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ZPRAVODAJ
obce Čistá

4/2021
Josef Hora
Všecko je krásné…
Všecko je čisté, krásné dnes.
S bílými vločkami sněhu
mi první zimní den v duši snes
nějakou starou něhu.

Celý by člověk chtěl dlaní být,
jež v lehký vánek se mění,
něco drahého pohladit
a dívat se k nedosycení…

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ ČISŤÁCI,
V předešlém období jsem již několikrát zmínil, že je 
obtížné se stále vyjadřovat k aktuálnímu stavu vývoje 
koronavirové krize nejenom v naší obci.
Proto již doopravdy nechci dlouze opakovat to, co si 
zcela jistě každý z nás uvědomuje. Přesto je třeba mít na 
paměti, že situace stále není ideální.
Proto bych vás chtěl všechny jménem vedení obce Čistá 
znovu požádat, abyste i nadále dodržovali vládní nařízení 
a opatření, buďte obezřetní a buďte na sebe opatrní.
Také jsem již v minulém období uvedl, že i v této pro 
nás všechny složitější době musí jít život v naší obci dál. 
Nadále tedy pokračujeme se započatými stavebními 
projekty a s přípravou dalších projektů, o kterých se 
zmíním na jiném místě zpravodaje. Ano, opět zde musím 
zopakovat, že v současné době je velice složité získat 
jakékoli potřebné vyjádření nebo stanovisko od různých 
dotčených orgánů. I z těchto důvodů již dnes víme, že 
některé stavební akce, které budou započaty v příštím 
kalendářním roce se velmi pravděpodobně posunou do 
nového volebního období.

Zdeněk Tyšer, starosta obce

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám všem popřát co nejklidnější prožití svátků vánočních.
Také Vám přeji, abyste předvánoční a vánoční čas prožívali v kruhu svých rodin a přátel 
a užívali si klidu a pohody. A nezapomínejte na to nejdůležitější, mějte se všichni rádi!
Rok 2021 byl bohužel opět poněkud zvláštní a já pevně doufám, že následující rok nám 
přeci jenom přinese jen ty dobré věci a v to bychom měli společně věřit.
Do Nového roku 2022 Vám přeji především pevné zdraví, což je nejenom v této době to 
nejdůležitější!

PODĚKOVÁNÍ
Dnešní poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli 
způsobem podíleli na zrodu nového obecního Betlému. 
Neradi bychom na někoho zapomněli, přesto si touto 
cestou dovolíme poděkovat truhlářům Mirkovi M. 
ml. a Mirkovi M. st., obecním brigádníkům, kteří se 
podíleli na nátěru soch, stavebníkovi Petrovi L., který 
připravil plochu pro samotnou stavbu, Liborovi B. 
za krásné nasvícení, Honzovi W. za perfektní úpravu 
okolí Betlému, Pavlovi Š., Honzovi T., Přemkům B., 
Jardovi a Josefíně C., Jardovi M. a Milanovi T. kteří 
se podíleli na finálních úpravách a v neposlední řadě 
řezbářovi Jaromíru Hodáňovi z Vysokého Mýta a všem 
našim sponzorům. Ještě jednou děkujeme!
Opětovně děkujeme také občanům, kteří pomáhají 
se zimní údržbou místních komunikací, chodníků 
a cestiček v okolí svých domů.

za vedení obce Zdeněk Tyšer a Leoš Miler

(Josef Hora – Na shledanou, vteřiny, 
Všecko je krásné…, str. 12, Mladá fronta 1978)

Zdeněk Tyšer, starosta obce
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NABÍDKA PRO OBČANY
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.
Stejně tak vás můžeme případně dopravit na 
očkování třetí dávky vakcíny proti covidu. 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

PODĚKOVÁNÍ
Milý občané obce Čistá. Chtěla bych vám všem touto 
cestou vřele poděkovat za doprovod mého může pana 
Josefa Růžičky na jeho poslední cestě, za projevenou 
soustrast, květinové dary i podporu.
Též děkuji zástupcům obce Čistá a vedení ZD Čistá 
i zaměstnancům za projevená slova soustrasti 
i květinové dary.

S úctou Irena Růžičková s rodinou

ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 
V ZIMNÍM OBDOBÍ
Tak, jak jste zcela jistě všichni zaznamenali, již nám 
také napadl první sníh. Znovu bychom chtěli požádat 
všechny občany obce, aby parkovali svá vozidla 
zejména v tomto zimním období na svých pozemcích 
(pokud je to tedy možné). Při úklidu sněhu technikou je 
doopravdy v některých ulicích pro řidiče ZD Čistá a pro 
pracovníka OÚ Čistá velký problém se tzv. „vymotat“ 
mezi zaparkovanými automobily na ulicích.
Jinak dle našeho názoru a dle pohledu na okolní obce 
a města probíhá v naší obci zimní údržba komunikací 
na obstojné úrovni. Znovu se snažíme reagovat na 
všechny připomínky občanů a napravovat některé 
nedostatky, ale zároveň občany musíme upozornit, že 
z kapacitních důvodů není možné např. také vyklízet 
vjezdy k jednotlivým rodinným domům. Může se také 
stát (a již se také stává), že si někteří z vás vyklidí 
od sněhu prostor před vašim vjezdem do garáže a při 
následném úklidu komunikací technikou je sníh znovu 
nahrnut na krajnici a případně před váš vjezd. Věřte 
tomu, že to v žádném případě není záměrem, ale sníh 
odhrnutý z komunikace přeci jenom logicky nakonec 
zůstane na krajnici. To jenom pro vysvětlenou těm, 
kteří na tuto situaci upozorňují, ale doopravdy to jinak 
nelze provést.

