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ZPRAVODAJ
obce Čistá

3/2021

Vážení spoluobčané,
čas krásného letního období je již definitivně za námi, věřím, že jste všichni 
tento čas využili k relaxaci a odpočinku. Nyní je před námi období stejně 
úžasného podzimu. Já vám u této příležitosti všem přeji, užívejte si ještě 
posledního tepla, případně choďte houbařit.
A zejména vám všem přeji spokojenost, a hlavně mnoho zdraví, což je nejenom 
v této době to nejdůležitější.

Zdeněk Tyšer, starosta obce

PODĚKOVÁNÍ
Dnešní poděkování patří panu Milanovi Tomsovi za 
dlouholeté práce v obci Čistá. Pan Tomsa i nadále 
pomáhá formou dozoru ve Sběrném dvoře. Ještě jednou 
děkujeme!
Při této příležitosti bychom také dodatečně rádi 
přivítali nového zaměstnance pro práce v obci, a to 
pana Jaroslava Cvejna. Přejeme mu hodně pracovních 
úspěchů.
Stejně tak opětovně 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
COVID info 
– Mobilní očkovací tým i u Vás
Obec Čistá nabídla našim občanům v případě zájmu 
možnost očkování prostřednictvím Mobilního 
očkovacího týmu, který by zájemce očkoval přímo 

Josef Hora
Podzim

Stříbrný večer v chladu tál,
hnal větrem dívčí hlasy.

Srp měsíce šel, očesal
tmou porosené vlasy.

Jen slova vln, jen slova žen,
stín za záclonou světla jen,

jen zrcadlo, v němž podzim dých
stříbrný popel snění mých.

v naší obci. Z důvodu neplýtvání vakcíny bylo 
možné objednat mobilní tým až v okamžiku, kdy má 
o očkování zájem 6 (vakcína Pfizer), resp. 10 osob 
(vakcína Moderna), popř. násobky těchto počtů. 
Doposud se bohužel přihlásilo pouze 5 zájemců, proto 
prozatím nemůžeme Mobilní očkovací tým objednat.
 
Obec Čistá nadále 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.
Stejná možnost využití obecního automobilu 
samozřejmě platí také pro všechny neziskové organizace 
v obci, tedy zejména pro sportovní oddíly.
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, Podzim, str. 27, 
Mladá fronta 1978)
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Veřejné zasedání, které se konalo
v pondělí dne 30. 8. 2021
V pořadí již čtvrté Veřejné zasedání v tomto kalendářním 
roce se konalo v pondělí dne 30. 8. 2021 od 17,00 
hodin na velkém sále KD.
Tohoto Veřejného zasedání se dle listiny přítomných 
zúčastnili 4 občané.

Na Veřejném zasedání byli přítomni zastupitelé:
Zdeněk Tyšer, Leoš Miler, Ing. Zdeňka Doušová, 
Jaroslav Martinec, Vladimír Hrubý a Ing. Karel Fikar.
Omluveni: Marta Dubayová (dostavila se až v průběhu 
jednání)
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 
a doplněný 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 návrh 
Dodatku ke Smlouvě o úvěru na MŠ Čistá – změna 
splatnosti úvěru.
Výsledek hlasování: PRO 6

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO návrh 
Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu ŽP 
České republiky na akci – „Výsadba stromů v obci 
Čistá“ Podpisem smlouvy by obec měla získat částku 
250.000,– Kč.
Výsledek hlasování: PRO 6

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO Žádost 
obce o bezúplatný převod pozemku p.č. 520/129 
(výměra 799 m2), který je ve vlastnictví SPÚ Praha – 
jedná se o pozemek, kde je místní obecní komunikace 
u MŠ Čistá.
Výsledek hlasování: PRO 6

- ZO vyslechlo informaci o průběhu zadávacího 
řízení na výběr dodavatele k realizaci Veřejné 
zakázky vedené pod názvem „Výstavba chodníků 
a Veřejného osvětlení podél místní komunikace 
v Čisté – I. etapa od křižovatky k Poště“, informace 
o výběru dodavatele stavby.
- 
ZO dále projednalo a SCHVÁLILO podpis Smlouvy 
o dílo s vybraným dodavatelem, stavební společností 
H-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá 
Boleslav za částku 4,032.719,06 Kč bez DPH (dotace 
na tuto akci by měla být 1,900.000 Kč)
Výsledek hlasování: PRO 6

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO Záměr 
obce č. 2/2021 o odprodeji části obecního pozemku 

p. č. 732/10 v lokalitě Čistá Týnec o přibližné výměře 
104 m2 za cenu 130,– Kč / m2.
Výsledek hlasování: PRO 7

