
1

ZPRAVODAJ
obce Čistá

2/2021

Vážení spoluobčané,
máme před sebou letní měsíce, které nás vyzývají k odpočinku. Dětem a studentům 
nastanou prázdniny a já jim přeji v těchto volných dnech co nejvíce slunečných dní. 
Samozřejmě i ostatním dospělým přeji zasloužené a nezapomenutelné dovolené, plné 
krásných letních zážitků, odpočinku a klidu.

Zdeněk Tyšer, starosta obce

Veřejné zasedání, 
které se konalo ve středu dne 28. 4. 2021
Druhé Veřejné zasedání v tomto kalendářním roce se 
konalo ve středu dne 28. 4. 2021 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, 
Jaroslav Martinec, Vladimír Hrubý, Marta Dubayová 
a Ing. Karel Fikar.

V úvodu zasedání starosta obce podal zastupitelům 
a veřejnosti informaci ke konání zastupitelstva obce:

- Dnešní konání zasedání zastupitelstva obce 
Čistá nám umožňují vládní nařízení a při dodržení 
vládních opatření se mohou zastupitelstva obce 
konat. Ani mimořádná opatření Ministerstva 
zdravotnictví (č.j. MZDR 15757/2020-45/MIN/
KAN) nebrání tomu, aby se zasedání zastupitelstev 
konala v čase od 5:00 do 21:00.
Všechny osoby účastnící se zasedání ZO 
musejí užít ochranu dýchacích cest (nos, ústa) 
buď RESPIRÁTOREM FFP2/KN95 nebo 
zdravotnickou obličejovou maskou. Dále je třeba 
zajistit rozestupy 2 m, pokud je to možné.
Všechny tyto vládní nařízení a podmínky byly 
splněny.

Josef Hora

Ústa

Vlhká ústa střemch nad řekou,
vlhká ústa tvá,
vodo dovádivá,
louko zelená.

Vlhká ústa oblak nad lesy,
ústa sedmikrás na tvých rtech,
se stříbrnými nebesy
se líbá klas i mech.

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO OBČANY 
OBCE ČISTÁ
Obec Čistá v pátek dne 25. 6. 2021 odeslala na 
konto „člověk v tísni“ (sbírka SOS Morava, č. konta 
713271329/0300) pro postižené oblasti zasažené 
tornádem na jižní Moravě z obecního účtu příspěvek 
100.000,– Kč.

za vedení obce Zdeněk Tyšer a Leoš Miler

PODĚKOVÁNÍ
Dnešní poděkování patří všem místním občanům, kteří 
pomáhali při jarním úklidu obce (článek Sportovního 
výboru obce najdete na jiném místě tohoto Zpravodaje).
Stejně tak jako každý rok děkujeme ostatním občanům, 
kteří pomáhají s údržbou obecních travnatých ploch 
a zeleně v okolí svých domů.

za vedení obce Zdeněk Tyšer a Leoš Miler

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

(Josef Hora – Na shledanou, vteřiny, 
Ústa, str. 16, Mladá fronta 1978)

Stále hlasitěji zpívá pták,
zvedá se hlas
krve v nás.

A sluncem obnažen
pad polibek
na vlhká ústa žen.
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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

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

- ZO projednalo a SCHVÁLILO návrh 
Závěrečného účtu obce za rok 2020 bez výhrad.
Výsledek hlasování: PRO 7

- ZO projednalo a SCHVÁLILO Účetní závěrky ZŠ 
a MŠ Čistá za rok 2020 bez výhrad.
Výsledek hlasování: PRO 7

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO uhradit 
ztrátu z hospodaření ZŠ a MŠ Čistá za rok 2020 
z rezervního fondu ZŠ a MŠ Čistá.
Výsledek hlasování: PRO 7

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO podpis 
schvalovací doložky aktualizace Strategického 
rozvojového plánu obce Čistá na období 2021-2030 
a pověřilo k podpisu starostu obce.
Výsledek hlasování: PRO 7

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO Průběh 
zadávacího řízení na výběr dodavatele k realizaci 
zakázky Modernizace Sběrného dvora – STAVBA. 
Pověřila starostu a místostarostu obce k podpisu 
Smlouvy o dílo s doporučenou stavební společností.
Výsledek hlasování: PRO 4 (Z. Tyšer, L. Miler, Z. 
Doušová, Martinec)
PROTI 2 (M. Dubayová, V. Hrubý)
ZDRŽEL SE 1 (Ing. Fikar)

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO Průběh 
zadávacího řízení na výběr dodavatele k realizaci 
zakázky Modernizace Sběrného dvora – DODÁVKY. 
Pověřila starostu a místostarostu obce k podpisu Kupní 
smlouvy s doporučenou společností.
Výsledek hlasování: PRO 7

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO podpis 
Smlouvy mezi obcí Čistá Krajskou správou a údržbou 
silnic, která umožní realizovat stavbu Autobusový 
záliv Stránka. Pověřila starostu a místostarostu obce 
k podpisu Smlouvy.
Výsledek hlasování: PRO 7