Zdeněk Tyšer, Jaroslav Cvejn a řidiči ZD Čistá

Veřejné zasedání, které se konalo 
v pondělí dne 10. 11. 2021
V pořadí páté Veřejné zasedání v tomto kalendářním 
roce se konalo ve středu dne 10. 11. 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 Vladimír Hrubý.
Omluveni: Ing. Karel Fikar (dostavil 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 program.
Výsledek hlasování: PRO 6

- ZO projednalo a SCHVÁLILO Návrh Střednědobého 
výhledu obce na roky 2022 - 2024.
Výsledek hlasování: PRO 5
PROTI 1
- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy na dotaci Projektové 
dokumentace pro Splaškovou kanalizaci.
Výsledek hlasování: PRO 6
- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO návrh 
Bezúplatného nabytí pozemku p.č. 520/129 o výměře 
799 m2 od SPÚ Praha.
Výsledek hlasování: PRO 6

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO Dodatek 
č.2 ke Smlouvě o dílo na realizaci VZMR s názvem 
Sběrný dvůr Čistá - stavba.
Výsledek hlasování: PRO 6

- ZO vyslechlo informaci o průběhu zadávacího 
řízení na výběr dodavatele k realizaci Veřejné 
zakázky vedené pod názvem „Čistá u MB - Dešťová 
kanalizace v části obce Stránka“, informace 
o výběru dodavatele stavby.
ZO dále projednalo a SCHVÁLILO podpis Smlouvy 
o dílo s vybraným dodavatelem, stavební firmou 
BALCAR s.r.o., T.N. Koutníka 1644, 565 01 Choceň 
za částku 1,623.776,56 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: PRO 4 (ZO Tyšer, Miler, 
Doušová, Martinec)
PROTI 3 (ZO M. Dubayová, Hrubý, Ing. Fikar)
- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO podpis 
Smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch 
společnosti Cetin a.s.
Výsledek hlasování: PRO 7

- ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO podpis 
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB na přeložku 
plynárenského zařízení u č.p. 275 se společnosti 
GasNet s.r.o.
Výsledek hlasování: PRO 7

- ZO vyslechlo, projednalo a NESCHVÁLILO Žádost 
o odprodej části obecního pozemku p. č. 520/186 
o přibližné výměře 176 m2.
Výsledek hlasování: PRO 1
PROTI 4
ZDRŽELI SE hlasování 2
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Různé, starosta obce dále informoval
• Stavební úpravy ve Sběrném dvoře – Dne 
13. 10. 2021 se konalo řízení o Odevzdání a převzetí 
díla a dne 20. 10. 2021 byl podepsán Zápis o odstranění 
vad a nedodělků z řízení o odevzdání a převzetí díla 
a stavba byla předána. Souběžně byla podána Žádost 
o vydání kolaudačního souhlasu. Kolaudační řízení se 
předpokládá v průběhu měsíce 11/2021.
• Chodník podél místní komunikace – I.ETAPA, 
V.O. nového chodníku – 1. a 2. část (od Pomníku 
u křižovatky k místní Poště) - Dne 3. 11. 2021 bylo 
provedeno Předání a převzetí staveniště stavební 
firmou H-INTES s.r.o. Následně byly zahájeny práce na 
realizaci 1.části, a to práce na dešťové kanalizaci. Práce 
se budou provádět dle klimatických možností.
• Projektová dokumentace Splašková kanalizace 
v obci Čistá – V současné době se stále připravují 
doplňující podklady pro získání Stavebního povolení. 
Dokumenty potřebné k získání Stavebního povolení 
jsou již kompletní na část „Odkanalizování obce“, 
ale stále se ještě dokončují podklady pro Čerpací 
stanici odpadních vod a Výtlak (přivaděč na trase 
Čistá – Hrdlořezy). Z těchto důvodů Stavební povolení 
očekáváme až počátkem příštího roku 2022.

Stavy na obecních účtech ke dni 31. 10. 2021
- Běžný účet KB  3,642 tis Kč
- ČNB    5,403 tis
- Spořící účty KB, ČMSS 1,217 tis Kč
 
Celkem je na obecních účtech k 31. 10. 2021 
                                                     10,262 tis Kč

Diskuse
Bylo diskutováno o malé informovanosti občanů 
ohledně konání Veřejných zasedání ZO, dále o údajné 
špatné informovanosti části zastupitelstva o dění 
a záměrech vedení obce.
Dále bylo diskutováno o vybavení a kontejnerech ve 
Sběrném dvoře, o situaci ohledně provozu závodu 
Dehtochema a o možných dotací kostela v Čisté 
(o těchto tématech se zmíním na jiném místě v tomto 
Zpravodaji).

Zdeněk Tyšer

DEŠŤOVÁ KANALIZACE V ČÁSTI OBCE 
STRÁNKA
Tak jak jsme vás informovali v předešlém zpravodaji, 
na Veřejném zasedání ZO, které se konalo dne 
10. 11. 2021 byla projednána, a nakonec těsně 
schválena tato dlouho připravující se stavební akce. 
Někteří zastupitelé obce a také někteří občané nám 
(starostovi obce, místostarostovi obce a předsedovi 
stavebního výboru) vyčítají, že při Výběrových řízeních 
neustále oslovujeme vytipované stavební společnosti. 
Zde jenom uvedeme, že se VŽDY při Výběrových 
řízení řídíme směrnicemi a zákony a NIKDY jsme 
doposud při Výběrových řízeních nepochybili.
Přesto jsme tentokrát ve všem splnili požadavek 
opozičních zastupitelů a některých občanů a dle 
jejich doporučení nebyla Zadávací dokumentace 
zaslána konkrétním stavebním společnostem (tedy ani 

našim údajným kamarádům), ale Výzva se zadávací 
dokumentací byla zveřejněna pouze na PROFILU 
ZADAVATELE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK.