- ZO vyslechlo, projednalo a NECHVÁLILO Záměr 
obce č. 3/2021 o odprodeji obecních pozemků p. č. 
274/4, p. č. 274/5, p. č. 755/3, p. č. 761/2 a p. č. 268/3 
v k. ú. Čistá – Bělá p. B. nádraží z důvodu nízké 
nabízené ceny.
Výsledek hlasování: PROTI 7

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO Záměr 
obce č. 4/2021 o odprodeji části obecního pozemku 
p. č. 732/10 o přibližné výměře 94 m2 za cenu 130,– Kč 
/ m2.
Výsledek hlasování: PRO 7

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO Záměr 
obce č. 6/2021 o odprodeji částí obecních pozemků 
p. č. 206/95 o přibližné výměře 223 m2 a p.č. 206/100 
o přibližné výměře 22 m2 v lokalitě Nová Čistá 
(U Vrbičky) za cenu 130,– Kč / m2.
Výsledek hlasování: PRO 7

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO Záměr 
obce č. 7/2021 o SMĚNĚ části obecních pozemků 
p.č. 520/138 (přibližná výměra 87 m2) a p. č. 545/3 
(přibližná výměra 17 m2), za pozemky v soukromém 
vlastnictví p.č. 545/9 (přibližná výměra 50 m2), p.č. 
545/6 (přibližná výměra 5 m2) a p.č. 152 (přibližná 
výměra 29 m2).
Výsledek hlasování: PRO 7

- ZO vyslechlo, projednalo a NESCHVÁLILO Žádost 
o odprodej části obecního pozemku p.č. 771/3, k.ú. 
Čistá.
Výsledek hlasování: PRO 3
PROTI 4

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO Zvýšení 
základního kapitálu společnosti Vodovody 
a kanalizace Mladá Boleslav a.s., a to nepeněžitý vklad 
Obce Čistá tak, jak je popsáno a oceněno ve znaleckém 
posudku vypracovaném společností Česká znalecká, 
a.s., č. posudku 6060-12-2021 částkou 217.200,– Kč 
a souhlasí s jeho vnesením do základního kapitálu 
společnosti VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 
293 22 Mladá Boleslav s tím, že tímto nepeněžitým 
vkladem bude upsáno 145 kusů kmenových akcií.
Výsledek hlasování: PRO 6
ZDRŽEL SE 1

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO Částečné 
upuštění nájemného v pronajatých obecních 
prostorách z důvodu Covidových opatření 
a vládních nařízení.
Dům služeb / Kosmetika za období od 1. 1. 2021 do 
2. 5. 2021, částka 2.419,– Kč
Dům služeb / Masáže za období od 1. 1. 2021 do 
2. 5. 2021, částka 2.661,– Kč
Dům služeb / Kadeřnictví za období od 1. 1. 2021 do 
20. 6. 2021, částka 3.718,– Kč
Restaurace na Hřišti za období od 1. 4. 2021 do 
20. 5. 2021, částka 3.167,– Kč
Výsledek hlasování: PRO 7
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Různé, starosta obce dále informoval
- Stavební úpravy ve Sběrném dvoře – bylo 

provedeno předání a převzetí staveniště. V průběhu 
měsíce 07/2021 byly provedeny bourací práce, 
zemní práce a realizace základů. V současné době 
se provádějí práce na svislých konstrukcích (zdivo 
s KB bloků).

- Autobusový záliv Stránka – Dne 21. 7. 2021 bylo 
na obec zasláno Územní rozhodnutí o umístění 
stavby. V současné době se připravují podklady pro 
získání Stavebního povolení.

- Dešťová kanalizace v části obce Čistá Stránka – 
Dne 17. 5. 2021 bylo na obec zasláno Územní 
rozhodnutí o umístění stavby. V průběhu měsíce 
07/2021 byla zpracována Zadávací dokumentace 
pro VŘ. Dne 25. 8. 2021 byla kompletní Zadávací 
dokumentace k VZMR na dešťovou kanalizaci 
zveřejněna na profilu zadavatele. Jedná se tedy 
o „otevřenou“ výzvu. Termín pro podání nabídek je 
1. 10. 2021.

- Projektová dokumentace Splašková kanalizace 
v obci Čistá – Dne 16. 7. 2021 bylo na obec 
zasláno Územní rozhodnutí o umístění stavby 
„Čistá – výstavba kanalizace“ a „Čistá, výstavba 
kanalizace Čerpací stanice odpadních vod a Výtlak“. 
V současné době se stále připravují podklady pro 
získání Stavebního povolení.