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO podpis 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-
6024569/VB/2, akce „Čistá č. parc. 488“ mezi obcí 
Čistá a společností ČEZ Distribuce a.s. na obecním 
pozemku parc. č. 768, lokalita Z16 (umístění nového 
podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV – Věcné 
břemeno činí 27 m.
Výsledek hlasování: PRO 5 (Z. Doušová, J. Martinec, 
V. Hrubý,
M. Dubayová, Ing. Fikar)
ZDRŽELI SE 2 (Z. Tyšer, L. Miler)

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO podpis 
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě pro vedení optické sítě se společností 
METRONET s.r.o. (chodník podél místní komunikace).
Výsledek hlasování: PRO 7

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO žádost 
o příspěvek pro Linku bezpečí.
Výsledek hlasování: PRO 7

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO žádost 
o příspěvek na pobyt dětí s trvalým pobytem v obci 
Čistá na letní tábor.
Výsledek hlasování: PRO 7

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO Provozní 
řád Multifunkčního hřiště ve sportovním areálu.
Výsledek hlasování: PRO 7

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO podpis 
DODATKU č. 2 Smlouvy o dílo na zpracování PD na 
akci „Čistá, výstavba kanalizace“.
Jedná o změnu termínu odevzdání díla.
Výsledek hlasování: PRO 7

Různé, starosta obce dále informoval
Projektová dokumentace na Splaškovou 
kanalizaci – Dne 12. 4. 2021 byla podána žádost 
o vydání ÚR na kanalizaci a na realizaci Výtlaku mezi 
obcí a napojovacím místem Hrdlořezy. Do konce června 
tohoto roku bude snahou projekčně vše uzavřít. Ovšem 
VaK MB má své samostatné připomínkové řízení i k PD 
části gravitace u nás v obci, kde může být snahou řešení 
studovat a případně technicky připomínkovat.-   

- Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ – Dne 
23. 4. 2021 se uskutečnila úspěšná Před kolaudační 
prohlídka za přítomnosti zástupců KHS a HZS. Nebyly 
shledány žádné nedostatky a předpoklad kolaudace je 
do konce května 2021. Dokončeny jsou veškeré fasádní 
práce, provádí se práce na pergole a finální práce 
na zpevněných plochách. Vnitřní prostory jsou již 
dokončeny a předány.
- Propojení vodovodu v Čisté – informace jsme podali 
v březnovém Zpravodaji, práce jsou prozatím prováděny 
v předstihu, a tak by stavba mohla být dokončena dříve 
než 18. 6. 2021. Celou tuto akci financuje Reality Čistá.
- Autobusový záliv Stránka – informace také podána 
ve Zpravodaji 1/2021. Znovu jsme požádali dotčené 
orgány o aktualizaci stanovisek. Po schválení Smlouvy 
o umožnění realizovat stavbu mezi Obcí a KSÚS, bude 
podána žádost o Územní rozhodnutí.
Stavy na obecních účtech ke dni 23. 4. 2021
Běžný účet KB 5,166 tis. Kč
ČNB 6,913 tis. Kč
Spořící účty KB, ČMSS 1,207 tis. Kč
Celkem je na obecních účtech 
k 23. 4. 2021 13,286 tis. Kč

Diskuse
- bylo diskutováno o Provozním řádu ve sportovním 
areálu a o doplnění sportoviště sportovním nářadím.-  
- Dále bylo diskutováno o výsadbě stromů v obci, 
o obnově Veřejného osvětlení a o plánované stavební 
akci Modernizace Sběrného dvora.

Zdeněk Tyšer
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Veřejné zasedání, které se konalo 
ve středu dne 23. 6. 2021
V pořadí již třetí Veřejné zasedání v tomto kalendářním 
roce se konalo ve středu dne 23. 6. 2021 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, 
Jaroslav Martinec, Marta Dubayová a Ing. Karel Fikar.
Omluvil se zastupitel Vl. Hrubý.
V úvodu zasedání starosta obce podal zastupitelům 
a veřejnosti informaci ke konání zastupitelstva obce.

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 6

- ZO projednalo a SCHVÁLILO navržený program.
Výsledek hlasování: PRO 6

- ZO projednalo a SCHVÁLILO Účetní závěrku obce 
za rok 2020 bez výhrad.
Výsledek hlasování: PRO 6

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO podpis 
Smlouvy o bezúplatném vzájemném převodu 
pozemků pod chodníky podél hlavní silnice mezi 
Obcí Čistá a Středočeským krajem.
Výsledek hlasování: PRO 6

- Zastupitelstvu obce byla podána informace 
k Rozpočtovému opatření č. 4/2021 schválené 
starostou obce.

- Dále byly podány informace o předpokládaném 
termínu zahájení stavebních prací na akci Modernizace 
Sběrného dvora.
- Byla podána informace o přijetí nového zaměstnance 
obce na plný úvazek od 1. 8. 2021.
- Byla podána informace o novém „podnájemci“ 
v domě služeb Čistá – Masážní salon.

