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ZPRAVODAJ
1/2017

obce Čistá

Vážení spoluobčané,
čas se nám opět posunul o několik měsíců, začíná nám již krásné období jara a při této 
příležitosti Vám k nadcházejícím svátkům velikonočním všem přeji, aby se začátek jara 
s tímto svátkem obrátil již jen v teplé dny, sluníčko převzalo s konečnou jistotou vládu 
nad zelení a mládím přírody a vneslo do naší krásné obce i do Vašich domovů radost, 
úrodu, štěstí a zejména přátelství!

Zdeněk Tyšer, starosta obce

Veřejné zasedání dne 8. 3. 2017
První Veřejné zasedání v tomto kalendářním roce 
se konalo ve středu dne 8. 3. 2016 od 18,00 hodin 
v salonku KD.
Účast na tomto prvním VZ v tomto roce byla jako již 
tradičně velice nízká a mě nezbývá, než Vás znovu 
oslovit a požádat především ty, kterým alespoň trochu 
záleží na dění v obci, přijďte a podiskutujte s námi 
třeba o tom, co v obci vylepšit, pozměnit, apod. Věřte, 
že je stále o čem diskutovat. A s kým jiným by měli 
zastupitelé obce diskutovat, než s vámi občany.
Sice se o diskuzích a ostatních záležitostech z Veřejných 
zasedáních zmiňujeme pravidelně ve zpravodajích, ale 
dle mého názoru je nejlepší diskuze na jakékoli téma 
tzv. „přímá“, to znamená o všem si promluvit na VZ. 
Je velice složité komukoli vysvětlovat pomocí článků 
ve zpravodaji, co nás k vybrané plánované akci vedlo, 
proč si např. myslíme, že by bylo vhodné dát přednost 
této plánované akci před druhou apod.
Proto si Vás všechny ještě jednou dovolím pozvat na 
další Veřejná zasedání v tomto roce.

PROGRAM VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE ČISTÁ 

KONANÉHO 8. 3. 2017 OD 18.00 HODIN 
V SALONKU KD

1. Zahájení – prezentace členů zastupitelstva obce
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání – 

projednání zápisu z Veřejného zasedání ze dne 
14. 12. 2016

4. Informace o přezkoumání hospodaření obce za rok 
2016 (audit)

5. Schválení RO č. 1/2017
6. Schválení provedené fyzické a účetní inventury za 

období 2016
7. Schválení aktualizace Jednacího řádu 

zastupitelstva obce
8. Schválení přebytku ZŠ a MŠ Čistá z roku 2016 

a převedení do roku 2017 do investičního fondu 
ZŠ a MŠ

Básnická sbírka: František Hrubín – Až do konce poezie, 
Československý spisovatel Praha 1975, z básně Včelí plást, 
str. 61

Než se sluncem se včely roztančí,
než tíhu z křídel setřesou si střechy,
dřív zbarví se nůž krví beránčí,
u pecí třesknou zamoučené plechy.
Už je tu soused, tluče na vrátka
a dům dnes patří s talíři a džbánky,
ženám, jež počítají housátka,
na prstech s vůní majoránky.

Pro letošní rok jsem vybral ukázky veršů Františka Hru-
bína. Básníka, dramatika, prozaika a překladatele. Narodil 
se 17. září 1910 v Praze a zemřel 1. března 1971 v Českých 
Budějovicích. Byl mimo jiné současníkem Jaroslava Seiferta 
nebo Vladimíra Holana. Národním umělcem od roku 1966.

Josef Müller
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9. Schválení návrhu poplatku za odevzdání použitých 
pneumatik do Sběrného dvora, a to1 ks za 10,– Kč

10. Informace o platbě hrobových míst v roce 2017 
a Schválení návrhu na zvýšení ročního poplatku za 
m2 z 3,- Kč na 5,- Kč/m2

11. Schválení příspěvku Svazu postižených v Bělé p. 
B. – Veřejnoprávní smlouva 2017

12. Návrh a schválení úpravy odměn ZO dle schválené 
Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ze 
dne 28. 11. 2016 – je to schválené nařízení vlády, 
kterým se mění nařízení vlády o odměnách za 
výkon funkce členům ZO a to s účinností od 
1. 1. 2017

13. Zpravodaj vyjde v týdnu před Velikonocemi a mj. 
seznámí občany, jak a kdo může provádět kontroly 
kotlů na tuhá paliva

14. Informace o výměně nových herních prvků a písku 
na dětských hřištích v jarních měsících 2017 vč. 
revizí dětských hřišť

15. Děkovný dopis HZS Mladá Boleslav a Bělá 
pod Bezdězem za rychlé a bezpečné odstranění 
rampouchů z budovy Základní školy dne 
25. 1. 2017 - informace

16. Různé
17. Diskuse
18. Závěr
Vyvěšeno dne: 27. 02. 2017
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 27. 02. 2017 
Sejmuto dne:

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ, KTERÉ SE 
KONALO DNE 08. 03. 2017
Na Veřejném zasedání byli přítomni:
Zdeněk Tyšer, Jana Dostálová, Jaroslav Martinec, 
Danuše Horáčková, Stanislav Veselý, Pavel Volša, 
Jaroslav Dohalský

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- Rozpočtové opatření č.1/2017
- Fyzickou a účetní inventuru za rok 2016
- Aktualizaci Jednacího řádu zastupitelstva obce
- Převedení přebytku ZŠ a MŠ z roku 2016 do 
rezervního fondu investic na rok 2017 (jedná se 
o částku 97.751,40Kč)
- Poplatek za odevzdání použitých pneumatik do 
Sběrného dvora a to 10,– Kč za 1ks. Tyto použité 
pneumatiky ovšem musí být zbaveny disků. Poplatek 
bude vybírán proti pokladnímu dokladu pracovníkem 
Sběrného dvora.
- Zvýšení ročního poplatku za 1m2 ze 3,– Kč na 5,– 
Kč/m2. Smlouvy se budou na dalších 10let podepisovat 
v letním období tohoto roku a podrobnosti jsou 
uvedeny na jiném místě tohoto zpravodaje
- Příspěvek pro Svaz postižených v Bělé pod Bezdězem 
a to částka 2.000,– Kč
- Úpravy odměn ZO dle schválené Přílohy č.1 
k nařízení vlády č.37/2003 Sb. ze dne 28. 11. 2016 – 
tento předpis je platný od 01. 01. 2017, ale ZO 
schvaluje tyto změny až k 01. 04. 2017

Byly podány následující informace:
- Starosta obce informoval ZO a občany o postupné 

výměně písku na pískovištích dětských hřišť a koutků, 
instalaci nových herních prvků na dětských hřištích 
v měsících duben až červen 2017. Poté bude na 
pískovištích i hřištích provedena řádná revize. Dětský 
koutek na fotbalovém hřišti se v jarních měsících dočká 
nového oplocení;
- Starosta obce informoval, že obec zaslala děkovný 
dopis HZS Mladá Boleslav i HZS Bělá pod Bezdězem, 
ve kterém chválí oba záchranné sbory za rychlé 
a bezpečné odstranění rampouchů z budovy ZŠ v naší 
obci dne 25. 1. 2017. Poděkování vyjádřil starosta 
i zaměstnancům obce za odklízení sněhu v letošní 
dlouhé zimě;
- Informace o pokračování nájmu Restaurace hřiště – 
Milan Kyšperský, otevření 3-4/2017, smlouva je 
uzavřena do 31. 12. 2017;
- Sběrné dvory předpokládáme dle počasí otevřít 
v sobotu 18. 3. 2017;
- Nájemní smlouva s pí. Vrbovou na OÚ – prodej 
lahůdek byla ukončena k 28. 2. 2017 z důvodu EET;
- Budova MŠ - dne 17. 3. 2017 v 10 h proběhne 
„Zahájení společného územního a stavebního řízení 
a pozvání k ústnímu jednání“ na místě plánované stavby 
„Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ v Čisté“;
- Dokončuje se Územní studie na zastavitelnou plochu 
Z16, předpoklad duben až květen 2017;
- ZO po zpracování a odevzdání této Územní studie 
poté rozhodne o případné koupi nebo „nekoupi“ části 
pozemku na této zastavitelné ploše Z16 od soukromého 
vlastníka;
- Zpracovatelskou firmou byl předán k připomínkování 
„Strategický rozvojový plán obce na roky 2017-2030“ – 
tento dokument je nutný pro případné žádání o dotace;
- Zpracovává se PD na akci „Chodníky 2.etapa“ - od 
odbočky do ulice k č.p. 50
- (p. Bukovský) podél silnice 3.třídy k zastávkám 
autobusu konče u Restaurace na hřišti vč. úpravy 
stávající křižovatky - z důvodu zvýšení bezpečnosti 
občanů a zejména dětí v obci;
- Je zadáno „Vypracování pasportu místních komunikací 
vč. dopravního značení“ (cena za zpracování je 
26.500,– Kč bez DPH, termín 4-5/2017) opět je to 
nutný dokument pro případné žádosti o získání dotace 
a případné změny dopravního řešení v obci;
- Bylo provedeno zadání pro získání cenových nabídek 
na akce: opravy chodníků „Od schodiště vstupu do 
KD přes parčík“ (předpokládaná cena cca 150.000,– 
Kč bez DPH) a chodníku „Podél RD od č.p. 57                                
(p. Kyšperský) k č.p. 205 (Vokounovi)“ (předpokládaná 
celková cena 280.000,– Kč bez DPH).
K této plánované opravě si dovolím jednu poznámku. 
Ještě nebyly ani zahájeny práce a už se ke mně bohužel 
donesly tradiční „signály“ – cituji: „Proč se to pouze jenom 
„nějak“ neopraví? Proč se bude realizovat prakticky nový 
chodník? Kolik to bude stát apod.“. A nyní pro ty, které to 
nejvíce zajímá a kterým se tato předpokládaná cena zdá 
vysoká pouze zopakuji. Tento chodník se měl opravovat 
již začátkem roku 2015. Těsně před podpisem byla na 
tuto akci od bývalého vedení obce připravena objednávka 
na částku 382.431,– Kč bez DPH. Podařilo se nám tuto 
stavební akci za tuto částku nakonec pozastavit a odložit. 
Ve spolupráci s ing. Zdenou Doušovou a jejím otcem ing. 
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Karlem Bíbou jsme upravili a zpracovali nové zadání a na 
základě toho by měla být realizační cena podstatně nižší 
(viz výše uvedeno). Při této příležitosti oběma upřímně 
děkuji, že nám tímto pomáhají šetřit obecní rozpočet;
- Bylo provedeno zadání na akci „Oprava fasády 
a barevné řešení obvodového pláště KD Čistá“ a zadání 
na akci „Výměna oken a barevné řešení fasády budovy 
Základní školy“ – v 1.etapě se předpokládá postupná 
výměna oken, zejména ve třídách, ve 2.etapě (nejdříve 
v příštím kalendářním roce) pak zateplení a oprava fasády 
budovy – tato etapa je podmíněna získáním dotace;
- Plánujeme postupnou výměnu zastaralého VO ve 
vytipovaných lokalitách;
- Hřbitov – v plánu je také oprava zděného oplocení 
a márnice;
- Kostel – proběhlo několik schůzek s farářem p. 
magistrem Kamilem Škodou. Na OÚ dne 22. 2. 2017 – 
farář Kamil Škoda, stavební technik vikariátu 
mladoboleslavského Tomáš Novák. Poslední schůzka 
proběhla dne 30. 03. 2017 přímo na místě, kde se 
uskutečnila obhlídka kostela sv. Vavřince v Čisté 
projektantem, za účelem stanovení ceny projektové 
dokumentace a rozsahu obnovy kostela. Probíhá tedy 
výběrové řízení na dodavatele zpracování PD;
- Čištění komunikací je objednáno na duben-
květen 2017, poté bude provedeno několik oprav 
místních komunikací;
- Dokončení stavební činnosti na akci „Zajištění 
vodoteče pod ZŠ“ – byla provedena montáž nového 
zábradlí.

Výsledky hospodaření obce 
za rok 2016
Obec schválila na období roku 2016 vyrovnaný rozpočet 
ve výši 11,137.000,– Kč.
Hlavními příjmy obce byla položka Daňové příjmy 
(daně od poplatníků převedené od finančního úřadu) ve 
výši 8,854.208,– Kč, dále za výběry poplatků za odpady 
(částka 408.320,– Kč), za loterii, různé přefakturace, 
příjmy z lesů, dividend a ostatní příjmy (celkem částka 
cca 560.000,– Kč). Celkové příjmy obce za rok 2016 
byly 9,821.823,– Kč.

Naopak největší Výdaje obce za rok 2016 jsou 
poplatky za služby. Obec zaplatila v roce 2016 celkem 
za tyto služby 7,306.661,– Kč. Hlavní představitelé 
výdajových položek jsou:
- Poplatky za svoz komunálního odpadu a ostatních 
odpadů (výdajová částka 1,078.176,– Kč);
- Celkové náklady na ZŠ, MŠ a ŠD – doplatek za 
Rekonstrukci (1,004.533,– Kč);
- Nákup obecního majetku, stavební opravy, zastávka 
autobusu (911.250,– Kč);
- Služby pro obec, Projektové dokumentace (832.774,– Kč);
- Energie – plyn, elektřina, Veřejné osvětlení (572.948,– Kč);
- Lesní hospodaření (výdajová částka 528.425,– Kč);
- Opravy obecních budov – Výměna oken, malby, 
nátěry a ostatní činnosti sál, šatna KD (594.176,– Kč);
- Opravy a údržba místních komunikací vč. zimních 
údržeb (446.335,– Kč);
- Poplatek za autobusy (118.567,– Kč);

Ostatní výdaje (Pojištění majetku, Sociální pojištění, 
Zdravotní pojištění, mzdy, Dohody o provedení práce, 
Daně, ostatní služby (1,219.477,– Kč);

Zastupitelům obce se za období od března 2015 do 
31. 12. 2016 podařilo obec finančně stabilizovat a ke dni 
31. 12. 2016 byl zůstatek na Běžném účtu již 6,512.000 Kč.                 

Zdeněk Tyšer

Akce stavebního charakteru 
realizované v roce 2016.
Jenom v krátkosti připomenu, které stavební činnosti 
jsme realizovali v období roku 2016. Začátkem měsíce 
května jsme zahájili stavební práce na akci „Oprava 
chodníku před Obecním úřadem“ a práce byly 
dokončeny dne 30. 05. 2016.
Dne 22. 07. 2016 byly zahájeny práce na akci 
„Novostavba autobusové zastávky Čistá – Hřiště“. 
Práce byly ukončeny v plánovaném termínu dne 
15. 09. 2017 a následně bylo nová zastávka předána do 
„provozu“.
Další významnější akcí byla „Částečná Rekonstrukce 
KD – 1.etapa“. Práce byly zahájeny 31. 08. 2016, byly 
vyměněny okna na sále a šatně Kulturního domu, dále 
byla provedena kompletní výmalba těchto prostor vč. 
mytí stropního osvětlení, které bylo při této příležitosti 
zkontrolováno, doplněno a opraveno. V neposlední 
řadě bylo upraveno topení na sále a šatně a na závěr 
byla nová okna doplněna vertikálními žaluziemi. 
Tyto stavení činnosti byly ukončeny dne 27. 09. 2016 
a následně byly prostory předány k užívání.
Dne 06. 09. 2016 byly zahájeny práce na další stavební 
akci „Zajištění vodoteče – cesta pod Základní 
školou“. První etapa těchto činností byla ukončena 
v rekordním termínu dne 16. 09. 2016. Finální 
dokončení – montáž nového zábradlí – bylo dokončeno 
dne 29. 03. 2017.
Poslední větší stavební akcí bylo „Odvodnění části 
obecní komunikace u čp. 230, 231 a 300“. Tyto práce 
byly zahájeny 05. 12. 2016 a práce byly ukončeny dne 
08. 12. 2016.

Při této příležitosti využívám možnost poděkování 
všem společnostem (Stavitelství Štýs Benátky n. J.; 
Stavební firma Mil-Pat Bělá p. B.; Malířství J. Ježek 
Bělá p. B.; Otherm okna Praha a ostatním), které se 
podíleli na těchto činnostech. Poděkování samozřejmě 
patří také všem místním podnikatelům, všichni 
určitě vědí, o které se jedná a já jim ještě jednou 
upřímně děkuji.

Jenom si dovolím připomenout to, o čem jsem se již 
zmínil před rokem. Stále samozřejmě nezapomínáme 
na možnosti „Dotačních výzev“. Věřte, neustále jsme 
v kontaktu se společnostmi, které by nám v této otázce 
mohli pomoci. Nejsledovanější akcí v této oblasti 
pro nás samozřejmě zůstává akce „Stavební úpravy, 
přístavba a nástavba MŠ“. V současné době je situace 
ohledně této problematiky následující:

Aktuální možnosti žádosti o dotaci z Programu 
IROP, pro dostavbu budovy a zvýšení kapacity MŠ, 
v obci Čistá.
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Aktuálně není pro dostavbu MŠ (zvýšení kapacity) 
vypsán žádný dotační program. Kapacita posledních 
dotačních programů, které byly určeny pro navýšení 
kapacity školních zařízení byla násobně přečerpána, 
dotační programy ukončeny a nové relevantní programy 
nebyly v roce 2017 prozatím otevřeny. Poslední výzva 
dotačního programu IROP (administrované MMR) 
v roce 2016 byla uzavřena.
Aktuálně žadatelé čekají na další postup poskytovatele 
dotací. Stav jednotlivých programů týkající se podpory 
předškolního vzdělávání:
-  IROP (Integrovaný regionální operační program):
výzva pro rok 2017 resp. její vyhlášení bylo zrušeno,
harmonogram pro rok 2018 zatím není znám.
- MŠMT/MF (Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy):
současné výzvy počítají pouze s podporou školního 
nikoliv předškolního vzdělávání. Nicméně je možné, že 
nevyhlášení výzvy v rámci IROP bude mít za důsledek, 
že se výzva pro podporu ZŠ rozšíří i na MŠ.
-  OPŽP (Operační program životního prostředí):
Od 3. 4. do 19.9 bude otevřena výzva č.70 pro zlepšení 
tepelné ochrany obálky budovy. V rámci této výzvy 
je možné žádat na zateplení obvodového a střešního 
pláště, na výměnu otvorových výplní, nový zdroj tepla, 
tepelná čerpadla, rekuperaci vzduchu. Není ale možné 
žádat o nástavby a přístavby budovy, tj. není možné 
zvýšit kapacitu zařízení. Dotace bude rámcově ve výši 
35 - 55% z uznatelných nákladů rekonstrukce, z toho 
5% tvoří zvýhodnění za využití metody EPC.
Na tuto stavební akci jsme již získali dne 27. 03. 2017 
„Územní rozhodnutí o umístění stavby a potřebné 
POVOLENÍ“. Nezbývá nám tedy než věřit, že 
v následujícím období bude vyhlášena taková dotační 
výzva, kterou bychom získali potřebnou finanční pomoc, 
bez které nejsme schopni se stávajícím rozpočtem tuto 
významnou stavební záležitost realizovat.

Podmínkou pro žádost na jakoukoli „Dotační výzvu“ 
je zpracování kompletní Projektové dokumentace, 
v některých případech musí být dokonce již doloženo 
Stavební povolení na danou akci. Proto jsme nyní opět 
ve fázi, kdy jsme se přes zimní období maximálně 
soustředili na zadání co nejvíce podkladů pro 
zpracování Projektových dokumentací na několik 
dalších plánovaných akcí. Jedná se „Vypracování PD 
na výstavbu chodníku v obci Čistá vč. odvodnění, 

dešťové kanalizace, řešení přechodu pro chodce, 
zálivu pro zajíždění autobusů, úpravy stávající 
křižovatky a dopravního značení – 2.etapa“. 
Dále se vypracovává dokument „Pasport místních 
komunikací a dopravního značení“ a je dokončen 
dokument „Strategický rozvojový plán obce Čistá 
na období 2017 – 2030“. Všechny tyto dokumenty 
jsou - jak jsem již také zmínil - potřebné pro eventuální 
získání dotace.
Tato „legislativní fáze“ je velmi „bolestivá“, finančně 
náročná, ale potřebná a velice důležitá!

Plánované akce stavebního 
charakteru na období 2017/18
A nyní ještě několik málo informací, co ZO Čistá 
připravuje v oblasti stavební činnosti na následující 
období. Prioritou pro nás zůstává bezpečnost občanů 
(zejména děti) v souvislosti s dopravní situací podél 
hlavní komunikace III. třídy. Proto se zpracovává 
zmíněná dokumentace na realizaci chodníku podél 
této komunikace. I když se jedná pouze o komunikaci 
III. třídy (přesto se ale jedná o Krajskou komunikaci), 
očekáváme složitější jednání pro získání všech 
povolení, a tak můžeme bohužel těžko plánovat, zdali 
se nám podaří tuto stavební akci zahájit již v tomto 
kalendářním roce.
Plánujeme další opravy chodníků. V 1. pololetí tohoto 
roku bude provedena „Oprava chodníku od schodiště 
vstupu do restaurace KD přes přilehlý parčík“ 
a „Oprava chodníku podél RD čp. 57 – čp. 205“. 
Při těchto akcích plánujeme zároveň provézt výměnu 
části Veřejného osvětlení. Postupná obnova Veřejného 
osvětlení bude provedena také na některých dalších 
místech obce.

KD Čistá - možná podoba nové fasády 
- přední a boční strany

Cesta pod ZŠ - nové zábradlí
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Dále plánujeme pokračovat s částečnou obnovou 
budovy Kulturního domu – úpravy fasád budovy, 
které by ale byly případně prováděny na etapy.
Rádi bychom také chtěli postupně opravovat budovu 
Základní školy. V 1.etapě plánujeme realizaci výměny 
oken v průčelí budovy.
Samozřejmě nás čekají ostatní stavební činnosti 
charakteru „údržeb a oprav“. Jedná se zejména o místní 
komunikace, ale také o další stavební oblasti.

Zdeněk Tyšer

Poděkování
Všem občanům a zastupitelům obce, kteří se podíleli 
na zimním úklidu a údržbě chodníků a komunikací 
chci upřímně poděkovat. Zejména občanům v nové 
zástavbě, kde je doopravdy dost práce s úklidem a obec 
v této lokalitě nebyla schopna pravidelné pomoci, dále 
panu L. Horákovi, pro kterého nebyl problém již za 
časných ranních hodin usednout do svého stroje. Ale 
jak jsem zmínil, díky patří vám všem.
Další poděkování patří všem občanům, kteří mají 
s obcí podepsanou Dohodu o provedení práce. Jedná 
se o občany, kteří pomáhají udržovat pořádek na 
autobusových zastávkách, na Sběrném místě na hřišti, 
ve Sběrném dvoře, spravují a udržují prostory u rybníka, 
pomáhají dozorovat všechny stavební činnosti v obci, 
vedou kroniku v obci a pomáhají vydávat obecní 
Zpravodaj a v neposlední řadě pomáhají při údržbě 
zeleně v obci. Všem ještě jednou děkuji a vážím si toho, 
že se rozhodli pomoci obci i v roce 2017.

Zdeněk Tyšer

Místa pro ukládání odpadů - Sběrný 
dvůr a plocha/kontejner – pozemek 
u hřiště
Rok se s rokem sešel a mě nezbývá než opět připomenout 
to podstatné, k čemu nám slouží SBĚRNÁ MÍSTA.
V dubnu 2015 schválilo zastupitelstvo obce dvě 
Obecně závazné vyhlášky o odpadech (č.1/2015 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem na území obce 
Čistá a vyhláška č.2/2015, kterou se stanoví systém 
komunitního kompostování a způsob využití 
zeleného kompostu k údržbě a obnově zeleně na 
území obce).
Chtěl bych znovu zopakovat o čem vyhláška č. 
2/2015 je. Účelem této obecně závazné vyhlášky je 
stanovení systému komunitního kompostování – 
sběru, shromažďování a přepravy rostlinných 
zbytků, způsob využití zeleného kompostu k údržbě 
a obnově zeleně na území obce, údržbě zahrad na 
území obce, jako opatření pro předcházení vzniku 
odpadů. V praxi to znamená, že osoby produkující 
biologicky rozložitelný materiál rostlinného původu, 
které nejsou schopny tento odpad sami využít například 
kompostováním na vlastním pozemku, mohou jej 
odložit v určený den na místo určené obcí.
Biologicky rozložitelný materiál rostlinného původu 
bude možno soustřeďovat pouze v určené dny 2x 
týdně a to od 1. dubna do 31. října kalendářního 
roku. Jedná se o tyto dny:

STŘEDA – otevírací doba od 
15 do 17 hodin a SOBOTA 

otevírací doba od 9 do 12 hodin
Místem pro soustřeďování biologicky rozložitelného 
materiálu rostlinného původu bude zpevněná plocha 
(prozatím kontejner) v obci Čistá – pozemek u hřiště.
A nyní POZOR! Do prostoru pro shromažďování 
biologicky rozložitelného materiálu rostlinného původu 
mohou být ukládány pouze rostlinné zbytky 
z údržby zeleně a zahrad na území obce 
jako např. tráva, drny, hlína, DROBNÉ 
VĚTVE, listí apod. Materiál bude možno 
odkládat pouze volně.

NELZE TEDY NA SHROMAŽDIŠTĚ 
UKLÁDAT NIC JINÉHO, NEŽ JE 

VÝŠE UVEDENO!
Proč tam tedy neustále ukládáte např. stromky 
a túje o velikosti až 4m, proč tam odvážíte skříně, 
sedací soupravy, židle a ve středu 05. 04. 2017 byl 
dokonce zaznamenán případ, že tam občan chtěl 
„odložit“ velkorozměrová dřevěná vrata!!!
Chtěli bychom Vás tedy požádat, abyste respektovali 
to, k čemu jsou Sběrná místa určena. DĚKUJEME!

Jaroslav Martinec, Zdeněk Tyšer

Informace všem občanům – zejména 
lokalita nové zástavby Týnec II
Chtěl bych informovat zejména všechny maminky 
jak z lokality nové zástavby, tak také ostatní, že je za 
určitých podmínek (Odpovědná osoba, vymezený čas 
od – do, odpovědnost za zamykání budov) možné 
využívat Obecní / školní budovy. Po dohodě s ředitelkou 
MŠ a ZŠ pí. Fridrichovou. Jedná se o možnost využití 
Školní družiny, popř. tělocvičny ZŠ. Za určitých 
podmínek lze využít také sál Kulturního domu.

Dětský koutek na hřišti - zahájení prací na oplocení
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Výzva občanům – všechny místní / 
obecní komunikace
Další má OPAKUJÍCÍ se žádost je na všechny občany 
vlastnící osobní automobil. Stále se diskutuje (zejména 
na Veřejných zasedáních obce) otázka zákazu parkování 
vozidel na místních/obecních komunikacích. Pravdou 
je, že zejména v zimním období při údržbě komunikací, 
popř. při jarních opravách je velice složité tyto údržby 
provézt, když ve většině ulic jsou zaparkovaná vozidla 
prakticky 24 hodin denně.
Chtěl bych vás tedy znovu požádat, parkujte svá 
vozidla na vašich pozemcích.

Zdeněk Tyšer

Poděkování
Letošní zima nás opravdu všechny potrápila a nadělala 
spoustu starostí při odklízení nejen na komunikacích, 
ale i na střechách. Lehký prašan, který se postupně měnil 
v těžký sníh a rampouchy vyvolával obavy z možného 
úrazu občanů nebo škody na majetku. Proto se obec 
rozhodla povolat zkušené hasiče a právě na tak vysoké 
budově jako je naše ZŠ jich bylo zapotřebí. Zásah 
proběhl velice rychle a odborně, takřka na zavolání a 
ještě týž den 25. 1. 2017 bylo hotovo. Proto Obec Čistá 
zaslala děkovný dopis HZS Bělá pod Bezdězem a HZS 
Mladá Boleslav.

J. U.

Revize kotlů na tuhá paliva
Jak jistě mnozí víte, proběhla v naší obci revize kotlů 
na tuhá paliva. Někteří si revizi provést nechali, jiní 
ne. Samotná kontrola správného spalování kotle a 
následného vypouštění spalin nemusí však na sousedy 
vždy působit uspokojivě. A tak se může stát, že 
nespokojený soused podá na svého nebo jiného souseda 
oznámení na Magistrát města Mladé Boleslavi na odbor 
Životního prostředí. Ten potencionálnímu hříšníkovi 
pošle oznámení o provedení kontroly nejméně 14 
dnů před uskutečněnou kontrolou. Kontrolor se musí 
prokázat průkazem a dopisem, který byl občanovi 
zaslán.  Pak teprve může být provedena kontrola, ale 
jen kotle a to čím topíte, nikoli vašeho domu, vybavení 
apod.  V žádném případě do domu nepouštějte jiné 
osoby vydávající se za kontrolory.

J. U.   

Žádost
Vážení občané, v letošním roce oslavíme 40. výročí 
otevření našeho Kulturního domu a chystáme 
velkolepou výstavu naší obce s fotografiemi. Proto 
se na vás obracíme se žádostí o zapůjčení fotografií z 
doby před stavbou KD, během stavby KD a po ní, cca. 
od roku 1970 do 1990. Rádi bychom jimi připomněli 
občany, kteří se podíleli na samotné přípravě a stavbě 
Kulturního domu. Uvítáme i fotografie před dobou, kdy 
tam ještě KD nestál. Pomozte nám těmito fotografiemi 
vzpomínkovou výstavu připravit. Ujišťujeme vás, 
že každá vámi zapůjčená fotka bude řádně zapsána a 
očíslována v obálce a po výstavě vám je zase v pořádku 
vrátíme. Děkujeme předem.

J. U.

Hrobová místa
Do posledního prosince 2017 má většina z vás 
uzavřenou a zaplacenou smlouvu hrobového místa na 
hřbitově v Čisté. Od července 2017 si můžete smlouvu 
prodloužit a uhradit s datem od 1. 1. 2018 na dalších 
10 let.
Nájemné za m2 za rok,  se zvýšilo ze 3,- Kč na 5,- Kč 
s platností od 8. 3. 2017 (projednáno a schváleno na 
veřejném zasedání). Nájemné za služby s nájmem 
spojené se nemění a zůstávají na částce 45,- Kč za rok.
Samotný výpočet na konečnou částku, kterou zaplatíte 
za hrobové místo, si proveďte na našem příkladu:     
hrobové místo o výměře 2 m2

Nájemné za rok 2 x 5 Kč = 10 Kč x 10 let = 100 Kč
Služby s nájmem spojené 45 x 10 let = 450 Kč 
Celkem v našem příkladu bude činit částka na 10 let za 
hrobové místo o výměře 2 m2 550 Kč.

J. U.   
Nové kontejnery ve sběrném dvoře
Do sběrného dvora na přání občanů přibyl kontejner na 
použitý textil, oděvy, párovou obuv, batohy, kabelky, 
peněženky apod. Kontejner je bílé barvy, je umístěn 
za plotem a vhoz je shora. Vývoz bude prováděn 
podle potřeby 1x za 14 dní nebo 1x měsíčně. Každý 
kus vhozený do tohoto kontejneru bude firmou ručně 
přebrán, roztříděn a určen k další spotřebě. V žádném 
případě tam nevhazujte pytle, ale jednotlivé kusy. Před 
sběrným dvorem máme kontejnery na tříděný odpad. 
Modrý na papír, zelený na barevné a bílý na čiré sklo. 
Velký žlutý kontejner bude sloužit pouze na plastové 
lahve, plastové kelímky a nic víc. Ostatní plastové 
kbelíky, barely, trubky, květináče, desky, různé plastové 
krytiny a velké hračky z plastu se musí odkládat do 
velkoobjemového kontejneru na směsný odpad. Přibyl 
také žlutý kontejner s přelepkou na Tetrapak – a je tam 
zobrazeno, jaké druhy kartonů tam patří (od džusů, 
mléka, smetany, dětských pitíček, vín apod.), je umístěn 
také před sběrným dvorem.

J. U.

KULTURNÍ VÝBOR
Dětský maškarní karneval
V sobotu 25. 2. 2017 jsme se sešli v Kulturním 
domě v Čisté, kde se konal DĚTSKÝ 
MAŠKARNÍ KARNEVAL. Mohli jsme tam 
potkat princezny, čarodějnice, piráty, berušky 
a mnoho dalších pohádkových postav a masek. 
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Zábavné odpoledne začalo ve 14 hodin. Rodinnou 
schow plnou smíchu, vtipu, písniček, soutěží, 
krásných dárků přivezl kamarád bez hranic Fešák 
Pino a jeho nerozlučná kamarádka, hvězda mezi 
bonbóny Bóňa Bon Bóňa. Show zakončila bohatá 
tombola. Letošní karneval se podle mého názoru 
opravdu vydařil. Svědčila o tom nejen hojná účast 
místních i přespolních, ale především spokojené 
tváře dětí, jimž celé odpoledne patřilo. Snad se 
i v dalších letech podaří tuto akci zopakovat.

Obec vítá nové občánky
V sobotu 8. 4. 2017 jsme v naší obci přivítali 
nové občánky. Jsou to Jan Bukovský, Tereza 
Růžičková, Jana Malínská, Jakub Kubiš, Adéla 
Kudláčková, Julie Kostrounová, Natálie Vacková, 
Pavel Volša a Štěpán Novák.

Pozvánka na pálení čarodějnic
Tak jako každý rok i letos se chystá pálení 
čarodějnic. V podvečer 30. dubna se na mnoha 
místech můžete účastnit čarodějnických slavností 
s bohatým programem. Jejich součástí bývají 
lampionové průvody, vystoupení hudební 
skupiny, tradiční opékaní špekáčků a zlatým 
hřebem večera je pak zapálení vatry a upálení 
čarodějnice. Protože následující den je vždy 
dnem pracovního volna, který letos připadá na 
pondělí, můžete si dopřát příjemný odpočinkový 
víkend. Sraz u KD Čistá v 18.30 hodin, odkud se 
lampionový průvod vydá k fotbalovému hřišti.

Pozvánka na Den dětí
Zveme všechny děti, maminky a tatínky, babičky 
i dědečky na krásné dětské odpoledne. Dětský 
den se uskuteční v sobotu 3. 6. 2017 od 13. 30 
hodin na zdejším fotbalovém hřišti. Pro děti bude 
připraven bohatý program. Jeho součástí bude 
například oblíbené malování na obličej, střelba 
ze vzduchovky atd. Dětský den bude pojatý 
sportovně. Děti obdrží sladké odměny. Přijďte se 
s námi pobavit, opéct špekáčky u ohně a třeba si 
jen tak popovídat. Přijďte s námi společně oslavit 
Dětský den.

Za kulturní výbor Horáčková D.

Komise ŽP
Úvodem mého příspěvku, bych chtěl reagovat na 
některé připomínky k zimnímu období. Jednalo 
se hlavně o údržbu silnic a ulic v naší obci. Názor 
některých občanů byl takový, že zastupitelstvo 
se asi vůbec nezajímalo o zimní údržbu. 
Zastupitelstvo se tímto tématem zabývalo už 
koncem října a podalo informaci na veřejném 
zasedání a následně v našem Zpravodaji. Obec 
byla připravena jak technikou, tak i dostatečným 
množstvím posypového materiálu. Když napadl 
první sníh, pan Horák se zhostil svého úkolu velmi 
dobře. Jezdil na zavolání a konal přesně podle 
potřeb, odhrnoval, sypal, solil. Setkal jsem se také 
s názory, že při protahování ulic by měli jezdit 
dva, jeden za volantem a druhý by měl odhrnovat 
sníh od vrat domů. To si prosím Vás vyhodnotíte 
asi každý sám. Kontroloval jsem autobusové 
zastávky, zda- li je tam proveden posyp a bylo 
vše v pořádku. Podle mého názoru jsme zimní 
údržbu zvládli dobře a dle možností. Důležité je, 
že nevznikla žádná havárie a nestal se úraz. Chtěl 
bych poděkovat pracovníkům obecního úřadu 
i vám všem, kteří jste se na úklidu v zimním období 
v naší obci podíleli. Zastupitelstvo projednalo 
také úklid naší obce po letošní zimě, kdy mnohdy 
sníh ukryl poklady, které se tam stále nacházejí. 
Samozřejmě, že hovořím o stavu našich silnic 
a ulic. Jako každoročně bude provedeno zametení 
komunikací a pak jejich oprava.
Na závěr přeji našim občanům, ať se jim daří 
v nadcházejících jarních dnech. Doufejme, že se 
nám více ukáže sluníčko a bude nás nabíjet svou 
energií do další práce.

Stanislav Veselý

MŠE SVATÁ V KOSTELE 
SV. VAVŘINCE V ČISTÉ SE KONÁ 

V NEDĚLI 16. DUBNA 2017 
OD 14. 00 HODIN 
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Malé ohlédnutí za sezónou 2016 – 
RC Club Čistá (RCČ)
Byla to již naše devátá sezóna naší činnosti 
a můžeme říci, že patřila mezi naše nejúspěšnější. 
Celkem jsme se zúčastnili tří šampionátů, 
v kterých jsme absolvovali 26 závodů.
Nejprestižnější naší účastí bylo absolvování 
seriálu závodů Mistrovství České Republiky 
(MČR), který se skládal z pěti závodů 4WD 
a dvou závodů 2WD (pohon jedné nápravy). 
Naše aktivity se soustředili na 4WD. Tým byl 
vytvořen z nejzkušenějších jezdců – Marek 
Střihavka, David Mišalko a František Doležal. 
Kategorii Týmů jsme vyhráli! Největší zásluhu 
na tomto úspěchu má Marek, který dokázal 
vyhrát 4 z 5 závodů. Tímto výkonem si vybojoval 
titul mistra České Republiky (ČR) v absolutním 
pořadí všech jezdců a samozřejmě i titul mistra 
ČR ve své kategorii 3 (17 – 40 let), která patří 
mezi nejvyrovnanější. Zde obsadil velmi ceněné 
páté místo David Mišalko. Další titul mistra 
ČR vybojoval i František Doležal v kategorii 
4 (40 – a víc let). Více podrobností o našich 
výkonech našich jezdců naleznete na: http://2016.
mcrrcrally.cz

V roce 2017 se opět budeme účastnit těchto tří 
šampionátů a v této době již máme za sebou 
první závod MČR, který se uskutečnil ve 
sportovní hale v Hostinném. Zde se nám podařilo 
vybojovat výborný výsledek za účasti 82 jezdců 
v 17 týmech. Tým RCČ dominoval (letos ve 
složení M. Střihavka, T. Procházka, F. Doležal) 
a kategorii týmů vyhrál. Některých soutěží se 
zúčastní i BOBIK team RCČ (Filip a Markéta 
Musalovi).
Děkujeme zastupitelstvu naši obce za finanční 
i technickou pomoc a všem fandům za morální 
podporu!

Za RCČ F. Doležal
Fotbal muži
První sraz se uskutečnil 31. 12. 2017 na místním 
hřišti, při silvestrovském fotbálku a posezení 
na hřišti. Tréninky začaly ve druhém týdnu 
v lednu. Trénovalo se v okolí Čisté a jednou 
týdně v tělocvičně ZŠ. V polovině února oznámil 
ukončení trenérské činnosti Jindra Holický, 
který odešel trénovat mužstvo Luštěnic, které 
hraje 1. A třídu. Toto rozhodnutí nás nemile 
zasáhlo, protože sehnat trenéra v polovině 
ročníku není vůbec lehké až téměř nemožné. Po 
několika týdnech hledání, se mužstva ujal Roman 
Dohalský, úspěšný trenér naší mládeže. Hráčské 
změny v mužstvu jsou minimální, odešel David 
Fidrich do Luštěnic a Miloš Prokůpek do Bělé 
p.B. „B“. Do mužstva se zapojil Miroslav Jíra, 
který hostoval v Bělé a Michal Procházka, který 
přišel z Kosmonos „B“.

Fotbal minižáci
Aby toho nebylo málo, museli jsme řešit naše 
minižáky (z důvodu odchodu 2 hráčů do vyšších 
soutěží) a ukončení činnosti dalších dvou. Děláme 
všechny kroky, abychom tuto soutěž minižáků 
nemuseli odhlásit. Bohužel, i když mohli zmínění 
hráči dohrát jaro v Čisté, což bylo dohodnuto, 
tak ambice rodičů jsou mnohdy větší než jejich 
dětí. A vůbec je nezajímá, že klub může zaplatit 
pokutu za odhlášení ze soutěže až do 10.000 Kč. 
Touto cestou bych chtěl poděkovat ZD Čistá 
a především předsedovi Tomáši Bartošovi za 
zakoupení sítí do branek a dále za zakoupení 
ochranných sítí za branky.

Za FK Slavoj Čistá, Jaroslav Dohalský

Další šampionát “domácí“ byl Czech Rally 
Championship (oblast středních Čech), který 
převážně pořádáme i organizujeme. Skládal se 
z 9 závodů a zde jsme sestavili dva týmy. RCČ – 
M. Střihavka, D. Mišalko, F. Doležal a Tomáš 
Procházka. Druhý teamem byl tradičně BOBIK 
team RCČ – Petr + Filip Musal a Petr Hauer. 
Tým RCČ tento šampionát ovládal a opět to 
bylo zásluhou Marka S., který se stal absolutním 
vítězem. Bobik team RCČ obsadil výborné druhé 
místo. Více podrobností naleznete na: http://
www.crc-rcrally.cz
Dalším šampionátem byl SAFARI Cup (oblast 
východních Čech), který se skládal z 10 závodů. 
I zde jsme sestavili dva týmy BOBIK team 
RCČ – Petr + Filip Musal a MARTINI Racing 
team RCČ – F. Doležal, Josef Vacek, David Čech 
a Jan Papež. Lépe se dařilo MARTINI Racingu 
RCČ – 2. místo a těsně za ním BOBIK team RCČ 
v hodnocení týmů. Více podrobností naleznete na 
http://safaricup.cz/vysledky.php?rok=2016.

NEPRAVIDELNÝ INFORMAČNÍ SERVIS OBCE ČISTá - zpracoval Josef Műller a Jiří Čermák.
Vytiskla Tiskárna Čistá