- Dne 29. 7. 2021 bylo na OÚ Čistá zasláno sdělení, 
že rada Středočeského kraje schválila poskytnutí 
dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy 
z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje na podporu včasné přípravy 
projektů EU 2021 ve výši 500.000,– Kč na PD 
Výstavba kanalizace. Veřejnoprávní smlouvu by 
mělo schvalovat Zastupitelstvo Středočeského kraje 
dne 13. 9. 2021.

Stavy na obecních účtech ke dni 30. 8. 2021
Běžný účet KB 5,023 tis. Kč
ČNB 5,089 tis. Kč
Spořící účty KB, ČMSS 1,214 tis. Kč
Celkem bylo na obecních účtech k 30. 8. 2021  

11,326 tis. Kč.

Diskuse
Bylo diskutováno zejména o průběhu stavebních 
činností na modernizaci Sběrného dvora.
Dále bylo diskutováno o plánované realizaci Splaškové 
kanalizace v obci a o plánované realizaci Výstavby 
chodníků a Veřejného osvětlení od křižovatky k Poště, 
zejména z důvodu kolizí trasy chodníku a veřejného 
osvětlení s plotovými podezdívkami.
Dovoluji si vás jménem zastupitelstva obce Čistá 
pozvat na následující Veřejné zasedání zastupitelstva. 
O přesném termínu konání vás budeme předem 
informovat.                                             Zdeněk Tyšer

MODERNIZACE SBĚRNÉHO DVORA
Jak již jsme v předešlém zpravodaji zmínili, z důvodu, 
že do staveniště a stavby samotné částečně zasahoval 
svou trasou metalický kabel sdělovacího podzemního 
vedení SEK, který je ve správě společnosti CETIN 
a kolidoval se základy stavby bylo staveniště předáno 
až ve druhé polovině měsíce červenec.

Ještě koncem měsíce 07/2021 byly provedeny bourací 
práce, zemní práce a realizace základů. V měsíci 08/2021 
byly prováděny svislé konstrukce, tedy vyzdívky stěn 
z KB bloků a jejich následná betonáž. V měsíci 09/2021 
pokračovaly práce na vyzdívkách obvodových stěn 
a také byly zahájeny zámečnické práce pro konstrukci 
střechy a následné střešní krytiny.
V současné době se provádějí práce na konstrukci střechy 
a střešní krytiny. Závěrem se budou provádět činnosti na 
finálních podlahách velkokapacitního přístřešku.
V průběhu realizace musely být několikrát práce 
přerušeny z důvodu nedodání potřebných materiálů 
na stavbu. Bohužel tato situace s dodáním materiálů 
na různé stavby je celorepublikový problém. Z výše 
uvedeného důvodu se práce pozdržely a ukončení 
díla se předpokládá do konce měsíce 10/2021, ale za 
předpokladu příznivých povětrnostních podmínek, 
které jsou potřebné pro realizaci finální podlahy stavby.
Jenom připomínáme, že po dobu modernizace 
je Sběrný dvůr stále 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 bude pouze 
v SOBOTU od 9:00 do 11:00 hod.

NEBUDE MOŽNÉ v průběhu rekonstrukce 
Sběrného dvora ukládat vyřazené 

elektrospotřebiče, pneumatiky, obaly od 
nebezpečných látek, různé plechovky, stavební 

suť apod.!
Zdeněk Tyšer, Ing. Zdeňka Doušová

Modernizace SD - PŘED ZAHÁJENÍM

Modernizace SD - PRŮBĚH PRACÍ 07-21
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SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V OBCI ČISTÁ
Projektová dokumentace Splašková kanalizace 
v obci Čistá – Dne 16. 7. 2021 bylo na obec zasláno 
Územní rozhodnutí o umístění stavby „Čistá – 
výstavba kanalizace“ a „Čistá, výstavba kanalizace 
Čerpací stanice odpadních vod a Výtlak“.
Dne 29. 7. 2021 bylo na OÚ Čistá zasláno sdělení, že 
rada Středočeského kraje schválila poskytnutí dotace 
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 
2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 
kraje na podporu včasné přípravy projektů EU 2021 
ve výši 500.000 Kč na PD Výstavba kanalizace. 
Veřejnoprávní smlouvu schválilo Zastupitelstvo 
Středočeského kraje dne 13. 9. 2021.
V současné době je v procesu řešení inženýrská 
činnost za účelem vyzískání vodoprávního/stavebního 
povolení, a to i na základě nového zaměření trasy 
výtlaku (přivaděče mezi obcí a napojovacím místem 
v obci Hrdlořezy) po změně, která byla vyvolána. Tato 
změna se nyní zpracovává do PD pro provádění stavby.
Připravují se tedy veškeré potřebné dokumenty pro 
podání kompletní žádosti o vydání Stavebního povolení.

Zdeněk Tyšer

DEŠŤOVÁ KANALIZACE V ČÁSTI OBCE 
ČISTÁ - STRÁNKA
Tak, jak jsme Vás již informovali v předešlém 
zpravodaji, dne 17. 5. 2021 bylo na OÚ Čistá zasláno 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY 
„Dešťová kanalizace v části obce Čistá – Stránka“.
Dne 23. 8. 2021 byla zveřejněna na PROFILU 
ZADAVATELE Výzva k podání nabídky a prokázání 
splnění kvalifikace vč. zadávací dokumentace VZMR 
na stavební práce s názvem „Čistá u MB – Dešťová 
kanalizace v části obce Stránka“ s termínem pro 
podání nabídek do 1. 10. 2021 do 10:00 hod. Téhož 
dne se na OÚ Čistá sešla komise na hodnocení nabídek.
Na příštím Veřejném zasedání ZO bude tato záležitost 
projednána a komisí bude zastupitelstvu obce navrženo 
schválení podpisu Smlouvy o dílo s doporučenou 
stavební společností.
Realizace této stavební akce je ovšem plánována až na 
jaro příštího roku 2022.

Zdeněk Tyšer

CHODNÍK PODÉL MÍSTNÍ kOMUNIKACE 
– I.ETAPA, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
NOVÉHO CHODNÍKU 
– 1. a 2. ČÁST 
(od Pomníku u křižovatky k místní Poště)
Tak jak jsme již také informovali v předešlých 
zpravodajích, o této připravované stavební akci se 
již doopravdy napsalo mnoho. Proto se nyní budeme 
snažit informovat občany pouze o faktech. Sled 
událostí za období červenec až říjen 2021:
Dne 28. 7. 2021 bylo MěÚ Bělá p. B., odborem 
výstavby a ŽP na OÚ Čistá zasláno USNESENÍ, 
že se zastavuje Územní řízení o umístění stavby 
Veřejného osvětlení chodníku – 1.část.
Dne 29. 7. 2021 bylo MěÚ, odborem výstavby 
a ŽP Bělá p.B. na OÚ Čistá zasláno OZNÁMENÍ, 
o opětovném zahájení ÚŘ o umístění stavby 
Veřejného osvětlení – 1.část.
Dne 19. 8. 2021 bylo MěÚ, odborem výstavby 
a ŽP Bělá p.B. na OÚ Čistá zasláno OZNÁMENÍ 
o Zahájení správního řízení o odstranění stavby 
a pozvání k ústnímu jednání na den 10. 9. 2021 na 
místě stavby u čp. 278 v obci Čistá.
Dne 25. 8. 2021 bylo MěÚ, odborem výstavby 
a ŽP Bělá p.B. na OÚ Čistá zasláno ÚZEMNÍ 
ROZHODNUTÍ o umístění stavby Veřejného 
osvětlení chodníku – 2.část.
Dne 23. 9. 2021 bylo MěÚ, odborem výstavby 
a ŽP Bělá p.B. na OÚ Čistá zasláno ÚZEMNÍ 
ROZHODNUTÍ o umístění stavby Veřejného 
osvětlení chodníku – 1.část.
Dne 4. 10. 2021 bylo MěÚ, odborem výstavby a ŽP 
Bělá p.B. na OÚ Čistá zasláno USNESENÍ ve věci 
nařízení odstranění stavby u čp. 278 v obci Čistá, 
že řízení přerušuje po dobu řízení o dodatečném 
povolení stavby.

Modernizace SD - PRŮBĚH PRACÍ 09-21

Modernizace SD - PRŮBĚH PRACÍ 10-21

Modernizace SD - PŘED DOKONČENÍM
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Musíme tedy konstatovat, že jsme se v této záležitosti 
od února letošního roku moc „neposunuli“.
V meziobdobí jsme alespoň pokročili ve věci Výbě-
rového řízení na samotnou stavbu.
Dne 15. 6. 2021 byly rozeslány osloveným firmám 
Výzvy se zadávací dokumentací a zadávacími pod-
mínkami pro podání nabídek na zakázku malého roz-
sahu na „Výstavbu chodníků a V.O. podél místní 
komunikace v Čisté u Mladé Boleslavi – I. etapa“ 
s termínem pro podání nabídek do 21. 7. 2021 do 
10:00 hod. Téhož dne se na OÚ Čistá sešla komise 
na hodnocení nabídek. Tato komise posoudila a vy-
hodnotila 2 odevzdané nabídky:
- INGSTAV Doksy s.r.o., Klůček 878, 472 01 Doksy 
(nabízená cena 5,089.178,79 Kč bez DPH)
- H-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Ml. Bole-
slav (nabízená cena 4,032.719,06 Kč bez DPH).
Cenové nabídky neodevzdaly tyto poptané společ-
nosti:
- Stavební firma Neumann s.r.o., Jugoslávská 
2090/25, 276 01 Mělník
- Stavby Koťátko s.r.o., Špálova 295, 507 43 Sobotka
- Šnajdr Stavby Mělník s.r.o., Panešova 3521, 276 
01 Mělník

Hodnotící komise zkontrolovala všechny předlože-
né nabídky. Hodnocení bylo provedeno dle ekono-
mické výhodnosti nabídek s hodnotícím kritériem – 
nejnižší nabídková cena bez DPH. Na základě výše 
uvedených skutečností komise doporučila zadavateli 
(Obec Čistá) podepsat Smlouvu o dílo se stavební 
společností H-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, 293 
01 Mladá Boleslav.
Dne 30. 8. 2021 Zastupitelstvo obce Čistá schválilo 
bez výhrad podpis Smlouvy o dílo se společností H-
-INTES s.r.o.
Dne 20. 9. 2021 byla se stavební společností H-
-INTES s.r.o. podepsána Smlouva o dílo. Předání 
a převzetí staveniště se plánuje ještě v tomto kalen-
dářním roce, předpoklad je ve 2. polovině měsíce 
října 2021.
Pokud tedy nenastanou nějaké další závažné kompli-
kace (mimo stále nevyřešenou záležitost zmíněnou 
v úvodu tohoto článku), tak zahájení této investiční 
akce je ještě stále možné v tomto kalendářním roce. 
Nezbývá nám tedy, než i nadále věřit….

za vedení obce Zdeněk Tyšer a Leoš Miler

PLÁNOVANÁ NOVOSTAVBA CHODNÍKU 
3. ETAPA
- OD POŠTY NA VELKOU STRANU VČ. NÁ-
VSI, ZAHÁJENÍ 1. ČÁSTI REVITALIZACE 
VELKÉ STRANY
Prvotní informace jsem již uvedl ve zpravodaji v pře-
dešlém období. Byla zpracována kompletní Projekto-
vá dokumentace pro Územní řízení. Podařilo se nám 
získat většinu potřebných vyjádření a stanovisek do-

tčených orgánů a připravili jsme Žádost o vydání Roz-
hodnutí o umístění stavby. Níže podávám opět krátkou 
rekapitulaci sledu událostí.
Dne 17. 5. 2021 bylo MěÚ Bělá p. B., odborem vý-
stavby a ŽP na OÚ Čistá zasláno OZNÁMENÍ o za-
hájení Územního řízení o umístění stavby „Chodník 
3.etapa Čistá u MB od Pošty na Velkou Stranu 
včetně návsi“.
Dne 29. 6. 2021 bylo MěÚ Bělá p. B., odborem vý-
stavby a ŽP na OÚ Čistá zasláno ÚZEMNÍ ROZHOD-
NUTÍ o umístění stavby „Chodník 3.etapa Čistá u MB 
od Pošty na Velkou Stranu včetně návsi“.
Dne 14. 7. 2021 bylo na MěÚ Bělá p. B., odbor vý-
stavby a ŽP zasláno ODVOLÁNÍ K ÚZEMNÍMU 
ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY s odůvod-
něním, že zmíněný chodník u domu čp. 66 není na-
projektován v souladu s normou ČSN 734 301 článek 
5. 1. 33. (odvolání podali vlastníci nemovitosti čp. 66).
Dne 19. 7. 2021 bylo MěÚ Bělá p. B., odborem vý-
stavby a ŽP na OÚ Čistá zasláno VYROZUMĚNÍ 
Účastníka řízení o podaném odvolání.
Dne 21. 7. 2021 podala Obec Čistá na MěÚ Bělá p. 
B., odbor výstavby a ŽP PŘIPOMÍNKU k odvolání 
v rámci ÚŘ o umístění stavby „Chodník 3.etapa Čistá 
u MB od Pošty na Velkou Stranu včetně návsi“ (Vyro-
zumění účastníka řízení o podaném odvolání), s tím, 
že Obec Čistá s důvodem odvolání nesouhlasí.
Následně jsme požádali Územní odbor Mladá Bole-
slav, Dopravní inspektorát o stanovisko a vyjádření 
k této záležitosti a ten doporučil, aby byla provedena 
změna v projektové dokumentaci.
Dne 3. 9. 2021 bylo Územním odborem MB, Doprav-
ním inspektorátem na OÚ Čistá zasláno stanovisko 
ke změně v projektové dokumentaci „Chodník - 3. 
ETAPA - Čistá u MB od Pošty na Velkou Stranu včet-
ně návsi“, kde je sděleno, že k zajištění bezpečnosti 
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích po-
dle ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikací v platném znění, s na-
vrženou změnou souhlasí, neboť odpovídá obecným 
požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na 
pozemních komunikací.
Dne 23. 9. 2021 bylo MěÚ Bělá p. B., odborem vý-
stavby a ŽP na OÚ Čistá zasláno USNESENÍ, že 
Územní řízení o umístění stavby se v souladu se záko-
nem zastavuje.
A aktuálně dne 6. 10. 2021 bylo MěÚ Bělá p. B., od-
borem výstavby a ŽP na OÚ Čistá zasláno ZÁVAZNÉ 
STANOVISKO: Z hlediska souladu se sledovanými 
veřejnými zájmy stavební úřad s výše uvedeným zá-
měrem souhlasí.
Co o tom napsat dále, to, aby se jeden stěží oriento-
val, že? Tento stavební záměr jsme začali připravovat 
v únoru roku 2019. V měsíci srpnu roku 2020 se zača-
la zpracovávat Projektová dokumentace, koncem úno-
ra 2021 jsme získali všechna potřebná vyjádření do-
tčených orgánů k projektové dokumentaci, no a poté 
se vyskytl problém s odvoláním a vše se výrazně zcela 
zbytečně zdrželo.
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Tak mi nezbývá než přemýšlet o tom, že jsou si oba 
dva případy plánované výstavby chodníků, které 
chce obec Čistá vybudovat pro bezpečnost našich 
občanů a zejména našich dětí, tak nějak „pode-
zřele“ podobné. Je to náhoda, shoda okolností? 
Možná. Zcela jistě nám všem tyto „kauzy“ ale moc 
nepomáhají.
Takže na závěr opětovně konstatuji, pracujeme, žádá-
me, připravujeme a věříme…

Zdeněk Tyšer

NOVOSTAVBA AUTOBUSOVÉHO ZÁLIVU 
PODÉL SILNICE 3.TŘÍDY - ČISTÁ 
STRÁNKA
Dne 21. 8. 2021 bylo MěÚ, odborem výstavby a ŽP 
Bělá p.B. na OÚ Čistá zasláno ÚZEMNÍ ROZHOD-
NUTÍ o umístění stavby „Autobusový záliv podél 
III/27234 – Čistá Stránka“. V současné době se zpra-
covává 2. stupeň Projektové dokumentace pro získání 
Stavebního povolení.
Současně obec usiluje o možnosti získání dotace na 
tuto stavební akci. Ovšem podmínkou je odprezentovat 
(odkonzultovat) Projektovou dokumentaci na Středo-
českém fondu dopravní infrastruktury. V současné době 
nejsou volné termíny pro konzultace, ale nadále tuto 
možnost sledujeme a budeme se snažit termín objednat.

Zdeněk Tyšer
a za Stavební výbor Ing Zdeňka Doušová

LETNÍ PUTOVNÍ KINO
V sobotu dne 24. 7. 2021 a v sobotu dne 28. 8. 2021 
se konala v areálu fotbalového hřiště večerní promítání. 
Zejména při prvním promítání byla velice hojná účast. 
Věříme, že se vám promítání líbilo a budeme se společ-
ně těšit na případné „pokračování“ v příštím kalendář-
ním roce.
Zdeněk Tyšer a za Kulturní výbor Jaroslav Martinec

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Dne 1. září 2021 v 8 hodin ráno se sešli všichni žáci, 
učitelé, rodiče, zástupci obce a ostatní před budovou 
Základní školy, aby slavnostně zahájili nový školní 
rok 2021/2022. Paní ředitelka Karla Fridrichová 
všechny přivítala, popřála všem žákům hodně úspěchů 
a rodičům hodně trpělivosti.
Poté žáci přednesli básničky a pan starosta Zdeněk 
Tyšer spolu s paní ředitelkou slavnostně přivítali 
prvňáčky, tentokrát 4 holčičky a 3 chlapce. Prvňáčci 
dostali dárečky a slavnostní šerpy. Přejeme všem 
žákům, aby pro ně tento školní rok byl úspěšný a do 
školy chodili rádi. Pevně věříme, že tento školní rok již 
nebude s distanční výukou.
Téhož dne jsme také navštívili naši zmodernizovanou 
MŠ, abychom se podívali, jak se našim nejmenším 
dětem líbí v nových prostorách.

Jana Uhlířová a Zdeněk Tyšer

Letní putovní kino - zahájení

Letní putovní kino - před promítáním

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku - Prvňáčci

Děti v novém oddělení MŠ



7

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 25. září 2021 přivítal v sále Kulturního domu, 
naše nové občánky starosta obce pan Zdeněk Tyšer, 
spolu se Sborem pro občanské záležitosti.
Slavnostního obřadu se zúčastnilo 6 dětí:- Adam Kubů, 
Ondřej Fuchs, Babeta Blažková, Ella Kavalíková, 
Vojtěch Vrba a Teodor Rampas. Přítomni byli rodiče, 
sourozenci, prarodiče i známí. Novorozenci byli spolu 
s rodiči zapsáni do Pamětní knihy, noví občánci dostali 
malé dárečky a maminky květiny. Starosta obce popřál 
dětem i rodičům do života hodně zdraví a vše nejlepší. 
Atmosféru tohoto významného dne zpestřily děti ze 
zdejší školy recitačním vystoupením. Bylo to překrásné 
sobotní dopoledne.

Danuše Horáčková a Jana Uhlířová

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU – ZÁBAVNÁ 
HISTORIE MEDICÍNY
Ve středu 6. 10. 2021 se uskutečnil na sále Kulturní-
ho domu zábavně vzdělávací pořad Akademie třetího 
věku na téma Zábavná historie medicíny. Přítomní 
vyslechli úsměvné historky z dějin lékařství se zají-
mavým promítáním. Dozvěděli jsme se, jaký recept se 
předepisoval v minulosti nejčastěji, k čemu se v záchra-
nářství používal tabákový kouř nebo proč Ludvík XIV. 
prchal před lékaři.

Vítání občánků

Akademie třetího věku (1)

Akademie třetího věku (2)

Průřezovým pořadem o pozoruhodných zajímavostech 
z lékařského prostředí provázel lektor akademie Ing. 
Petr Šika.
Tyto kulturně společenské akce se snažíme připravovat 
pro Vás občany obce. Proto nás trochu mrzí, že ten-
to pořad nenavštívilo více zájemců. Všichni zcela jistě 
víte, že současná situace v souvislosti s dalšími plá-
novanými akcemi je nejistá, a proto si myslíme, že by 
bylo dobré tyto možnosti využít, protože další plánova-
né akce se také již nemusejí konat.
Zdeněk Tyšer a za Kulturní výbor Jaroslav Martinec

OSTATNÍ DĚNÍ V OBCI
V období měsíců červenec až září jsme opět na 
některých místech v obci „vylepšili podmínky“ pro naše 
občany. Na dvou místech v obci (na Stránce a v parčíku 
u hřbitova) jsme nechali zrestaurovat Litinové kříže 
s pískovcovými sloupy.

Litinový kříž  U kostela - Původní stav

Litinový kříž U kostela - Průběh prací
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Dále jsme s pomocí obecních 
brigádníků, zaměstnanců obce 

a regionálních řemeslníků opravili 
Kapli svatého Petra a Pavla. 

Všem, kteří se na opravě 
jakýmkoli způsobem podíleli 
jménem obecního úřadu ještě 

jednou děkujeme.

Litinový kříž U kostela 
- Dokončení díla

Litinový kříž Stránka - Původní stav

Litinový kříž Stránka - Průběh prací

Litinový kříž Stránka - Průběh prací

Litinový kříž Stránka - Dokončení díla - detail
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Pokud nám to epidemiologická opatření umožní, 
jste zváni do sálu KD v pátek 5. listopadu od 17 hodin 

na Setkání seniorů a přátel dobré hudby.
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OSTATNÍ DĚNÍ V OBCI 
 
V období měsíců červenec až září jsme opět na některých místech v obci „vylepšili 
podmínky“ pro naše občany. Na dvou místech v obci (na Stránce a v parčíku u 
hřbitova) jsme nechali zrestaurovat Litinové kříže s pískovcovými sloupy. 
 
ZDE UMÍSTIT 10x FOTOGRAFIE RESTAUROVÁNÍ LITINOVÝCH 
KŘÍŽU A SLOUPŮ. U všech fotografií ZANECHAT POPISY 
FOTEK!!!!!!!!!! 
(fotky jsou součástí příloh) 
 
Dále jsme s pomocí obecních brigádníků, zaměstnanců obce a regionálních řemeslníků 
opravili Kapli svatého Petra a Pavla. Všem, kteří se na opravě jakýmkoli způsobem 
podíleli jménem obecního úřadu ještě jednou děkujeme.  
 

Zdeněk Tyšer a Leoš Miler 
 
ZDE UMÍSTIT 4x FOTOGRAFIE OPRAVA KAPLE. U všech fotografií 
ZANECHAT POPISY FOTEK!!!!!!!!!! 

Oprava KAPLE svatých Petra 
a Pavla - PŘED OPRAVOU

Oprava KAPLE svatých Petra 
a Pavla - PRŮBEH PRACÍ

Oprava KAPLE svatýchPetra 
a Pavla - DOKONČENÍ

Zdeněk Tyšer a Leoš Miler
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ZPRÁVA TJ SLAVOJ ČISTÁ 
– STOLNÍ TENIS
Vážení spoluobčané,
koncem měsíce září opět začíná po roční pauze 
regionální soutěž stolního tenisu, ve které naši obec 
budou zastupovat celkem tři družstva a to:

- v I. třídě,
- ve II. třídě,
- ve III. třídě

Výsledky utkání a jiné důležité informace můžete 
sledovat na web. stránkách RSST Mladá Boleslav.
Tréninky oddílu jsou jako obvykle každé pondělí 
a jsou volně přístupné i pro veřejnost od 18.00 hod 
do 20.00 hod.
Zpravidla v úterý a ve čtvrtek budou probíhat v KD 
zápasy od 18.00 hod.
Vánoční turnaj stolního tenisu plánujeme uskutečnit 
v sobotu 18. 12. 2021 od 9.30 do 17.00 hod., na který 
zveme především neaktivní sportovce, děti a mládež. 
Upoutávka formou plakátu bude vyvěšena na nástěnce 
obecního úřadu Čistá.

Za TJ Slavoj Čistá oddíl stolního tenisu
Rampas František a Jaroslav Martinec

ZPRÁVA FK ČISTÁ – FOTBALOVÝ KLUB
Fotbal – mládež
Po několika letech jsme založili mužstvo mladších 
žáků. Nebylo to pro nás vůbec lehké rozhodnutí. 
Bylo jasné, že výkonnost deseti a dvanáctiletých 
dětí bude slabší. Kdo se o fotbal zajímá, tak ví jak 
je těžké, když tyto děti mají čtyřleté zpoždění, co se 
týče fotbalové stránky.
Vytvořili jsme kolektiv dětí, které chodí pravidelně 
na tréninky a zápasy. Co dětem chybí po fotbalové 
stránce, nahrazují snahou o nejlepší výkony. 
Na venkovní zápasy, dopravují rodiče děti auty 
a využíváme i obecní tranzit.
Dále se formuje družstvo mladší přípravky. Zatím 
dochází okolo osmi dětí, ve věku 5 – 8 let. V zimním 
období budou mít tréninky na sále Kulturního domu. 
Mladší žáci budou trénovat v zimním období na 
umělé trávě na hřišti.

Fotbal - muži
Poslední týden v srp-
nu, začal nový ročník 
soutěže. Mužstvo bylo 
doplněno třemi nový-
mi hráči – z Bělé pod 
Bezdězem přišel Voj-
těch Tyšer a jako volní 
hráči přišli Pavel Balo-
un a Adam Prskavec.
Před zahájením soutě-
že jsme sehráli utkání 
proti Červeným Jano-
vicím, kde působí ně-
kolik bývalých hráčů 
Sparty Praha. Sportov-
ní odpoledne se vyda-
řilo, za neobvyklého 

Tímto bych chtěl pochválit trenéry, kteří se o děti 
starají: Roberta Valentu, Tomáše Hrubého, Libora 
Kosinu, Michala Pažouta a Petra Lukáče.

Začátek soutěže nás zastihl v dobré formě. Vyhráli 
jsme šest utkání za sebou, ale jak to ve fotbale bývá, 
postupně nám začali vypadávat dlouhodobé opory 
týmu. Museli jsme požádat bývalé hráče o výpomoc. 
V sedmém kole jsme však poprvé ztratili body, a to 
v Bakově nad Jizerou. Bakov byl posílen několika 
hráči z A – týmu, a to nakonec rozhodlo celé utkání. 
Porážka nás nemusí mrzet. S několika hráči na hřišti 
jsme prohráli 2:4. Stále jsme o čtyři body udrželi první 
místo před druhým Sportingem. V dalších kolech nás 
nečeká nic lehkého. Čekají nás dokonce dvě derby, a to 
s týmy Nová Ves a Katusice. Mimo jiné zajíždíme na 
hřiště velmi silné Jiviny. Teď si jen přejeme, aby se 
nám uzdravili zranění hráči.

Za FK Slavoj Čistá předseda klubu Jaroslav Dohalský

Tomáš Řepka v Čisté

Přátelské fotbalové utkání

Přátelské fotbalové utkání

počtu diváků. Večer zahrála kapela Difur Band. Tímto 
bych chtěl poděkovat OÚ Čistá, za finanční podporu. 
Také Elišce Procházkové z Restaurace na hřišti.

Tomáš Řepka s příznivci