Jak jsme také již uvedli, dne 1. 10. 2021 se na OÚ 
Čistá sešla komise na hodnocení nabídek ve složení 
(Ing. Klára Soukupová – společnost LK Advisory, 
starosta a místostarosta obce) ve věci „Hodnocení 
nabídek“. Tato komise posoudila a vyhodnotila pouze 
2 odevzdané nabídky:
• STAVOTRANS s.r.o., Černá silnice 369, 295 01 

Mnichovo Hradiště (nabízená cena 1,950.371,25,– 
Kč bez DPH);

• Stavební firma Balcar s.r.o., T.N. Koutníka 1644, 
565 01 Choceň (nabízená cena 1,623.776,56,– Kč 
bez DPH);

Hodnotící komise zkontrolovala obě předložené 
nabídky. Hodnocení bylo provedeno dle ekonomické 
výhodnosti nabídek s hodnotícím kritériem – nejnižší 
nabídková cena bez DPH (pro zajímavost, rozpočtová 
částka dle oceněného rozpočtu z dubna roku 2020 byla 
2,051.831,– Kč bez DPH).
Na základě výše uvedených skutečností komise 
doporučila zadavateli (Obci Čistá) podepsat Smlouvu 
o dílo se stavební společností Stavební firma Balcar 
s.r.o., T.N. Koutníka 1644, 565 01 Choceň.

Tento stavební projekt připravujeme od června roku 
2019. Od tohoto období pravidelně informujeme 
všechny občany, tedy také všechny i opoziční 
zastupitele, co se v daném období připravuje, jaká je 
v tomto stavebním záměru situace apod. Pravidelně 
v období uplynulých více jak dvou letech!
Proto nás velice překvapila reakce opozičních 
zastupitelů při hlasování na Veřejném zasedání dne 
10. 11. 2021, kdy se rozhodovalo o realizaci tohoto 
projektu. Všichni tři opoziční zastupitelé hlasovali 
PROTI realizaci této dlouhodobě připravované akci.

Na základě výše uvedeného jsem za podpory ostatních 
zastupitelů Leoše Milera, Zdeňky Doušové a Jaroslava 
Martince písemně vyzval tyto zastupitele a položil 
jsem jim jednoduchou otázku, cituji: „proč jste všichni 
tři hlasovali proti nezbytně nutné realizaci Dešťové 
kanalizace na Stránce?“
Do uzávěrky tohoto Zpravodaje jsme se bohužel 
odpovědi nedočkali, tedy když pomineme to, že jedna 
opoziční zastupitelka odepsala, cituji: „co se týká 
dešťové kanalizace na Stránce: právě proto, že jsem 
dopředu neměla vůbec žádné alespoň základní informace 
k této akci, proto jsem hlasovala „nesouhlasí“. K tomuto 
„odůvodnění“ lze dodat pouze jediné, a to jsem také 
písemně sdělil této zastupitelce, cituji: „Jestli Vy (nebo 
snad všichni opoziční zastupitelé) chcete zdůvodňovat / 
obhajovat Váš odmítavý postoj při hlasování realizace 
Dešťové kanalizace na Stránce tím, že jste neměli 
potřebné informace, tedy „vůbec žádné alespoň základní 
informace“, tak je to neskutečná absurdita! Kdo Vás před 
každým Veřejným zasedáním oslovuje, vyzývá, podbízí 
se, abyste za mnou přišli na OÚ, že v případě nějakých 
dotazů se budu snažit pro ty, kteří mají o to zájem podat 
jakékoliv doplňující informace k jednotlivým bodům 
programu? Opakovaně tuto možnost všem zastupitelům 
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obce nabízím před každým VZ, jsem připraven případným 
zájemcům vše vysvětlit, objasnit, zdůvodnit. A Vy nyní 
napíšete, znovu cituji: „jsem dopředu neměla vůbec 
žádné alespoň základní informace k této akci, proto jsem 
hlasovala „nesouhlasí“?
Dále již raději bez komentáře. Ještě jsem paní 
zastupitelce napsal, proč si tedy pro ty informace 
nepřišla, když nejenom ji, ale všechny ostatní 
pravidelně zvu / zveme na OÚ, abychom poskytly 
jakékoli informace k čemukoli. Na tento dotaz 
jsem dostal závěrečnou odpověď, cituji: „ano, máte 
pravdu v tom, že jsem v posledních měsících před VZ 
nechodila na úřad pro info, to napravím“. Jenom 
bych si dovolil doplnit, že těch posledních měsíců 
bylo podstatně více, spíše roky. No nic, tak uvidíme.
Ještě jedno důležité doplnění, aby byli tzv. všichni 
v obraze, tedy nejenom ti, kteří navštěvují Veřejná 
zasedání, ale všichni občané naší obce, kteří si přečtou 
tento zpravodaj a pevně věříme, že i tento článek. 
Všichni zastupitelé, tedy i opoziční zastupitelé měli 
před hlasováním dle našeho názoru dostatečné 
podklady, a to kompletní Protokoly o Otevírání 
obálek, posouzení a hodnocení nabídek a kompletní 
Návrh Smlouvy o dílo vč. cenových relací. Takže 
v žádném případě není pravda (jak uvedla opoziční 
zastupitelka), že neměla vůbec žádné alespoň 
základní informace.
Závěrem pro jistotu všem zopakujeme, že tato 
stavební akce je nezbytně nutná pro další etapu, a to 
pro samotné zajištění skalního svahu na Rodinnými 
domy. Pokud bychom nerealizovali toto odvodnění 
z prostoru skalního masivu, nemohli bychom ani 
případně realizovat samotné zajištění skalního svahu – 
tato 2.etapa je tímto podmiňována. Znovu opakujeme, 
vždyť se jedná o bezpečnost našich spoluobčanů a když 
neodvedeme dešťovou vodu ze skalního masivu, 
nemůžeme požádat ani o případnou dotaci na samotnou 
stabilizaci skalního svahu.