Různé, starosta obce dále informoval
- Žádost o finanční příspěvek pro FK Čistá – byla 
projednána žádost o finanční příspěvek na zapískování 
fotbalového hřiště – dodání a doprava písku.
- Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ – Dne 
28. 5. 2021 se uskutečnila úspěšná Závěrečná kontrolní 
prohlídka stavby. Dne 31. 5. 2021 bylo Stavebním 
úřadem vystaveno Sdělení s KOLAUDAČNÍM 
SOUHLASEM s užíváním stavby.
- Propojení vodovodu v Čisté – práce byly ukončeny 
a v pátečních odpoledních hodinách dne 11. 6. 2021 
byla opět zprůjezdněna komunikace.
- Autobusový záliv Stránka – Dne 2. 6. 2021 bylo 
na obec zasláno Oznámení o zahájení ÚŘ o umístění 
stavby. Po získání ÚR o umístění stavby se budou 
následně připravovat podklady pro získání Stavebního 
povolení.

- Oznámení o Územním řízení ve věci výstavba 
kanalizace a výstavba kanalizace ČSOV a výtlak – 
dne 18. 6. 2021 se uskutečnilo na sále KD od 9 a 10 
hodin jednání ke zpracované Projektové dokumentaci, 
seznámení s pozemky dotčených účastníků řízení. 
Účastníci měli možnost podat námitky k tomuto 
územnímu řízení. Námitky vzneseny nebyly.
Stavy na obecních účtech ke dni 21. 6. 2021
Běžný účet KB 3,418 tis. Kč
ČNB 6,926 tis. Kč
Spořící účty KB, ČMSS 1,211 tis. Kč
Celkem je na obecních účtech 
k 21. 6. 2021 11,555 tis. Kč

Diskuse
- bylo diskutováno zejména o areálu fotbalového hřiště 
a jeho okolí. Ze strany jedné občanky bylo kritizováno 
prostředí sportovního areálu (zapáchající hromada 
větví a trávy, neupravený a špinavý dětský koutek) 
Občanka uvedla, že kdokoli přijede na fotbalový 
zápas, tak se diví jak to tady „vypadá“, že kamkoli ona 
přijede, tak je všude podstatně lepší prostředí atd. Na 
tuto připomínku jsme společně s panem místostarostou 
obce částečně odpověděli na Veřejném zasedání a nyní 
občance a všem ostatním, kteří sdílejí podobný názor 
ještě doplňuji svůj následující pohled.
Bylo by vhodné si trochu vzpomenout a připomenout, 
jak celý sportovní areál a třeba také celá budova 
restaurace na hřišti s kabinami fotbalistů vypadal 
před čtyřmi roky. Jenom pro zajímavost, co se za 
poslední období událo:
- rekonstrukce celé budovy a oprava fasády;
- vybudování nového dětského koutku;
- vybudování automatického zavlažovacího systému na 

fotbalovém hřišti;
- vybudování nového přístupového chodníku a nového 

veřejného osvětlení ke sportovnímu areálu (třeba také 
proto, aby naši občané a zejména naše děti nemuseli 
chodit do sportovního areálu po frekventované 
komunikaci);

- vybudování nového Workautového hřiště, výsadba 
stromů, revitalizace travnaté plochy, oprava celého 
chodníku podél požární nádrže atd.;

- vybudování nového víceúčelového hřiště s umělým 
povrchem a novým oplocením;

  Myslím si, že dále již nemusím pokračovat. Proto mě 
zaráží a zároveň velice mrzí, když někdo prohlásí, 
že je v areálu a jeho okolí pomalu vše špatně. Ano, 
co se týká hromady větví a trávy, které již není možné 
tzv. „seštěpkovat“, tak tuto záležitost řešíme a budeme 
se snažit to v dohledné době vyřešit (převoz na jiné 
místo v obci). Ovšem štepkovat se na tomto místě bude 
i nadále.

  Já osobně mám opačné informace na rozdíl od jedné 
občanky. Kdokoli přijede do sportovního areálu 
a restaurace na hřišti (myslím tím tedy „mimo místní“), 
tak nám pouze „tiše“ závidí. Lidé mi volají, jaké tady 
máme úžasné vyžití, pěknou a čistou hospůdku, čisté 
sociální zázemí, nádherná sportoviště…

  Tak jestli někomu vadí hromada větví a trávy (která tam 
je mimo jiné již několik desítek let a nikdy to nikomu 
nevadilo), nebo rozházené bábovičky na písku a trochu 
vyšší tráva, tak se vám hluboce omlouvám, polepšíme se.
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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.
Jak jsem již uvedl na jiném místě tohoto zpravodaje, 
dne 28. 5. 2021 se uskutečnila úspěšná Závěrečná 
kontrolní prohlídka stavby za přítomnosti zástupce 
Stavebního úřadu Bělá p. B. Nebyly shledány žádné 
nedostatky.
Dne 31. 5. 2021 bylo Stavebním úřadem vystaveno 
Sdělení s KOLAUDAČNÍM SOUHLASEM 
s užíváním stavby.
V současné době se dokončují venkovní práce 
v prostorách zahrady (vegetační úpravy) a realizují 
se malby postaviček dětí na fasádu budov, které 
namalovaly (samozřejmě tím myslím předlohy) 
naše děti z Mateřské školky.
Při této příležitosti bych chtěl všem, kteří se 
jakýmkoli způsobem podíleli na této pro naši obec 
významné stavební akci, mým jménem a jménem 
obecního úřadu v Čisté poděkovat. Myslím si, že 
jsme společně celé dílo zvládli a nyní si již pouze 
přejme, aby se po prázdninách tyto nové prostory 
zaplnily dětmi.

„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“
Obecní úřad Čistá ve spolupráci se ZŠ a MŠ v Čisté 
plánují uspořádat „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ 
v nově zrekonstruované a přistavené MŠ v Čisté. 
Plánovaný termín je čtvrtek 1. 7. 2021 od 11:00 do 
16:00 hod. Všichni jste srdečně zváni.
O této plánované akci vás všechny ještě budeme 
informovat prostřednictvím webových stránek obce 
a hlášením obecního rozhlasu.

Zdeněk Tyšer

MODERNIZACE SBĚRNÉHO DVORA
Dne 21. 6. 2021 bylo stavební společnosti předáno 
staveniště. Po předání staveniště byl proveden 
monitoring inženýrských sítí a bylo zjištěno, že do 
staveniště a stavby samotné částečně zasahuje svou 
trasou metalický kabel sdělovacího podzemního vedení 
SEK, který je ve správě společnosti CETIN a koliduje 
se základy stavby.
V současné době tuto záležitost řešíme a dne 25. 6. 2021 
byla podána na společnost CETIN žádost o dodatečné 
prověření této záležitosti (potvrzení, že se v místě 
budoucí stavby skutečně kabel nachází) a o případnou 
realizaci přeložky tohoto kabelu.
Proto bylo objednatelem rozhodnuto, že staveniště se 
znovu předá a stavba bude zahájena do 10 pracovních 
dnů až po případné realizaci přeložky těchto sítí.
Po dobu modernizace bude Sběrný dvůr DOČASNĚ 
UZAVŘEN. Objemný odpad, který je v současné 
době ukládán do kontejnerů bude možné po 
dobu stavby ukládat do kontejnerů v náhradních 
prostorách, a to na parkovišti pod OÚ Čistá (v zadní 
části za kuchyní KD), ale za předpokladu, že budou 
po předchozí dohodě se zájemci ukládány pouze 
nezbytně nutné odpady, tzn., že se bude jednat 
pouze o výjimečné případy.
Otevřeno by poté bylo pouze v SOBOTU od 9:00 do 
11:00 hod.
Ukládání kovového odpadu ještě zvažujeme. 
V případě, že to bude možné, tak by se kovový odpad 
ukládal nadále do kontejneru ve Sběrném dvoře.
NEBUDE MOŽNÉ v průběhu rekonstrukce 
Sběrného dvora ukládat vyřazené elektrospotřebiče, 
pneumatiky, obaly od nebezpečných látek, různé 
plechovky, stavební suť apod.!
O zahájení stavebních prací na modernizaci Sběrného dvora 
vás všechny ještě budeme informovat prostřednictvím 
obecního rozhlasu a webových stránek obce.

Zdeněk Tyšer, Ing. Zdeňka Doušová

PŘED ZAHÁJENÍM NÁSTAVBY A PŘÍSTAVBY MŠ

DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

PRÚBĚH MALEB POSTAVIČEK NA FASÁDU

PŘED DOKONČENÍM MALEB
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SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V OBCI ČISTÁ
Projektová dokumentace Splašková kanalizace 
v obci Čistá – Dne 18. 6. 2021 se na OÚ Čistá (na 
sále KD) uskutečnilo Územní řízení o umístění 
stavby „Čistá výstavba kanalizace Čerpací stanice 
odpadních vod (ČSOV) a výtlaku“ a následně řízení 
o umístění stavby „Čistá výstavba kanalizace“.
Územního řízení se mimo zástupce Obce Čistá také 
účastnili zástupci Stavebního úřadu z Bělé p. B., 
zástupci Projekční kanceláře a také zástupce společnosti 
VaK Mladá Boleslav. Územní rozhodnutí o umístění 
staveb se očekává v 1.polovině měsíce července 2021. 
Následně se budou připravovat podklady pro získání 
Stavebního povolení.
Dne 17. 6. 2021 byla také podána žádost o Dotaci 
z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2021 na podporu 
včasné přípravy projektů EU 2021 (možná dotace na 
Projektovou dokumentaci až 500 tis).

Zdeněk Tyšer

PROPOJENÍ VODOVODU V OBCI ČISTÁ
Práce byly ukončeny v předstihu ve 23. týdnu a stavba 
tak mohla být předána ke dni 9. 6. 2021. Předání 
do provozu bylo provedeno v pátečních odpoledních 
hodinách dne 11. 6. 2021, kdy byl opětovně otevřen 
úsek komunikace 3.třídy podél ZD Čistá.
Jak již jsem dříve uvedl, realizace této stavby 
„PROPOJENÍ VODOVODU ČISTÁ“ byla pro 
obec stěžejní. Propojení vodovodu bylo podmínkou 
VaK Mladá Boleslav pro případné realizace nových 
vodovodních přípojek k domácnostem. Celou stavební 
akci od prvopočátku dle dohody s obcí Čistá vyřizovala 
a samotnou realizaci také financovala společnost 
Reality Čistá s.r.o. Celkové náklady převýšily částku 
4 mil. Kč.
Opět opakuji, že Obec Čistá si velice váží spolupráce 
s výše zmíněnou společností. Proto musím zdůraznit 
pro ty, kteří nadále pochybují o tom, kdo vlastně 
tuto akci financoval (pochybnosti jsou bohužel také 
u některých zastupitelů obce), že celou tuto stavební 
akci financovala pouze společnost Reality Čistá s.r.o.
V příloze tohoto zpravodaje si můžete přečíst 
Vyjádření k dodržování smlouvy a k propojení 
vodovodu, které poskytla společnost Reality Čistá 
s.r.o. Věřím tomu, že toto vyjádření k dodržování všech 
dohod mezi obcí a zmíněnou společností je dostatečně 
výmluvné a veškeré pochybnosti nejsou v žádném 
případě na místě.

Zdeněk Tyšer

CHODNÍK PODÉL MÍSTNÍ KOMUNIKACE – 
I.ETAPA, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NOVÉHO 
CHODNÍKU – 1. a 2. ČÁST (od Pomníku 
u křižovatky k místní Poště)
O této připravované stavební akci se již doopravdy 
napsalo mnoho. Přesto musím zopakovat, že jsme již 
dříve ve Zpravodaji obce upozorňovali na to, že stále 
není vyřešeno „narovnání“ některých pozemků v místě 
plánované výstavby nového chodníku. V této souvislosti 
byli vlastníci pozemků vyzváni k odstranění staveb 
neoprávněně umístěných na pozemcích ve vlastnictví obce 
Čistá. Odstranění těchto staveb je nezbytné pro realizaci 1. 
etapy výstavby chodníku a veřejného osvětlení.

V jednom případě bylo na Obecní úřad zasláno 
vyjádření, že je tento požadavek ze strany obce pro 
vlastníky překvapením. V dopise se uvádí, že ze 
zaslaných dokumentů není zcela jasné, kde je skutečná 
hranice obecního pozemku a žádají obec o poskytnutí 
aktuálního Geometrického plánu. Tento požadavek 
vlastníků nemovitosti se obec snaží řešit a vytyčení 
hranice pozemků u nemovitosti těchto vlastníků by se 
mělo uskutečnit dne 29. 6. 2021.
Dne 5. 5. 2021 byla na MěÚ Bělá p. B., odd. stavebního 
úřadu podána Žádost o vydání rozhodnutí o umístění 
stavby Veřejného osvětlení (dále jen V.O.) chodníku 
v souběhu s místní komunikací.
Dne 28. 5. 2021 bylo na OÚ Čistá zasláno Oznámení 
o zahájení ÚŘ o umístění stavby V.O.
Dne 7. 6. 2021 byla na OÚ Čistá zaslána informace od 
Stavebního úřadu v Bělé p. B., že z důvodu připomínek 
majitelů jedné nemovitosti (nesouhlas s projektovou 
dokumentací stavby V.O.) na trase plánované výstavby 
V.O. musí přerušit územní řízení.
Dále to raději nebudeme komentovat, protože by se 
opět mohlo stát, že jeden rodinný příslušník vlastníků 
jedné nemovitosti by mohl znovu zavítat na OÚ Čistá, 
aby mě osobně (starostu obce) osočoval a nadával, jak 
to tady špatně vedeme a co si to vůbec dovolujeme.
Doopravdy si někteří z vás myslí, že je chyba pouze 
na straně pana Tyšera a pana Milera, resp. na straně 
vedení obce? Myslíte si, že by si obec nárokovala 
něco, co jí nepatří? Jedná se o tři identické situace s tím 
malým rozdílem, že někteří vlastníci na trase plánované 
stavby chodníku a V.O. zasahují svým oplocením 
na obecní pozemek více či méně. Vlastníci dvou 
nemovitostí (Rodinných domů) tuto nastalou situaci 
respektují, nemají s tím problém, s obcí spolupracují 
a jsou připraveni posunout hranice svého oplocení 
o požadovanou část obecního pozemku tak, aby bylo 
v této části možně umístit kabelová vedení a lampy 
V.O. V jednom případě je doposud bohužel nesoulad.
Celou tuto méně příjemnou záležitost budeme nadále 
řešit a znovu opakuji, že do doby vyřešení a získání 
všech potřebných vyjádření a souhlasů nebude bohužel 
možné zahájit tuto plánovanou výstavbu. V současné 
době nelze přesně určit termín zahájení této plánované 
výstavby chodníku a veřejného osvětlení.
Může se tedy třeba stát, že výstavba nebude zahájena 
v tomto kalendářním roce nebo třeba vůbec.
Nezbývá nám tedy nadále věřit, že nakonec dojde 
k dohodě o odstranění staveb na obecním pozemku 
potřebném pro výstavbu chodníku a veřejného osvětlení.

za vedení obce Zdeněk Tyšer a Leoš Miler

NOVOSTAVBA AUTOBUSOVÉHO ZÁLIVU 
PODÉL SILNICE 3.TŘÍDY - ČISTÁ STRÁNKA
Po schválení podpisu „Smlouvy o umožnění realizovat 
stavbu – Autobusový záliv Stránka“ mezi Obcí 
a Krajskou správou a údržbou silnic byla podána 
žádost o Územní rozhodnutí. Dne 2. 6. 2021 bylo na 
obec zasláno Oznámení o zahájení Územního řízení 
o umístění stavby. Po získání Územního rozhodnutí 
o umístění stavby se budou následně připravovat 
podklady pro získání Stavebního povolení.

Zdeněk Tyšer
a za Stavební výbor Ing Zdeňka Doušová
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DEŠŤOVÁ KANALIZACE V ČÁSTI OBCE 
ČISTÁ - STRÁNKA
Dne 17. 5. 2021 bylo na OÚ Čistá zasláno ÚZEMNÍ 
ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY „Dešťová 
kanalizace v části obce Čistá – Stránka“.
V současné době připravujeme Zpracování a adminis-
traci Veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhoto-
vitele stavebních prací v rámci tohoto projektu. Bude 
připravena zadávací dokumentace pro získání ceno-
vých nabídek uchazečů. Nadále vás budeme infor-
movat v následujícím zpravodaji nebo na webových 
stránkách obce.

Zdeněk Tyšer

VÍTÁNÍ LÉTA 2021
V sobotu 5. června 2021 po dlouhé odmlce od 
kulturního dění, uspořádala Obec Čistá spolu s panem 
Jiřím Šrámkem z Hrdlořez, koncert kapely Elán 
revival. Koncertu předcházelo od 14 hodin sportovní 
odpoledne pro děti. Počasí si ale neobjednáte, a tak 
těsně před začátkem se přihnal silný déšť s bouřkami. 
Vody na sportovních plochách stále přibývalo, mraky 
neustupovaly a sluníčko bylo v nedohlednu. Koně 
nedočkavě čekali v přepravníku, zmrzlinář u vrat, 
namísto řetízkového kolotoče, který nám dopoledne 
odřekli, jsme narychlo sehnali skákací hrad a jeho 
obsluha se rozhodovala, zda nafouknout či ne. Také my 
jsme si pohrávali s myšlenkou o posunutí na 15. hodinu 
nebo dokonce na jiný termín.
Trpělivost se ale vyplatila a před 15. hodinou jsme 
začali pro soutěže rozmísťovat rekvizity, koně se 
přesunuli do lesa připraveni vozit děti, naši myslivci 
dorazili se vzduchovkami, skákací hrad v podobě 
pirátské lodi byl přípraven a vše mohlo začít. A začalo 
to výborně, přišlo více dětí než loni. Všichni si to užívali 
ať malí nebo velcí, nehledě na podmračený den. Děti 
soutěžily o sto šest, čekala je za odměnu Opočenská 
zmrzlina a ovocný nápoj. Soutěžení na chvíli přerušili 
psí kamarádi, dvě krásné border collie a předvedly nám 
parádní obranný výcvik. A věřte, bylo na co se dívat. 
Pejsci byli krásní, moc šikovní, hlavně poslušní a všem 
se líbili. O soutěžení ve střelbě ze vzduchovky byl letos 
větší zájem než loni. Stále se tvořily fronty a nebraly 
konce. Vítězové ve třech kategoriích byli odměněni 
malým dárečkem.
Úderem 16. hodiny se ozvaly první tóny kapely 
Elán revival, na které všichni čekali. Kapela svým 
vystoupením bavila hlavně dospělé, ale děti nezůstaly 
stranou. Tancovaly a zpívaly s kapelou až do večera. 
Pěkný den umocnilo i večerní sluníčko, skvělá obsluha, 
dobré jídlo, pití a hlavně dobrá nálada, která nám všem, 
během pandemie tolik chyběla.
Poděkování patří všem organizátorům, p. Posltovi 
z Horek nad Jizerou za jízdu na koních, půjčovně 
Liberec za skákací hrad, Myslivcům z Čisté za 
střelbu ze vzduchovky, rodině Vackových z Čisté 
za pejsky, Opočnu za zmrzlinu, ženám ze sboru pro 
občanské záležitosti za pomoc při soutěžích, Jiřímu 
Šrámkovi z Hrdlořez za financování a zprostředkování 
kapely a samozřejmě Martinu Zelenému ml., který 
doprovázel dětské soutěže nejenom hudbou, ale svými 
organizačními schopnostmi.
OÚ Čistá všem ostatním při přípravě tohoto krásného 
dne ještě jednou děkuje.

Za kulturní výbor Jana Uhlířová

JARNÍ ÚKLID
V patek 16. 4. a 23. 4. 2021 jsme uspořádali jarní úklid 
obce. Podařilo se nám uklidit údolí od pomníku ke 
koupališti, okolí „střediska“, údolí pod tiskárnou a pod 
školou a příkopy u příjezdových cest z Mladé Boleslavi 
a Bělé.
Předpokládali jsme, že nás čeká hodně práce, ale 
množství posbíraných odpadků nás ohromil.
Na úklidu se podílelo během obou dnů celkem cca 
40 dospělých a 15 dětí. Nesmíme také zapomenout 

VYSTOUPENÍ PSÍCH KAMARÁDŮ

POVOZENÍ NA KONÍCÍCH

OPOČENSKÁ ZMRZLINA
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zmínit, že občané, kterým nevyhovoval námi zvolený 
termín, uklidili další části obce v sobotu ráno.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem občanům, kteří 
se obou úklidových akcí zúčastnili. Odvedli opravdu 
skvělou práci, což dokazuje množství nasbíraných 
odpadků. Snad je i pro ně největší odměnou čisté 
okolí našich domovů.
Doufáme, že pořádek vydrží co nejdéle. Je to jen na nás 
všech, jak se budeme k přírodě chovat.
Po ukončení úklidu jsme ještě zútulnili okolí bývalého 
koupaliště, kde jsme udělali nové posezení a stůl. Snad 
bude posezení dobře sloužit a vydrží tu co nejdéle.
Za Sportovní výbor Vladimír Hrubý, Marta Dubayová 
a Martin Tůma

OSTATNÍ DĚNÍ V OBCI
V období měsíců duben až červen jsme na některých 
místech v obci vylepšili podmínky pro naše občany. 
Na obecním hřbitově jsme pro vás vyměnili nádrže na 
vodu a rozšířili místo pro nádoby na zalévání.
Na Stránce jsme nechali kompletně vyměnit oplocení 
na Dětském hřišti.
Nesmíme také zapomenout na naše již tradiční umístění 
MÁJKY. Znovu děkujeme všem, kteří tuto tradici v obci 
opět obnovili. Letošní májka stála doopravdy za to!

NÁDRŽE NA VODU NA HŘBITOVĚ

NOVÉ OPLOCENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NA STRÁNCE

MÁJKA

LETNÍ PUTOVNÍ KINO – OÚ PŘIPRAVUJE
Obec Čistá plánuje uskutečnit na místním fotbalovém 
hřišti další produkci největšího letního Putovního kina 
v ČR. V letošním jsme reverzovali dva termíny.
První promítání se plánuje na sobotu 24. 7. 2021 
a druhé promítání se plánuje na sobotu 28. 8. 2021. 
Vybrali jsme termíny před CZD Škoda a pak po ní. 
Zajisté se všem do termínu netrefíme, přesto věříme, že 
v hojném počtu tyto akce navštívíte.
V současné době společně vybíráme nejvhodnější 
filmy. V první půlce měsíce července vám ještě podáme 
informaci o definitivním termínu konání a o vybraných 
filmech. Vše je samozřejmě odvislé od počasí. 

Zdeněk Tyšer a za Kulturní výbor Jaroslav Martinec
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ZPRÁVA FK ČISTÁ – FOTBALOVÝ KLUB
Podruhé za sebou se nepodařilo dohrát okresní fotbalové 
soutěže. Ani začátek roku nebyl pro sport příznivý. 
Nejprve byl úplný zákaz tréninků. Po částečném 
uvolnění se mohlo trénovat po dvou hráčích na určitých 
metrech 2, což bylo velice složité. Teprve po uvolnění 
se mohlo plnohodnotně začít s tréninkem. Bylo na 
hráčích vidět jak jim pohyb a tréninky chyběli.
Sehráli jsme 3 přátelská utkání s mužstvem Židněvse 
s výsledkem 4:2 pro nás. Dále jsme zvítězili nad 
Sportingem MB 6:3 a i v Bakově 2:1.
Co se týče hřiště byla provedena vertikutace, pískování 
a dorovnání nerovností vyfrézováním, podsypáním 
a zpětným položením travních koberců. Bylo to 
díky získaným dotacím od MŠMT v loňském roce 
a od Národní sportovní agentury v roce letošním. Za 
poslední 3 roky jsme do hřiště zainvestovali více jak 
300 000 Kč.

Tím více mrzí, že čas od času se najdou vandalové, 
kteří ničí, co je napadne.
Mládež
Po několika sezónách skončila spolupráce s SK Bělá 
z důvodu, že Bělá dala přednost spolupráci s Novou 
Vsí. Jinak jsme začali s pravidelnými tréninky mládeže, 
a to každé pondělí a středu od 15.30 hodin a mohou 
přijít i děti neregistrované. Bude záležet kolik dětí 
bude docházet na tréninky. Do 24. 6. můžeme přihlásit 
mužstvo mládeže. Vše záleží na přístupu a docházce 
dětí, ale i rodičů. Máme 3 kvalifikované trenéry.
Závěrem si všichni přejeme, aby situace dovolila dohrát 
alespoň podzimní část soutěže.

Za FK Slavoj Čistá
Jaroslav a Roman Dohalský

ZPRÁVA TJ SLAVOJ ČISTÁ – STOLNÍ TENIS
Vážení spoluobčané,
začátkem měsíce června naše TJ Slavoj Čistá 
oddíl stolního tenisu započala pravidelné pondělní 
tréninky v čase od 18.00 hod. do 20.00 hod.
K dispozici máme čtyři stoly, z nichž podle zájmu 
bude minimálně jeden vyčleněn pro „čisteckou“ 
veřejnost. Dále je možné využít trenažér na rozpinkání 
a na zdokonalování úderů, který je rovněž k dispozici 
veřejnosti zcela bezplatně.
Podmínkou je pouze sportovní sálová obuv na 
přezutí, odpovídající oděv a dodržování základních 
hygienických pravidel.

Sportu zdar, Za TJ Slavoj Čistá
František Rampas a Jaroslav Martinec

Století na vsi

Zápis ze schůze Dělnické besedy Svornost 30. břez-
na 1904: Přebytek z divadelního představení činil 5K a 66 
hal. Usneseno by se zbudovalo nové jeviště (v hostinci 
u Vyhlasů, Stránka) Součástí programu sjezdu Sboru dob-
rovolných hasičů byl i koncert v zahradě p. Holasa a Věne-
ček v hostinci p. Maděry. Odpoledního koncertu účastnilo 
se na 500 lidí a to přes to, že podobný sjezd měla i župa 
mnichovohradišťská a skalskokatusická a v Boleslavi byl slet 
sokolů. Zápis z valné hromady 2. ledna 1905 za přítomnosti 
jedenácti členů: Ve výboru je jako předseda Štěpán Bělo-
hlav, místopředseda Václav Hanzlík, pokladník Karel Kobosil, 
jednatel Antonín Bobek, členové výboru Josef Šubrt, Josef 
Bělohlav a Václav Vávra, revizoři účtu : Josef Šín, Josef Vrba 
a Jan Kroupa, knihovník Karel Kobosil. Ples bude pořádán 
28. ledna 1905. Spole má 17 členů. Zápis z výborové 
schůze 21. ledna 1905: Byli přijati za člena Josef Oplta, 
Josef Zajíček, Jaroslav Zajíček a Václav Langr. Zápis z čl. 
schůze 26. února 1905: Bylo usneseno dát zhotovit nové 
jeviště a práci zadat p. Šulcovi z Prahy, malíři za cca 200 K. 
Zápis ze schůze obecního zastupitelstva 26. února 1905: 
Dřevo z obecního lesa se má v letošním roce odprodat z lesa 
"Špička", nad kanálem u císařské silnice. Ku zřízení obecních 
knihoven podotknuto: Aby mládež škole odrostlá dále se 
vzdělávati mohla, zřízen bude při knihovně Občanské besedy 
v Čisté zvláštní výběr knih zábavních, poučných a vzdělávacích 
pouze pro tuto mládež. Oddělení toto každoročně z peněz 
spolkových bude se doplňovat. Rovněž i knihy od okresního 
výboru obdržené, zařadí se do tohoto oddělení. Knihy půj-
čovány budou mládeži zdarma. Občanská beseda propůjčí 
skříň a spolkoví knihovníci vezmou si na starost půjčování 
a odvádění těchto knih. Zá pokladníka obecního opět zvolen 
Josef Vaněk. Žádost o stavbu obecní vozové váhy odložena 
s tím, že obec sama by tuto stavbu nemohla krýt. Zápis 
ze schůze konané 9. dubna 1905: (Pan Josef Vaněk snad 
funkci pokladníka složil, protože při této schůzi se konala volba 
pokladníka nová). Za pokladníka zvolen pan Václav Vaněk, 
který rovněž odmítl a nakonec byl zvolen pokladníkem obce 
pan Josef Kabeš. Za výběrčího pivní dávky zvolen opět pan 
Josef Bělohlav. Při tom podotknuto, že týž je povinen hleděti 
co nejvíce k tomu, aby nezůstávalo žádných dluhů za dávku 
nápojovou u jakéhokoli hostinského. Vymlouvají- li se hostinští, 
že mají rovněž hodně dluhů u konsumentů, nemůže obec 
k tomu bráti zřetele, jelikož to je soukromou věcí každého 
hostinského, když někomu dává na dluh. Obec dle povolení 
c. k. místodržitelství má obdržeti pivní dávku ihned, jakmile 
se pivo do obce přiveze. Za příčinou stavby silnice lámal se 
kámen na pozemcích p. Josefa Vaňka, za což mu zaplacena 
smluvená cena. Zápis z členské schůze Dělnické besedy 
Svornost 24. dubna 1905: Za člena příjmut Václav Náhlovský. 
Za nové jeviště panu Šulcovi, za malbu a plátno 160K, panu 
Náhlovskému za truhlářskou práci 16 K, panu Šínovi za práce 
tesařské 3 K, za práci kovářskou p. Povolnému 9K 48 hal., 
veškerá mimořádná vydání 4K, šenkýřovi za světlo 1K, za latě 
p. Ondrákovi, Brůchovi a Bobkovi 14K 98 hal., celkem tedy 
208 K 46 hal. Přebytek z hraní divadla činil 17 K 46. hal.
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