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Po cestách zavátých a po silnicích
rod opuštěných bloudí.
Sychravé zimy dlátem bolestí
monogram bídy ryly v jejich tělo,
a tak jdou světem.
Vyjde- li hvězda, pro ně nesvítí.
Betlém jim shořel.
Jen v bludných kruzích šlapou boží zemi
a jíní stéká jim chladnými krůpějemi
po tvářích dětsky vzpurných.
Hospodu teplou večer jim dej, Pane,
a plnou mísu
a slovo dobrých lidí.

Karel Toman – Ty písni živá, LEDEN, str. 53,
Státní nakladatelství dětské knihy Praha 1957

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám všem popřát zvládnutí předvánočního shonu a co nejklidnější prožití svátků vánočních.
Prožijte tyto svátky ve společnosti Vašich blízkých a milovaných a do Nového roku Vám všem přeji
zejména pevné zdraví, mnoho štěstí a pracovních i osobních úspěchů.
Hodně divoký a zvláštní rok 2020 se nám celkem rychle blíží ke svému konci a čeká na nás rok nový. To,
jaký bude a co vše nám přinese, či odnese, nejde v tento moment jasně říci, ale věřme, že to budou jen ty
dobré věci.
Ať je tedy pro nás všechny ten Nový rok 2021 krásný a plný optimismu.
A nezapomínejte na to nejdůležitější, mějte se všichni rádi a pomáhejme si!
Zdeněk Tyšer, starosta obce
I v této složité době ovšem musí jít život v naší obci
dál. Proto nadále pokračuje projekt „Dostavba
a přístavba MŠ Čistá“. I nadále se zpracovává
Projektová dokumentace na plánovanou Výstavbu
splaškové kanalizace v obci Čistá.
Stále pracujeme na přípravách ostatních projektů,
které by měly být zahájeny v roce 2021. Snažíme se
i v této složité době nezastavit finanční chod obce
a rozvoj obce.
Víme, že následující rok 2021 bude náročný, ale
pokusíme se plánované projekty zahájit a realizovat.
Jedná se zejména o stavební akci „Modernizace
Sběrného dvora v Čisté“ a o stavební akci „Výstavba
chodníků podél místní komunikace v Čisté – 1.etapa“
od křižovatky u Pomníku až k místní Poště. Na obě

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ ČISŤÁCI,

je velice obtížné se v úvodu tohoto zpravodaje
vyjadřovat k aktuálnímu stavu vývoje koronavirové
krize nejenom v naší obci. Všichni z nás si zcela
jistě uvědomujeme, že situace je doopravdy nadále
vážná. Proto bych vás chtěl všechny jménem
Obecního úřadu požádat, abyste i nadále dodržovali
vládní opatření.
Vím, že je pro mnohé z nás toto období velice složité,
ale jak jsem již několikrát uvedl, jsem přesvědčen
o tom, že díky vzájemné podpoře a spolupráci
nadále vše zvládneme.
Chtěl bych znovu poděkovat všem, kteří v tomto
nelehkém období odvádíte nejenom pro občany naší
obce obětavou práci.
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tyto stavební akce se nám podařilo získat dotace.
Dále připravujeme projekt stavebního záměru
„Autobusový záliv podél silnice 3.třídy – ČISTÁ
STRÁNKA“ a také vodohospodářský projekt
„DEŠŤOVÁ kanalizace v části obce STRÁNKA“.
To je výčet pouze některých stavebních projektů,
které bychom rádi realizovali nebo alespoň stavebně
zahájili v následujícím roce 2021.
Zdeněk Tyšer, starosta obce

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

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám v této adventní době popřát vše nejlepší
a pevné zdraví.
Situace vzhledem k pandemii není dobrá. Bohužel
ani činnost naší české vlády v čele se „slovenským
estébáčkem“ k uklidnění situace rozhodně nepřispívá.
Nicméně nelze vládě upřít skutečnost, že se jí za
dobu jejího působení povedlo vnést do společnosti
atmosféru nejistoty a strachu. Tato atmosféra je živým
podhoubím na propuknutí všech nízkých lidských
vlastností jako je pomlouvačství, udavačství a šíření
nenávisti. Společně však můžeme tuto situaci překonat
a nenechat tyto špatné vlastnosti převládnout.
I přes tuto těžkou dobu Vám přeji pohodové, šťastné
Vánoce a vězte, že bude líp, vše se v dobré obrátí
a všichni šiřitelé zla dojdou k svému zatracení.
Leoš Miler, místostarosta obce

Veřejné zasedání, které se konalo ve středu
dne 11. 11. 2020

V pořadí páté Veřejné zasedání v tomto kalendářním roce
se konalo ve středu dne 11. 11. 2020 od 17,00 hodin na
velkém sále KD.
Tohoto Veřejného zasedání se dle listiny přítomných
zúčastnilo 6 občanů.
Na Veřejném zasedání byli přítomni zastupitelé:
Zdeněk Tyšer, Leoš Miler, Ing. Zdeňka Doušová,
J. Martinec
Nepřítomní zastupitelé (omluvili se): 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 4 (Tyšer, Miler, Doušová,
Martinec)
- ZO projednalo a SCHVÁLILO navržený program.
Výsledek hlasování: PRO 4
- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO
Střednědobý výhled obce na roky 2021 – 2023.
Jedná se o plán příjmů a výdajů na uvedené roky.
Pro rok 2021 se bude jednat o PŘEBYTKOVÝ výhled
z důvodu již potvrzených rozhodnutí o přidělení
dotací.
Výsledek hlasování: PRO 4 (Tyšer, Miler, Doušová,
Martinec)
- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO podpis
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti/
věcného břemene“ mezi obcí Čistá a společností
CETIN, a. s. na stavbu ST040 VPI výstavba lokality
RD Týnec – přeložka kabelu (MET, OK) 16010054585 Čistá, parc. č. 769/1 a 519/1, (přeložka
podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě).
Jedná se o podpis Smlouvy o Budoucí smlouvě –
Stavba na ZP Z16, přeložení podzemního
komunikačního vedení z důvodu rozšíření místní
komunikace, umístění tohoto vedení do země na
obecním pozemku parc. č. 769/1 a 519/1.
Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou za
jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč. Na stavbu
již bylo vydáno Územní rozhodnutí.

Vážení spoluobčané,
ač v nelehké situaci Vám píšu tento článek, neboť jsem
nemocná a velmi unavená, ale musím se přemoct, protože
je mi velmi smutno z toho, jak se někteří občané naší obce
chovají NEZODPOVĚDNĚ.
Věřte, že se nejedná o „chřipečku“ a je potřeba COVID 19
brát opravdu vážně. Jsem s celou rodinou v karanténě do
12. 12. 2020 a to rozhodně dodržíme. V žádném případě
vědomě nešíříme toto onemocnění. Co mně, ale silně
znepokojuje je to, že někteří občané mají pozitivní test, nebo
jsou v podezření na nemoc COVID 19 a vědomě ohrožují
ostatní lidi. Chodí po vesnici, na místní poštu, ba i dokonce
vyzvedávali děti a obědy ze zdejší ZŠ a MŠ. Laskavě si
uvědomte, že je NOUZOVÝ STAV, a tudíž se dopouštíte
i TRESTNÉHO ČINU, pakliže nedodržujete nařízení vlády.
Nechápu, že takto jedná svéprávná dospělá osoba. Snad se
tak může chovat jen: NEZODPOVĚDNÝ SOBEC!!!
Pokud je prokázán pozitivní test, jde automaticky do
karantény celá rodina žijící v jedné domácnosti, aspoň
takto jsem byla poučena hygienou já. Nač potom vše
dodržujeme s dětmi ve škole a snažíme se vyhnout nákaze,
když se to porušuje?! Deset dnů doma snad každý vydrží,
a věřte, že se najdou lidé, kteří Vám rádi pomůžou, jako
pomohli naší rodině s obstaráním základních potravin,
léků a pozitivní nálady. Všem za to moc děkuji.
Začněme se chovat zodpovědně, prosím, VŠICHNI!!!
Stačí dodržet pravidla, aby bylo lépe.
Na závěr Vám všem přeji krásné prožití VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ JEN A JEN VE ZDRAVÍ.
Vladislava Vrbová, v Čisté dne 8. 12. 2020
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VYPRACOVÁNÍ AKTUALIZACE
STRATEGICKÉHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU
OBCE ČISTÁ (celého správního obvodu obce)

Výsledek hlasování: PRO 4 (Tyšer, Miler, Doušová,
Martinec)
- Dále zastupitelstvo obce vyslechlo informaci
o schválení Rozpočtového opatření č. 10/2020 a RO
č. 11/2020 starostou obce.

Tak, jak jsme již občany informovali na Veřejném
zasedání zastupitelstva obce konaném dne 16. 9. 2020,
byla společnosti Planco group, s. r. o. Plzeň vystavena
objednávka na vypracování rozšířené aktualizace
stávajícího Strategického rozvojového plánu obce Čistá.
Dokument se bude skládat z podrobného situačního
rozboru, vyhodnocení Dotazníku zastupitelů obce,
strukturované SWOT analýzy, definic strategických
vizí, časového harmonogramu, cenových kalkulací
a detailních taktických plánů. Zpracování tohoto
dokumentu je velice potřebné a nutné při podávání
žádostí o dotace.
Jak je výše uvedeno, součástí dokumentu je také anketa
/ Dotazník pro zastupitele obce Čistá. Vyplnění tohoto
Dotazníku všemi zastupiteli obce je opět velice důležitý
akt pro další práci zpracovatele – Lektora a konzultanta
strategického plánování. Smyslem tohoto dotazníku je,
aby zastupitelé obce prvotně pracovali a vyjádřili se
(vyplnili dotazník) pouze individuálně. Až ve druhé fázi
(po odevzdání dotazníků) lze poté diskutovat společně
(v případě, že bude zájem od všech zastupitelů).
Ovšem někteří zastupitelé pojali vyplnění Dotazníku
poněkud netradičně. Oni si zřejmě někteří zastupitelé
obce vůbec neuvědomují své počínání, protože když
zastupitel obce neuvede za období téměř čtyř let
(doba od uplynutí předání zpracování základního
Strategického rozvojového plánu obce počátkem roku
2017) žádné úspěchy obce, poté je dost složité pro
zpracovatele Aktualizace Strategického rozvojového
plánu obce něco tvořit.
Pro nás oba dva (starostu a místostarostu obce) je tento
dokument (jak jsme již výše uvedli) velice důležitý,
stěžejní a bezpodmínečně potřebný pro případné
čerpání dotací.
A nemůžeme si s panem místostarostou myslet nic
jiného, než že některým zastupitelům tedy zřejmě
vůbec nejde o to, aby tuto příležitost (dotační čerpání
financí) obec měla.
Pro informovanost občanů tedy zvažujeme, že všechny
odevzdané Dotazníky od zastupitelů obce budou
k nahlédnutí na OÚ Čistá a na stránkách obce.
za vedení obce Zdeněk Tyšer a Leoš Miler

Různé, starosta obce dále informoval
Rekonstrukce MŠ
Děti z MŠ se nejpozději od 18. 11. 2020 vrátí z náhradních
prostor Školní družiny zpět do zrekonstruovaných
přízemních prostor MŠ.
Základní škola
Návrat dětí 1. a 2. tříd se předpokládá ve středu
18. listopadu. Do tohoto termínu budou zpětně
přestěhovány všechny pomůcky ze ZŠ do původních
prostor Školní družiny.
Modernizace Sběrného dvora
Obec Čistá získala dotaci ve výši 1,779.902,50 Kč.
Rozpočtová částka na celou akci je 2,094.000,00 Kč.
Modernizace je rozdělena na část stavební a část
vybavení / technologickou. Obec z celkových nákladů
uhradí cca 15 %.
Workoutové hřiště a víceúčelové hřiště s umělým
povrchem
1.část, a to Workoutové hřiště již byla obci předána, 2.
část pokládka umělého koberce na asfaltové hřiště bude
realizována dle klimatických podmínek.
Stavy na obecních účtech ke dni 30. 11. 2020
- Běžný účet KB
5,112 tis Kč
- ČNB
5,857 tis
- Spořící účty KB, ČMSS
1,199 tis Kč
Celkem na účtech k 30. 11. 2020 12,168 tis Kč
Diskuse
- Občan F.D. uvedl, že práce nad rámec Smlouvy
o dílo v MŠ se provádějí z důvodu špatné Projektové
dokumentace.
- Odpověď starosty – práce nad rámec podepsané
SoD se týkají pouze přízemních prostor, které
nebyly a nemohly být zahrnuty pro žádost o dotaci,
která byla získána pouze na Zvýšení kapacity MŠ,
tj. pouze na Nástavbu a přístavbu MŠ (1. poschodí),
ne na rekonstrukci přízemních prostor stávajícího
oddělení.
- Občan J.H. – pochválil nový plot na hřišti podél
hlavní silnice.
- Starosta konstatoval – současný nouzový stav
Covid-19 zamezil všem připravovaným akcím
jako Setkání seniorů, Akademie 3.věku, rozsvícení
Vánočního stromu apod.

MATEŘSKÁ ŠKOLA V ČISTÉ - Stavební úpravy,
přístavba a nástavba MŠ v Čisté za účelem zvýšení
kapacity, Dokončení a předání rekonstrukce
stávajících prostor v přízemí budovy MŠ.
Hlavní stavební práce na Přístavbě a nástavbě MŠ jsou
nadále prováděny dle harmonogramu.
V měsících říjen, listopad a prosinec 2020 se provádějí
venkovní práce na zateplení budovy a fasádních
úprav vč. montáže nových luxfer na přístavbě nového
schodiště do 1.patra. Dále jsou prováděny stavební
činnosti uvnitř budovy – obklady, dlažby, malby,

Poslední zasedání zastupitelstva obce v tomto
kalendářním roce se plánuje na úterý 22. 12. 2020.
Vše je ovšem odvislé od Vyhlášení krizových
a mimořádných opatření vlády. V případě, že se
toto zasedání zastupitelstva obce uskuteční musí být
dodrženy veškerá vládní nařízení.
Zdeněk Tyšer
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montáže radiátorů, montáž kotle a bojleru a kompletace
zařizovacích předmětů – umyvadla, záchodky vše
v prostorách nového 1. patra.
Úpravy ve stávajících prostorách v přízemí již byly
dokončeny a předány stavební firmou v požadovaném
termínu do 8. 11. 2020. V pondělí 16. 11. 2020 se nám
naši nejmenší z náhradních prostor Školní družiny již
vrátili do zrekonstruovaných prostor. Věříme, že se zde
našim nejmenším líbí.
Zdeněk Tyšer
a za Stavební výbor Ing Zdeňka Doušová

Přízemí MŠ - WC - před dokončením
VYBUDOVÁNÍ WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ
A VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ PRO MÍČOVÉ
SPORTY S UMĚLOU TRÁVOU V OBCI ČISTÁ
Tak jak jsem již občany informoval na posledním
Veřejném zasedání zastupitelstva obce, dne 19. 10. 2020
byla předána společností MEGA, a. s. Stráž pod Ralskem
1.část sportoviště, a to WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ se
dvanácti prvky na cvičení. Součástí tohoto sportoviště
je také INFORMAČNÍ TABULE s Návštěvním
řádem a návody na cvičení.
Chtěl bych všechny sportovce a širokou veřejnost
požádat,
dodržujte
na
sportovišti
pokyny,
které jsou uvedeny v PROVOZNÍM ŘÁDU
WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ!

Přístavba MŠ

Přízemí MŠ

K novému sportovišti jsme ještě nechali vybudovat
nový propojovací chodník, který vám všem umožní
vstup např. od požární nádrže pouze po chodníku.
Nemusíte tedy vstupovat přes nezpevněnou plochu.
Tímto vás všechny žádám, abyste vstupovali na
sportoviště přes chodník a nevstupovali do prostoru
hlíny. Je to sportoviště pro všechny z vás, a tak si
udržujte tuto cvičící plochu čistou. Děkuji.
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Na tomto hřišti máme již jedno poškozené cvičiště. Co
k tomu říci. Pouze chci na vás znovu apelovat, chovejte
se na sportovišti tak, aby z toho měli radost všichni,
protože toto poničení je způsobeno pouze vandalstvím.
Znovu děkuji za pochopení.
Dne 2. 11. 2020 byla předána společností MEGA, a. s.
Stráž pod Ralskem 2.část sportoviště, a to
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA MÍČOVÉ SPORTY
S UMĚLOU TRÁVOU. Součástí tohoto sportoviště
je také kompletní lajnování na tenis, volejbal, nohejbal
a malou kopanou. Dále jsou součástí předání sady
tenisových sloupků vč. sítě a uchycení a sady sloupků
volejbalových vč. sítě a uchycení. Toto příslušenství
sportoviště bude následně předáno sportovním
oddílům, které si společně se sportovním výborem toto
příslušenství převezmou.

Tak, jak jsme Vás informovali v předešlém Zpravodaji,
dne 29. 7. 2020 byly zveřejněny výsledky zasedání
komise ke 126. výzvě OPŽP (Operační program
životního prostředí), 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. Tyto projekty přislibovaly násobně vyšší
množství tun, než jsme si mohli vzhledem k potenciálu
produkce odpadů dovolit v naší obci.
Náš projekt byl poté následně zařazen do zásobníku
projektů, které budou podporovány postupně, jak se
budou uvolňovat peníze. V měsíci září jsme znovu
doplnili další požadované dokumenty, které nakonec
v měsíci říjnu přinesly tzv. „ovoce“.
Dne 30. 10. 2020 byla na OÚ Čistá podána informace
o schválení dotace 3. 2. na Modernizaci Sběrného
dvora v Čisté. Ministerstvo životního prostředí
schválilo dotaci na realizaci opatření podle naší žádosti
o podporu. V následujících týdnech nám bude vydán
Právní akt. Výše dotace v Právním aktu by měla být
1,779.900,50 Kč. Rozpočtová částka na celkovou
realizaci projektu je 2,094.000,59 Kč, tzn., že vlastní
zdroj financování obce by měl být 15% z rozpočtové
částky projektu, tj. 314.100,09 Kč.
V současné době se připravují podklady pro zpracování
Zadávací dokumentace pro vypsání Výběrového
řízení. Odděleně se bude soutěžit část Stavební a část
Technologická / vybavení Sběrného dvora.
Zahájení této investiční akce se předpokládá v 1.
pololetí roku 2021.
Zdeněk Tyšer, Ing. Zdeňka Doušová

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V OBCI ČISTÁ

V měsíci říjnu se uskutečnilo On-line jednání, kde
bylo se zástupci Projekční kanceláře a se zástupci
společnosti VaK Mladá Boleslav diskutováno řešení
situace na pokračování projekčních prací s ohledem
na drobné komplikace při projektování trasy Výtlaku /
přivaděče Čistá – Hrdlořezy.
Zástupci společnosti VaK MB poté nalezli řešení,
jak se problematickým pozemkům na trase Výtlaku /
přivaděče Čistá – Hrdlořezy vyhnout. Bude navržena
nová trasa a tento problém by měl být následně vyřešen.
Dne 3. 11. 2020 byla Projekční kanceláří předána
zjednodušená dokumentace pro Územní řízení
a žádost o stanovisko k vydání Územnímu rozhodnutí
k projektové dokumentaci staveb A. „Čistá – Výstavba
kanalizace“ a B. „Čistá, výstavba kanalizace,
ČSOV a výtlak“. Oba projekty jsou podány společně,
jelikož na sebe funkčně navazují a jejich realizace si je
vzájemně podmíněna.
Další část Projektové dokumentace pro získání
Stavebního povolení by měla být zpracována
cca 2 měsíce po vydání Územního rozhodnutí. Po
vydání Stavebního povolení bude teprve možné
zpracovat kompletní žádost o případnou dotaci.
Zdeněk Tyšer

Jak je již z názvu sportoviště patrné, jedná se o Víceúčelové hřiště pro MÍČOVÉ SPORTY. Sportoviště nebude prozatím uzamykáno, i když se ke mně již donesly „zaručené“ informace, že toto sportoviště budujeme
(buduji) pouze pro tzv. „vyvolené“. Mohu vás všechny
ubezpečit, že tomu tak rozhodně není a nebude. Až to
situace umožní, uskuteční se schůzka mezi zástupci
obce a zástupci sportovců (Sportovní výbor obce Čistá,
předsedové FK Čistá a TK Čistá), kde bychom dohodli
Provozní řád tohoto sportoviště.
Chci vás tedy opět všechny požádat, nejenom
sportovce, ale také širokou veřejnost, respektujte to, že
je to sportoviště pro míčové sporty s použitím vhodné
sportovní obuvi, a NE prostor pro jízdu na kole. Kola
na tento povrch rozhodně nepatří.
Věřím, že se k těmto oběma novým sportovištím budete
všichni chovat tak, aby nám všem tyto sportoviště
posloužily k účelům, ke kterým jsou určeny. Ještě
jednou vám všem děkuji.
Zdeněk Tyšer
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NOVOSTAVBA AUTOBUSOVÉHO ZÁLIVU
PODÉL SILNICE 3.TŘÍDY
- ČISTÁ STRÁNKA

Přesto byly znovu zpracovány ze strany Obce Čistá
všechny potřebné podklady (Reference o stávajícím
využití kostela sv. Vavřince v Čisté, Příslib poskytnutí
finančních prostředků na opravu kostela v Čisté, ostatní
dokumenty) pro podání nové Žádosti o zařazení
kostela sv. Vavřince v Čisté do Programu záchrany
architektonického dědictví pro rok 2021.
Vážení spoluobčané, v příloze tohoto zpravodaje
naleznete novou žádost a budeme opět 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

Již počátkem tohoto roku byla zpracována Projektová
dokumentace pro Územní rozhodnutí. Kompletní
Projektová dokumentace je k nahlédnutí na OÚ Čistá.
V současné době je autobusová zastávka s čekárnou
pouze při levém kraji silnice III/27234 směrem do
obce, kdy autobus zastavuje v rozšířené zpevněné části
křižovatky s místní komunikací. Na druhé straně silnice
není zřízeno nástupiště ani záliv pro zastavení autobusu
včetně nebezpečného přecházení přes silnici III/27234.
Nově navržený autobusový záliv je umístěn na obecním
pozemku p. č. 599/1 po pravé straně silnice 3.třídy
směrem do obce Čistá. Přístup k autobusové zastávce je
navržen z nového z chodníku, kde jsou řešeny hmatové
úpravy a sice varovné pásy před přechodem pro
přecházení a signální pás před označníkem zastávky.
Účelem stavby je zajištění bezpečného nástupu
a výstupu cestujících z autobusu a přechodu přes
silnici III/27234 k místní komunikaci vedoucí do
obce části Čistá Stránka.
V průběhu jarních měsíců byly podány Žádosti
o vyjádření k projektové dokumentaci všem potřebným
dotčeným orgánům. Ke dni 8. 9. 2020 jsme získali
veškerá potřebná stanoviska a vyjádření všech
dotčených orgánů.
V současné době obec Čistá usiluje o poslední
SOUHLAS K VÝSTAVBĚ Autobusového zálivu pro
účely Územního řízení.
Žádost o souhlas k výstavbě byla dne 18. 11. 2020
zaslána vlastníkovi sousedícího pozemku p. č. 597/1.
Doposud jsme bohužel na OÚ Čistá neobdrželi žádnou
odpověď k naší žádosti. Jelikož žádáme o souhlas
občana této obce, tak věříme, že na naši žádost odpoví
co nejdříve.
S ohledem na nárůst dopravy a povinnost obce
podílet se na zajištění bezpečnosti, je výstavba
Autobusového zálivu nezbytným krokem v zájmu
občanů obce.
Výstavba plánovaného Autobusového zálivu bude
zcela jistě přínosem nejen pro obec, ale zejména pro její
občany. Obec Čistá je povinna v souladu s právními
předpisy zajišťovat mj. bezpečnost občanů obce,
proto věříme, že stanovisko k naší žádosti získáme
v co možná nejkratší době, abychom mohli po vydání
Územního rozhodnutí požádat o Stavební povolení.
Zdeněk Tyšer
a za Stavební výbor Ing Zdeňka Doušová

ŠTĚPKOVAČ S PŘÍSLUŠENSTVÍM

Tak, jak jsme přítomnou veřejnost již informovali na
Veřejném zasedání zastupitelstva obce konaného dne
16. 9. 2020, byl schválen podpis Kupní smlouvy na
nákup „ŠTĚPKOVAČE s příslušenstvím pro potřeby
obce Čistá“.

Kompletní zařízení bylo řádně předáno a odzkoušeno
dne 10. 11. 2020. Byla zaškolena obsluha
ŠTĚPKOVAČE (občané obce pracující pro Obec na
„Dohodu o provedení práce“). Věříme, že toto zařízení
bude obci sloužit a postupně se budou přes zimní období
zpracovávat nahromaděné větve a ostatní dřevěné
produkty na sběrném místě na hřišti.
Zdeněk Tyšer, Leoš Miler
a za Výbor pro ŽP Jaroslav Martinec

KOSTEL sv. Vavřince v Čisté

Tak, jak jsme Vás již informovali v předešlém
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.
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PLÁNOVANÁ NOVOSTAVBA CHODNÍKU 3.
ETAPA OD POŠTY NA VELKOU STRANU VČ.
NÁVSI – ZAHÁJENÍ 1. ČÁSTI REVITALIZACE
VELKÉ STRANY
Jak jsme vás také informovali v předešlém období,
na základě zpracované Studie proveditelnosti se nyní
zpracovává Projektová dokumentace, která je potřebná
pro získání různých povolení a také případně pro
zpracování žádosti o dotaci.
Souběžně se zamýšleným a plánovaným projektem
Revitalizace návsi Velké Strany byla zpracována
Projektová dokumentace „Novostavba chodníku
III.etapa – Čistá u MB od Pošty na Velkou Stranu
včetně návsi“. Tato dokumentace byla zpracována v 1.
fázi pro účely Územního řízení. Dne 4. 11. 2020 byla
dokumentace předána na OÚ Čistá a následně byly
rozeslány žádosti o vyjádření dotčených orgánů.
Zdeněk Tyšer, Ing. Zdeňka Doušová

že další shledání bude už v obvyklém režimu. Na další
účast se budeme těšit v roce 2021.
V úterý dne 6. 10. 2020 se tedy konalo netradiční
Vítání občánků.
za Kulturní výbor Danuše Horáčková, Jana Dostálová
a Jaroslav Martinec

SPOZ PŘEJE PŘÍJEMNÉ
PROŽITÍ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ A HLAVNÉ HODNĚ
ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE.

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“.
S touto stabilizací skalního svahu souvisí požadované
„Řešení odtokových poměrů – Dešťová kanalizace
v místní části obce Stránka“.
V současné době stále čekáme na všechny závazná
stanoviska dotčených orgánů, abychom mohli následně
podat žádost o Územní souhlas na oba tyto projekty.
Zdeněk Tyšer, Ing. Zdeňka Doušová

„NETRADIČNÍ“ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMEČKU
Společně s místostarostou obce děkujeme všem
občanům, že respektovali vládní nařízení a netradiční
rozsvícení vánočního stromečku shlédli pouze
individuálně.
Věříme, že vánoční koledy a písničky z obecního
rozhlasu vám všem alespoň trochu zpříjemnili tento
předvánoční čas.
Zdeněk Tyšer a Jana Uhlířová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání občánků má v Čisté dlouholetou tradici. Týká
se dětí s trvalým pobytem v obci a probíhá v jarních
a podzimních měsících v salonku KD. Na vítání je
dítě a jeho rodina pozvána předem. Letošní přivítání
občánků se s ohledem na aktuální dění kolem nemoci
COVID-19 a zdraví nás všech nekonal. Lidé se snaží
vyrovnat se současným děním, ale je to stav, který nás
ochromil.

Poprvé v novodobé historii obce jsme rozvezli dárečky
po rodinách malých miminek. Rodičům to bylo líto, ale
pochopili, že situace nám to jinak neumožňuje. Věříme,
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PLÁNUJEME, PŘIPRAVUJEME – FINANČNÍ
PROJEKTY NA OBDOBÍ 2021 – 2027.
Po několika jednáních se zástupci Magistrátu Mladá
Boleslav – Ing. Jiřím Bouškou, 1. náměstkem
primátora a Ing. Petrou Tůmovou, manažerkou IPRÚ/
ITI – se připravuje společný projekt pro obce na
Mladoboleslavsku. Do této vymezené oblasti (tzv. ITI
Mladá Boleslav – Integrované teritoriální investice) je
zařazena také naše obec. Jedná se o finanční prostředky
z Evropské unie na rozvojové projekty. Statutární
město Mladá Boleslav bude plnit funkci hlavního jádrového města vymezené oblasti a bude zodpovědné
za zpracování příslušné strategie, na jejímž základě
bude možné finanční prostředky čerpat.
Na nás – vedení obce Čistá – je, abychom byli na tuto
možnost čerpání financí náležitě připraveni. Již nyní

máme zpracováno několik projektů, které jsou již
připraveny pro tyto žádosti, tzn. pro čerpání finančních
prostředků z Evropské unie. Na dalších projektech již
nyní také pracujeme. V této finančně dotační oblasti
stále platí (a přejme si, že bude i nadále platit), že štěstí
přeje připraveným. Je to sice mnoho mravenčí práce,
která zprvopočátku pro někoho není tak viditelná
a důležitá, ale mě osobně se již tako nevděčná přípravná
část několikrát vyplatila.
V příloze tohoto Zpravodaje naleznete zpracovaný
Seznam projektů, který jsem dne 29. 10. 2020
předložil Magistrátu Mladá Boleslav na odbor řízení
projektů.
Jelikož je seznam projektů celkem obsáhlý a možná
obtížně čitelný, originální SEZNAM PROJEKTŮ
OBCE ČISTÁ je k nahlédnutí na OÚ Čistá.
Zdeněk Tyšer
a proto jest třeba v této věci zjednati nápravu. Za tou příčinou
usneseno, předložený účet tentokráte však takovým způsobem
učiněnou útratu naposledy ku výplatě poukázati. Zároveň pak
by se takovým nepravostem předešlo usneseno, aby se upozornili všichni páni hostinčtí, aby napříště při požáru bez povolení
obecního starosty, neb jeho náměstka na účet obce nikomu
nenalévali, že obec vícekrát takové útraty platiti nebude.
Zápis z 30. prosince 1903: Okresní výbor žádá o sdělení,
zdali by obec Čistá přistoupila ku zahájení akce na zaopatření
pitné a užitkové vody. Po uvážení této záležitosti a vzhledem
k velikému nákladu, co by stavba vodovodu v obci zdejší vyžadovala usneseno k akci této nepřistupovat. Jan Novák žádá
o chudinskou podporu, pokud se mu noha nezahojí a nebude
moci pracovat. Souhlas. Žádost pana Václava Boty, mistra
zednického z Podole, za schválení parcelace pro stavbu čtyř
domů na spáleništi chalupy p. Josefa Čecha. Obec souhlasí,
po té co bude upraveno průčelí jednoho z plánovaných domků
(s orientací do strany). Dále dotaz pana Velicha o odprodej
pozemku podle místa, kde stála stodola p. Čecha. Navrženo
posečkat až po vyměření parcel p. Botem.
Zpráva jednatelská Občanské besedy za rok 1903: Spolek
odbýval jednu valnou hromadu, pět členských a jednu výborovou schůzi. Také jeden ples v měsíci lednu. Jedno divadelní
představení a to 8. února a přednášku 28. května. Spolek čítá
26 členů. Z toho byl jeden vyloučen, dva se vzdali členství,
tedy zbývá 23 členů. Zápis z valné hromady konané 10. ledna
1904 v přítomnosti osmnácti členů. Bylo zvoleno představenstvo : předseda Štěpán Bělohlav, mistopředseda Bedřich
Mikousek, jednatel Antonín Bobek, pokladník Josef Šubrt,
výbor Václav Hanzlík, Štěpán Vrba, Josef Povolný, správcem
domu Josef Vyhlas, knihovník Josef Dlouhý, revizoři účtu Václav Mokrý, Václav Vávra, Josef Bělohlav. Ples bude pořádán
30. ledna 1904 a budou také zakoupeny knihy, Spisy Chocholouškovy historické. Zápis ze schůze obecního zastupitelstva 17.
ledna 1904:Po prozkoumání obecního rozpočtu se bude muset
vybírat obecní přirážka 40% (to je nejvyšší v tomto období).
Sdělení o udělení okresní subvence ku stavbě silnice přes Pachrb, a to při stavbě lehké čtyři a těžké pět korun na jeden metr
běžný. Rozhodnuto aby se silnice ještě v letošním roce stavěla
a bude- li možno dostavěla. Zápis z 28. února 1904: Žádost pana
Josefa Velicha za odprodej části obecního pozemku pro stavbu
nového domu. Usnešeno by pozemek byl prodán ve vyvolávací
dražbě. Návrh na zalesnění holých strání a pasek na " Malém
Radechovku" (dnes snad " V břízkách"). Dále učiněn návrh,
aby se stráně v tejneckých roklích borovým semenem zalesnily
a paseka na Radechovku březovými sazečkami osázela.

Století na vsi
Zápis ze schůze konané 29. dubna 1903: Sbor místních hasičů žádá o zaplacení pojistného, zakoupení navijáku na hadice
a opravu cvičiště. Schvaluje se. Zápis ze schůze výboru DBS:
Přednáška o MJH se bude konat 28. května a po přednášce
zahraje hudba Jana Abrty. Pro neplacení příspěvků vyloučen
V. Šimon. Dne 30. června končí industriální vyučování pí
Anna Vlčková a na místo toho nastupuje 15. srpna téhož roku
sl. Anežka Nováková, rodilá z Čisté čp. 4, která se však již
2. srpna 1904 vzdala vyučování industriálního, za příčinou
vstoupení v stav manželský a vystěhování se z obce. Zápis
z 30. srpna 1903: Do místní školní rady zvoleni Josef Vaněk, František Vyhlas a Josef Kabeš z čp.8. Ve školním roce
1903-04 čisteckou školu navštěvuje 107 dětí. Zápis obecního
zastupitelstva z 15. listopadu 1903: Žádost o udělení subvence
na stavbu silnice od "Kříže" přes "Pachrb" na silnici erární.
Podotknuto, že stavba této silnice je pro obec důležitá a to
pro spojení části obce Stránka s ostatkem obce silnicí, která
tu doposud není. Bude proto ještě jednou podána žádost
k okresnímu výboru. Dále jednáno o úpravě cesty od dolení
studně k obecnímu domku. Usneseno, aby se cesta upravila
na pozvolnější, protože nyní je tak do příkrého vrchu vedena,
že sotva dva soudky vody jeden pár potahu vyveze. Zároveň se
má upravit také cesta od studně na Stránku. Návrh na úpravu
a opravu studánky pod obecní zahradou. Při volných návrhách
předložil starosta obce účet hostinského p. Josefa Vyhlase, dle
kterého útrata při požáru chlévů p. J. Kabeše z čp. 8 obnáší
36K 40h.. K tomuto účtu starosta sděluje, že on krom půl
hektolitru piva a třem hlídačům večeři jiného dávati neporučil.
Z toho jde najevo, že hostinský o své vůli na účet obce hostům
naléval hned při vypuknutí požáru. Tímto se dokazuje, že
v pádu vypuknutí požáru se dějou nesprávnostě tím, že mnoho
lidu místo hašení požáru v hostinci statně na účet obce popíjí
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