Zastupitelé obce Zdeněk Tyšer a Leoš Miler, Zdeňka 
Doušová, Jaroslav Martinec

MODERNIZACE SBĚRNÉHO DVORA
Jak jsme již v úvodu tohoto zpravodaje uvedli, dne 
13. 10. 2021 se konalo řízení o Odevzdání a převzetí díla 
a dne 20. 10. 2021 byl podepsán Zápis o odstranění vad 
a nedodělků z řízení o odevzdání a převzetí díla a stavba 
byla předána. Na základě předání stavby byla podána 
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Získali jsme 
další potřebná stanoviska od dotčených orgánů a dne 
29. 11. 2021 bylo na OÚ Čistá zasláno OZNÁMENÍ 
o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby 
s termínem konání 2. 12. 2021. Dne 8. 12. 2021 bylo na 
OÚ Čistá zasláno SDĚLENÍ a byl vydán Kolaudační 
souhlas.
V průběhu měsíců 11-12 /2021 jsme v areálu Sběrného 
dvora a Sběrného místa u Domu služeb ještě prováděli 
další stavební úpravy – provedení nájezdu a zámkové 
dlažby před sběrným místem. Do konce roku 2021 by 
mělo být ještě vyměněno stávající oplocení za nové 
a poté (dle klimatických podmínek) by měl být areál 
upraven do finální podoby.
Znovu otevření Sběrného dvora a Sběrného místa 
plánujeme v 1.čtvrtletí roku 2022.

Jenom připomínáme, že po dobu, než se Sběrný 
dvůr znovu otevře je stále možné po předchozí 
dohodě s panem Milanem Tomsou ukládat odpady 
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.

Zdeněk Tyšer, Ing. Zdeňka Doušová

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V OBCI ČISTÁ
Projektová dokumentace Splašková kanalizace 
v obci Čistá – v současné době se stále připravují 
doplňující podklady pro získání Stavebního povolení. 
Dokumenty potřebné k získání Stavebního povolení 
jsou již kompletní na část „Odkanalizování obce“, 
ale stále se ještě kompletují podklady pro Čerpací 
stanici odpadních vod a Výtlak (přivaděč na trase 
Čistá – Hrdlořezy). Z těchto důvodů Stavební povolení 
očekáváme až počátkem 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)
V předešlém zpravodaji jsme vás detailně informovali 
o sledu událostí. Proto se nyní budeme snažit opět 
informovat občany pouze o faktech.
Jak jsme také již uvedli, dne 20. 9. 2021 byla se stavební 
společností H-INTES s.r.o. podepsána Smlouva o dílo 
na realizaci této zakázky. Předání a převzetí staveniště 
se uskutečnilo dne 3. 11. 2021 a následně byly zahájeny 
stavební práce.
V průběhu měsíců listopad a prosinec 2021 se provádějí 
zemní práce na stavebním souboru dešťová kanalizace 
pod chodníky, rozvody elektro pro veřejné osvětlení, 
osazování stožárů pro V.O. Stavba nyní probíhá 
v nejkritičtějším místě jak z důvodu skalního podloží, 
tak také z důvodu prostorových.
Proto vás chci jménem obecního úřadu požádat, abyste 
byli všichni trpěliví z důvodu uzavírek a objížděk na 
místních komunikacích. V případě, že nám to umožní 
počasí, měla by být uzavírka na této části komunikace 
ukončena do 22. 12. 2021.
Děkuji za pochopení.

Zdeněk Tyšer
AUTOBUSOVÝ ZÁLIV PODÉL SILNICE 
3.TŘÍDY - ČISTÁ STRÁNKA
Zde jsme vás také v předešlém zpravodaji informovali, 
že se v současné době stále zpracovává Projektová 
dokumentace (dále již jen PD) 2. a 3. stupně, a to 
projekt pro žádost o Stavební povolení a Projektová 
dokumentace pro provádění stavby. Tato část PD by 
měla být odevzdána do konce tohoto kalendářního roku. 
Ihned poté požádáme všechny dotčené orgány o jejich 
stanoviska a následně požádáme magistrát města Mladá 
Boleslav, Odbor dopravy a silničního hospodářství 
o Stavební povolení.
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Současně obec stále usiluje o možnosti získání dotace 
na tuto stavební akci. Podmínkou je odprezentovat 
(odkonzultovat) kompletní PD, popř. s rozpočtem 
a Stavebním povolením na Středočeském fondu 
dopravní infrastruktury. Volné termíny pro konzultace 
budou ovšem až počátkem roku 2022.
Tuto stavební akci ovšem plánujeme realizovat 
i bez případné dotace, a to z důvodu, že se jedná 
o bezpečnost našich občanů.

Zdeněk Tyšer a za Stavební výbor Ing Zdeňka Doušová

NOVÝ OBECNÍ BETLÉM A „NETRADIČNÍ“ 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
V úvodu tohoto zpravodaje v rubrice „poděkování“ jsme 
si dovolili poděkovat těm, kteří se podíleli na vzniku 
tohoto Betlému. Nyní ještě doplníme, že tato myšlenka 
na obecní Betlém se zrodila již v roce 2019, ale vždy nám 
tento záměr něco zkomplikovalo a pokazilo (covidová 
situace, dlouhodobější nemoc řezbáře a v neposlední 
řadě také třeba problém sehnat dobré lipové dřevo na 
sochy). Vše se nakonec za přispění našich spoluobčanů 
a sponzorů podařilo. Věříme, že se Betlém líbí nejenom 
dětem, ale také vám ostatním.
A jelikož se nás již ptají někteří občané, kolik to vlastně 
stálo, tak věřte, že třeba kompletní náklady na výrobu 
všech soch ve výši přesahující 120 tis. Kč pokryly 
sponzorské dary. A proto zde na závěr ještě jedno veliké 
poděkování za finanční příspěvky od ZD Čistá, rodiny 
Houžvicovy z Čisté, Leoše Milera, Luboše Kuncíře, 
Jiřího Šrámka z Hrdlořez a od Jaroslava Martince.
Společně s místostarostou obce také děkujeme všem 
občanům, že respektovali vládní nařízení při netradičním 
rozsvícení vánočního stromečku a nového Betlému. 
Věříme, že vánoční koledy a písničky z obecního 
rozhlasu vám všem alespoň trochu zpříjemnily tento 
předvánoční čas.

Zdeněk Tyšer a Leoš Miler

Betlém - příprava plochy

Betlém - zahájení montáže

Sochy Betlém - průběh výroby soch

Betlém - příjezd KRÁLE

Betlém - a dílo se zdařilo

Betlém - snad se to našim nejmenším líbí

Příprava pro naše děti
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Mateřská škola v Čisté – STAVEBNÍ ÚPRAVY, 
PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA ZA ÚČELEM 
ZVÝŠENÍ KAPACITY

A nakonec k nám zavítali také Mikuláš, Anděl a Čertice

A snad všichni byli spokojeni

Rozsvícení Vánočního stromu

Jak jsem již uvedl v červnovém zpravodaji, tato významná 
stavební akce byla zdárně dokončena a od konce srpna 
tohoto roku nové prostory již využívají naše děti.
Přesto teprve v listopadu byla celá tato akce ukončena 
tzv. také legislativně. Na obecní účet byla připsána 2. 
dotační platba. A jelikož se někteří občané na Veřejných 
zasedáních ptají, kolik jsou tedy konečné náklady na 
modernizaci školky za účelem zvýšení kapacity, tak 
vám všem v příloze tohoto zpravodaje předkládám 
konečné vyúčtování tohoto projektu.
Pro vysvětlení uvádím, že všechny dotační akce se 
rozdělují na způsobilé (tedy tzv. „přímé“ náklady) 
a nezpůsobilé (tzv. „nepřímé“) náklady. Pravidlem také 
bývá to, že dotace se získává pouze z částky způsobilých 
nákladů a v tomto charakteru stavby a dotačním titulu 
to z pravidla bývá ve výši mezi 70 – 80%.
Obci Čistá se se společností LK Advisory s.r.o. 
(tato společnost nám pomáhala se získáním dotace 
a z veškerou administrací tohoto projektu) podařilo 
všechny náklady na tento projekt začlenit do 
způsobilých nákladů!
Pro ty, kteří se možná nebudou dobře orientovat 
v přiložené tabulce, si dovolím ještě trochu vysvětlit 
/ objasnit konečné resumé. Ve výsledku to znamená, 
že celkové náklady (jak již jsem výše uvedl, jedná se 
o veškeré náklady) na samotnou stavbu, kompletní 
vnitřní vybavení nábytku, hraček, elektro zařízení, 
venkovní úpravy zahrady a herních prvků, 
nové pergoly a ostatních nákladů (Projektová 
dokumentace, Technický dozor investora v průběhu 
celé stavby, Koordinátor Bezpečnosti práce, 
Autorský dozor v průběhu celé stavby, provedení 
Výběrového řízení, různých studií apod.) byly ve 
výši…. 15,671.203,– Kč;
Schválená částka je ve výši… 15,535.421,– Kč;
Celkové poskytnuté dotace (ze státního rozpočtu 
a z Evropské unie) 13,981.879,– Kč;
Vlastní podíl obce Čistá… 1,553.542,– Kč
Ano, znamená to jediné, obec Čistá se podílela 
z obecního rozpočtu pouze částkou 1,553.542,– Kč! 
Podařilo se nám tedy získat dotaci v celkové výši 90%, 
což je v dnešní době nadstandardní výsledek a já jsem 
již několikrát zmínil, že si tohoto výsledku osobně moc 
vážím. Snad to takto těm občanům, kteří žádali zveřejnit 
celkové vyúčtování tohoto projektu, bude stačit.

STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA MŠ V ČISTÉ ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ KAPACITY - Celkové způsobilé náklady / Schválená částka / Dotace celkem / Vlastní podíl  

1. žádost o platbu (státní rozpočet) (Evropská unie) (Obec Čistá)
předmět výdaje celkové způsobilé náklady schválená částka dotace celkem dotace SR dotace EU vlastní podíl
stavba 4 995 750,49 Kč 4 944 802,99 Kč 4 450 322,69 Kč 247 240,15 Kč 4 203 082,54 Kč 494 480,30 Kč
ostatní náklady (PD,TDI,BOZP,AD,VŘ, studie) 200 165,00 Kč 200 165,00 Kč 180 148,50 Kč 10 008,25 Kč 170 140,25 Kč 20 016,50 Kč

2. žádost o platbu stavba 8 756 363,61 Kč 8 688 578,89 Kč 7 819 721,00 Kč 434 428,94 Kč 7 385 292,06 Kč 868 857,89 Kč
vybavení MŠ 1 104 895,13 Kč 1 087 845,27 Kč 979 060,74 Kč 54 392,26 Kč 924 668,48 Kč 108 784,53 Kč
ostatní náklady (PD,TDI,BOZP,AD,VŘ, studie) 614 029,00 Kč 614 029,00 Kč 552 626,10 Kč 30 701,45 Kč 521 924,65 Kč 61 402,90 Kč

celkové způsobilé náklady schválená částka dotace celkem z toho dotace SR z toho dotace EU vlastní podíl
celkem stavba 13 752 114,10 Kč 13 633 381,88 Kč 12 270 043,69 Kč 681 669,09 Kč 11 588 374,60 Kč 1 363 338,19 Kč

vybavení MŠ 1 104 895,13 Kč 1 087 845,27 Kč 979 060,74 Kč 54 392,26 Kč 924 668,48 Kč 108 784,53 Kč
ostatní náklady (PD,TDI,BOZP,AD,VŘ, studie) 814 194,00 Kč 814 194,00 Kč 732 774,60 Kč 40 709,70 Kč 692 064,90 Kč 81 419,40 Kč

15,671.203,-Kč 15,535.421,-Kč 13,981.879,-Kč 776.771,-Kč 13.208.108,- Kč 1,553.542,- Kč



7

SÁZÍME STROMKY PRO POTOMKY – 
TŘEŠNĚ SE VRÁTILY NA POLNÍ CESTU
Odpoledne, dne 10. 11. 2021 se uskutečnila na polní 
cestě vedoucí ke kapličce sv. Prokopa akce „Sázíme 
stromky pro potomky“.
Tento Projekt zahájili dobrovolníci ze ŠKO ENERGO 
a uzavřeli ho dobrovolníci ze ŠKODA AUTO, kteří 
společně se zástupci OÚ Čistá a několika občany z obce 
Čistá zasázeli podél polní cesty u obce 22 třešní. Budou 
lemovat polní cestu, která vede ke kapličce sv. Prokopa, 
rozdělovat lány polí a vytvářet v krajině tolik potřebný 
větrolam.
Před samotným sázením jsme vykopali na stromy díry 
a pomáhali při samotném sázení. Vysazené stromy 
přebírá Obec Čistá do své péče.
Zasázet stromy se podařilo i díky vzájemné spolupráci 
mezi obcí Čistá a zástupci organizace „ochránci 
Klenice“. Všichni si přejme, ať se stromům daří.
Sázení stromů podpořil Nadační fond ŠKODA AUTO.
Závěrem chceme jménem OÚ Čistá poděkovat všem 
našim spoluobčanům (tedy všem 5. občanům), kteří 
nám s výsadbou pomohli. Uvědomujeme si, že termín 
výsadby, ve středu od 15 hodin ne všem vyhovoval, 
ale přesto trochu zamrzí, že výsadbu nepřišlo podpořit 
více občanů. Je to škoda, vždyť jsme sázeli pro naše 
potomky.

Zdeněk Tyšer a za Výbor pro ŽP Jaroslav Martinec KOSTEL sv. VAVŘINCE V ČISTÉ
V dubnovém zpravodaji jsem vás informoval, že jsme zno-
vu, jako každoročně připravili podklady pro novou ŽÁ-
DOST o zařazení kostela sv. Vavřince v Čisté do Programu 
záchrany architektonického dědictví pro rok 2021.
V květnu tohoto roku přišlo na OÚ Čistá oznámení, že kos-
tel sv. Vavřince v Čisté nebyl zařazen do Programu záchra-
ny architektonického dědictví a nebyl tedy schválen příslib 
finančních prostředků pro tok 2021.
V červenci tohoto roku jsme zaslali bělskému faráři Mgr. 
Škodovi seznam možných dotačních výzev určených na 
obnovu památkových, ale i nepamátkových objektů a po-
žádali jsme ho, aby tento seznam předal stavebnímu techni-
kovi na Biskupství Litoměřické, který připravuje závěrečné 
podklady pro žádosti o dotace. Dne 6. 9. 2021 jsme byli 
tímto stavebním technikem vyzváni, abychom znovu zpra-
covali nové doporučení naší obce pro zařazení kostela sv. 
Vavřince v Čisté do Programu záchrany architektonického 
dědictví pro rok 2022.
Doporučení od obce je jednou z mnoha příloh požado-
vaných Ministerstvem kultury České republiky. Případ-
ným zařazením kostela do programu PZAD by se povedlo 
přinést pravidelný zdroj financí na opravy kostela.
Ihned dne 6. 9. 2021 byly znovu zpracovány ze strany 
Obce Čistá všechny potřebné podklady (Reference o stáva-
jícím využití kostela sv. Vavřince v Čisté, Příslib poskytnu-
tí finančních prostředků na opravu kostela v Čisté, ostatní 
dokumenty) pro podání nové Žádosti o zařazení kostela 
sv. Vavřince v Čisté do Programu záchrany architekto-
nického dědictví pro rok 2022. Všechny tyto zpracované 
dokumenty jsou samozřejmě k nahlédnutí na OÚ Čistá.
Vážení spoluobčané, na základě výše uvedeného budeme 
opět společně věřit, že kostel sv. Vavřince v Čisté bude 
v roce 2022 alespoň zařazen do Programu záchrany ar-
chitektonického dědictví pro rok 2022.

Zdeněk Tyšer

Výsadba stromků - přípravné činnosti

Výsadba stromků - jde nám do od ruky, tedy od lopat

Výsadba stromků - zahájili jsme sázení

Výsadba stromků - snad jsme to zasázeli dobře
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Závod DEHTOCHEMA spol. s.r.o. 
v Bělé pod Bezdězem
Na Veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se 
konalo dne 10. 11. 2021 vznesl jeden zastupitel obce 
dotaz, jak pokračuje řešení špatného ovzduší pochá-
zející z Dehtochemy. Společně s místostarostou obce 
jsme odpověděli, že to jsou spíše otázky na Bělou p. 
B. Několik jednání s vedením města již proběhlo, ale 
zatím bez úspěchu. Naše obec navrhla objednat mě-
ření ovzduší za cca 300 tisíc korun. V té době by se 
přidaly také obce Plužná a Katusice, ale bohužel ne 
už Bělá p. B.
Po nedávném zahoření ve firmě jsme ani neobdrželi 
žádné zprávy o kontrole Životního prostředí ani 
ze zásahu hasičů, i když jsme o to město Bělá p. 
B. požádali. Pravidelné kontroly údajně probíhají 
a naměřené hodnoty jsou v normě.
Přesto jsme navrhli uskutečnit schůzku na MěÚ 
v Bělé p. B., které by se zúčastnili zástupci Bělé pod 
Bezdězem a obce Čistá vč. zastupitelky M. Dubayové, 
která požádala, aby se jednání mohla také zúčastnit.
Následně jsme kontaktovali vedení města Bělá p. B. 
s tím, že bychom tuto schůzku uskutečnili.
Bylo nám sděleno, že společná schůzka zástupců 
obce Čistá, starosty Bělé pod Bezdězem a majitelem 
Dehtochemy by se mohla uskutečnit, ale až po 
15. 12. 2021 z důvodu, že současný majitel závodu 
Dehtochema je nyní mimo území ČR. Pokud se 
schůzka přeci jenom uskuteční, budeme vás následně 
všechny o výsledku jednání informovat.

Zdeněk Tyšer a Leoš Miler

NOVELIZACE ZÁKONU O ODPADECH 
– STANOVENÍ OBECNÍHO SYSTÉMU 
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Na základě metodického pokynu Ministerstva vnitra 
mají obce od 1. 1. 2022 za povinnost nahradit dosavadní 
obecní vyhlášky o odpadovém hospodářství za nové.
Z tohoto důvodu byly vypracovány dvě nové Obecně 
závazné vyhlášky, které bychom měli projednat 
a případně schválit na prosincovém Veřejném zasedání.
Jedná se o Obecně závaznou vyhlášku obce Čistá č. 
1/2021 o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství a o Obecně závaznou vyhlášku obce 
Čistá č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství.
Nový ceník za odkládání odpadů ve Sběrném 
dvoře (nevytříděná stavební suť, zářivky, vyřazené 
pneumatiky a ostatní) bude zveřejněn na stránkách 
obce a vyvěšen ve Sběrném dvoře počátkem roku 
2022.
Poplatky na svoz komunálního odpadu na rok 2022 
a jejich splatnost (dle nových Obecně závazných 
vyhlášek) budou nově 600,– Kč pro občana s trvalým 
pobytem v obci Čistá a 600,– Kč za nemovitost pro 
„chataře“.
Pro občany s trvalým pobytem, kteří v roce 2022 
dosáhnou věku 70 let nadále bez poplatku. Splatnost 
poplatků za odpady je do 31. 01. 2022 s tím, že pro 
„chataře“ platí individuální dohoda.

OSTATNÍ DĚNÍ V OBCI
V podzimním období jsme opět na některých místech 
v obci „vylepšili podmínky“ pro naše občany a některé 
sportovce. Byla např. provedena oprava střechy vstupu 
do Restaurace KD (v přílohách zasílám fotografie, 
abyste viděli, jaký stav nastal v tomto případě).
V suterénu (sklepních prostorách) jsme zlepšili 
podmínky v místní posilovně. Prostory byly kompletně 
vymalovány, byly provedeny nátěry a pokládka nových 
podlahových krytin. Také bylo naistalováno nové 
topení a závěrem upravena elektroinstalace a opraveno 
stávající osvětlení. Všem, kteří jste se podíleli na úpravě 
těchto prostor děkujeme.

Zdeněk Tyšer

Oprava střechy vstupu do KD - Před opravou

Oprava střechy vstupu do KD - starý střešní plášť

Oprava střechy vstupu do KD - stav střechy po demontáži 

Oprava střechy vstupu do KD -  Nová střecha před dokončením
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Fotbal muži
Poslední tři utkání podzimní části 3. třídy jsme 
dvakrát remizovali a jednou vyhráli. Na hřišti 
Jiviny jsme remizovali 1:1, doma porazili Novou 
Ves 5:0 a v posledním zápase podzimu remizovali 
ve vypjatém utkání 2:2 v Katusicích. Uhájili jsme 
1. místo s 23 body. Druhé SKP MB má o dva body 
méně. Tabulka je do pátého místa velmi vyrovnaná.
Co se týče dalšího programu, tak chystáme jako 
každý rok na Silvestra tradiční fotbálek na místním 
hřišti a pokud to situace okolo covidu dovolí tak 
v lednu Sportovní ples.

Fotbal mládež
Mladší žáci dokončili podzimní část soutěž, i když po-
slední tři zápasy byly na hraně z důvodu nemocnosti dětí.
Mladší přípravka začala trénovat na sále KD. Tréninky 
budou pokračovat i v novém roce. Ale i tam platí pokud 
to covidová situace dovolí.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílejí na 
chodu fotbalového oddílu a taktéž sponzorům za fin. 
pomoc.

za FK Slavoj Čistá předseda: Jaroslav Dohalský

TJ Slavoj Čistá oddíl stolního tenisu
TJ Slavoj Čistá oddíl stolního tenisu Vás zve na tradiční 
Vánoční turnaj, který se uskuteční  dne 18. 12. 2021 ve 
vekém sále KD v Čisté od 9.30 hod. Pohoštění zajištěno.
Doklad o bezinfekčnosti podmínkou.
Aktivním hráčům zakoupil klub pod stromeček nová 
sportovní trička, viz. přiložené ilustrační foto.

Za TJ Slavoj Čistá
Rampas František a Martinec Jaroslav

Posilovna pod OÚ - zahájení prací

Posilovna pod OÚ - Průběh prací

Posilovna pod OÚ - Prostory po úpravách
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Století na vsi

Dne 6. května 1905 v poledne největší požár v obci. Vy-
hořela čp. 65, 5, 6, 22, 43, 20 a sál čp. 59. Čistecký sbor 
hasil pod velením Josefa Rejhy dvěma stroji a dvaadvaceti 
muži. Celkem shořelo 6 obytných stavení, 6 stodol a osm 
jiných stavení. Uhořelo 24 kusů dobytka a hospodářské 
stroje. Pojišťovny uhradili cca 70% škod, ty činily 70 000 K. 
Vanul silný jihovýchodní vichr, který přenesl oheň přes rokel 
na stodolu čp. 22. Silně ohroženo čp.4 a 42, pak 25, 39, 
23, 21, 19. Spojeným hasičským sborům podařilo se požár 
izolovat. Tovární sbor Josefodolský dostavil se s čtyřkolovou 
ruční a stříkačkou parní. Dne 6. května v poledne vypukl 
na půdě chalupy čp. 65 pana Jana Nováka oheň a podpo-
rován větrem rozšířil se rychle na chalupu Josefa Huňáta čp 
5, statek Josefa Holasa čp. 6 a domek J. Dreslera čp. 22, 
jenž stál přes důl cca 300m. Dále shořel dům p. V. Třevíčka 
(Střevíčka?) čp. 43 a Antonína Šípa čp. 20, dále sál p. Fr. 
Vyhlase čp. 59 a jeho stodola. Od 1. září 1905 ustaven 
výpomocným učitelem Al. Zikmund. Zápis ze schůze obec-
ního zastupitelstva 21. května 1905: Na stavbu potřebné 
komunikace obdržela obec Čistá částku  1 407 K. z čehož 
polovička již byla obci vyplacena. Za uvedenou částku 
má obec vystavěti potřebnou některou silnici a do konce 
června t. r. předložit účty, načež druhá část podpory bude 
jí vyplacena. Po uvážení všech okolností, zejména toho, 
že obec právě staví silnici přes "Pahrb", jakož i toho, že 
následkem požáru hodlají majetníci povozů pomoci poho-
řelým, seznáno, že obec nemůže se pustiti ještě do stavby 
nové silnice, jelikož by to svými povozy rozhodně zastati 
nemohla. Usneseno tudíž, by účtů z právě stavěné silnice 
pahrbské se použilo. Nutno ovšem bude, aby ve stavbě 
ihned se pokračovalo, účty aby se zvlášť výjmuly, aby se 
pak koncem června mohly c. k. hejtmanství předložit. Dále 
starosta sděluje, že zadluženým občanům čisteckým, kteří 
suchem a krupobitím poškozeni byli, dostalo se státní pod-
pory ve výši 1 407 K.Částku tuto má mezi nejpotřebnější 
občany rozdělit obecní představenstvo. Konečně na vědomí 
vzato, že pan Klinger za pomoc při hašení požáru v "Holi" 
zaslal občanům, kteří hasili, jeden hektolitr piva, jakož i to, 
že majitel mlýna na Klášteře pan Josef Dürich uvoluje se 
zdejším pohořelým do konce září tohoto roku veškeré obilí 
pro jejich potřebu zdarma semleti. Zápis ze schůze 9. čer-
vence 1905: Konečně usneseno, aby majitelé koní, kteří 
pojedou se stříkačkou k požáru obdrželi: do Bytouchova, 
Plužné a Hrdlořez i na Podol po čtyřech korunách, do Bělé 
a do Bukovna po pěti korunách. Obnos tento vyrozumívá 
se, když se od požáru ihned vrátí, aneb vyjížďka je napla-
no. Stane- li se, že bude nutno při požáru déle se zdržet, 
ustaví se cena v případu k případu. Kočí, který s potahem 
k požáru pojede obdrží jednu korunu odměny.Ve školním 
roce 1905-06 do zdejší školy chodí 116 dětí. Dne 29. září 
1905 zproštěn služby a dán na odpočinek p. učitel Vlček. 
Zatímním řídícím učitelem je J. Rejha. Dobrodincové školy : 
5. října 1905 věnoval Josef Vlček, řídící učitel na odpočinku 
do sbírky přírodopisné devět pomůcek a pro chudé dítky 

zdejší školy čtrnáct knih, osm zpěvníků a 10 K. D/ Zápis 
ze schůze 15. října 1905: Ze spolku vystoupil Josef Bělo-
hlav. Silvestr se bude pořádat, jako zábava a čistý výtěžek 
bude věnován Potravnímu družstvu v Čisté. Zápis ze schůze 
ze schůze obecního zastupitelstva 13. prosince 1905: Dále 
usneseno na dotaz okresního výboru o stavbě okresního 
vodovodu odpovědět, že obec Čistá se proti podobné akci 
nestaví, ale je třeba uvážit, že některé obce si chtějí vodovod 
stavět samy a pro zbývající by společný vodovod vyšel draho. 
Obec Čistá je bohatá na vodní prameny a uvažovala by také 
raději o svém vodovodu. