemen 
a barevných rázů.

Soutěže se účastnilo 26 základních organizací ČSCH 
v celkovém počtu 84 chovatelů. Soutěžili proti sobě jednot-
livci i základní organizace. Naše organizace ČSCH soutěžila 
s pěti plemeny králíků, jednotlivci s třemi králíky stejného 
plemene. Naši členové zde vystavovali  plemena Belgický 
obr, Velký světlý stříbřitý, Činčila velká, Novozélandský bílý, 
Kuní velký hnědý, Kalifornský černý, Dailenár. Celkový počet 
našich zvířat byl 20 ks.

Výsledky soutěže organizací: První místo Mečeříž, druhé 
Dobrovice, třetí Bakov, čtvrté Kosmonosy, páté Zdětín, šes-
té Všejany, sedmá Dlouhá Lhota, osmé Luštěnice, devátá 
Čistá, desáté Katusice atd. Z. O. ČSCH Čistá opět předčila 
mnohem početnější organizace; a to Benátky n. Jizerou, 
Mn. Hradiště a další. Vyhodnocení jednotlivců bude předáno 
na příštím zasedání O. V. ČSCH.

S výsledkem soutěže jsme spokojeni. Výstava se líbila 
a návštěvníci, kterých bylo 405, si domů odnesli pěkné 
zážitky a někteří i nová chovná zvířata. Závěrem bych chtěl 
poděkovat našim členům za odpovědný přístup v přípravě 
na tuto soutěž.

Za ZO ČSCH Čistá Stanislav Veselý

Čistečtí řezníci.
Patronem řezníků je sv. 

Bartoloměj. Jeho svátek 
si připomínáme 24. srpna. 
A proč právě svatý Bar-
toloměj? Může za to jeho 
atribut (znak) se kterým je 
zobrazován, nůž. Hlásal Ježíšovo učení na Východě a tam byl 
také perským způsobem popraven – za živa stažen z kůže.  
Řezníci (vážené a velmi staré řemeslo, provozované tak jako 
mnohá jiná řemesla nejprve ve městech) se na venkově 
usazují až daleko později.

V Čisté máme první záznam o řeznické provozovně 
z 15.října 1885, kdy v čp. 29 (hostinec u Maděrů, Velká 
strana) řezničil Josef Vyhlas, který v roce 1887? byl 
řezníkem, hostinským a majitelem čp. 73 (Stránka).

Dne 13. listopadu 1922 bylo schváleno povolení k vybu-
dování řeznické provozovny pana Josefa Stinky a Boženy 
Stinkové v novostavbě čp. 143 (Týnec). Plánek na stavbu 
porážky, dílny, chléva a kolny je z roku 1922, plán na stav-
bu dílny a komory na udění  z roku 1928, sklepa a lednice 
z roku1930 a pro nástavbu tohoto domu z roku 1932 (plánky 
uloženy na OÚ Čistá). Kolaudace se uskutečnila 20. května 
1925 i s provizorní porážkou.

Další řeznická provozovna byla zřízena v Čisté v domě čp. 
91 (na Čisteckém dole), kde řezník, pan Brzobohatý v roce 
1926 vystavěl řeznickou a uzenářskou dílnu.

Z druhé poloviny 20. století máme většinu zápisů (o řez-
nické provozovně Jednoty v Čisté u „Stinků“) ze schůzí rady 
MNV Čistá. V zápisu z rady MNV v Čisté z 24. července 
1957 se dozvíme, že v prodejně masa (vedoucí pí. Stinková, 
prodejna Jednoty) je nedostatek masa a uzeniny. Z dalšího 
zápisu z 22. května 1958 je v tomto řeznictví vedoucím p. 
Černý. K 30. červnu 1960 bylo jednáno s Jednotou o obsa-
zení prodejny masa po odchodu p. Opočenského. V zápisu 
ze schůze rady MNV 27. července 1960 byl v prodejně masa 
vedoucím pan Dvořák. Na schůzi rady MNV 1. srpna 1968 
byla zástupci jednoty projednána otázka možnosti dalších 
provozních místností pro masnu přímo v budově samoobslu-
hy. V této době v čp. 143 „U Stinků“ v prodejně masa asi 
prodávají manželé Kracíkovi, když na schůzi rady MNV  Čistá 
18. června 1970 žádají o omezení prodeje v masně.  Zápis 
ze schůze rady MNV 17. září 1970 informuje, že prodejna 
masa je obsazena pí. Horákovou, kde prodejní doba vyhovu-
je ( až na úterý),  kdy přivážejí uzeninu odpoledne, takže ženy 
dojíždějící do zaměstnání nemají možnost nákupu vzhledem 
k tomu, že pí. Horáková odjíždí cca v 15. 20 hodin domů.  
Další zápis z 8. března 1973 přináší informaci, že prodejna 
masa bude z personálních důvodů uzavřena. Po tuto dobu 
k nám bude zajíždět pojízdná prodejna masa. Ve schůzi rady 
MNV Čistá 29. ledna 1976 byla projednána žádost pana 
Kracíka o uvolnění prodejny masa v čp. 143, za účelem 
provedení adaptačních prací (nelze vyhovět, nejsou náhradní 
prostory). Rada MNV Čistá na své schůzi 27. dubna 1978 
jednala o přemístění prodejny masa od „Stinků“ do prostor 
bývalého hostince čp. 130 na Týnci, kde byla tato v provozu 
v roce 1979. Na schůzi rady MNV Čistá 15. března 1979 
bylo jednáno o plánu modernizace prodejny masa a potravin 
ve stávající prodejně smíšeného zboží (samoobsluha) s tím, 
že dům čp. 130, který je v majetku Jednoty, bude adapto-
ván na bytové jednotky. K těmto záměrům však už nedošlo 
a samostatná prodejna masa v obci Čistá je otevřena až 
v letošním roce.

 „Vracíme se tak k tradičnímu prodeji masa a uzeni-
ny, ctíme řemeslo a kvalitu“, řekl mi majitel a řezník, 
pan Pavel Bělohlav. Provozovna bude otevřena v úterý           
8. dubna 2014 od 9.00 hod do 16.30 hod. u domu čp. 
232 v Čisté. Další prodejní doba od úterý do pátku,  
čas bude upřesněn na provozovně. Prodávat se tu bude 
čerstvé české maso, uzenina a mražená zelenina.  

JM
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Stolní tenis v Čisté
Informace 
o ukončení hrací sezony 2013/2014 za TJ Slavoj Čistá oddíl stolního tenisu. 

Předběžné výsledky:
Družstvo „A“ – 10.místo v regionální soutěži 1. třídy
Družstvo „B“ – 3.místo v regionální soutěži 4. třídy
Družstvo „C“ – 5.místo v regionální soutěži 4. třídy 

Podrobné vyhodnocení a uzavření hrací sezony proběhlo na aktivu stolního tenisu dne 4. 4. 2014 od 19.00 hod. 
v salonku DK . Mimo jiné zde byly podány informace o činnosti a dalším rozvoji stolního tenisu v Čisté . 

Za TJ SLAVOJ ČISTÁ Rampas František, Martinec Jaroslav

Kulturní komise
V neděli 16. února 2014 se konal v našem KD tradiční 

dětský maškarní bál. Děti se předvedly v krásných maskách. 
Za přípravu masek patří poděkování rodičům. Součásti dět-
ského bálu byla letos poprvé také tombola, která přispěla 
ke zpestření programu. Příspěvky do tomboly poskytl obecní 
úřad, pan Jaroslav Dohalský a paní Marta a Jarmila Duba-
yovy. Děkujeme.

Věříme, že se za rok opět sejdeme.

Dne 29. března 2014 se uskutečnilo v salonku KD přivítání 
našich nových čisteckých občánků.

Poslední dubnový den Vás zveme na tradiční pálení ča-
rodějnic na místním hřišti. Jako každý rok, opět budeme 
vycházet s lampiony od kulturního domu v 19 hodin.

Dětský den plánujeme na začátek června. Datum bude 
upřesněno místním rozhlasem.

Za kulturní komisi: Iva Gregorová

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

Návštěva u paní Anežky Rajtrové při příležitosti jejích narozenin.

Dětský maškarní bál – Čistá 


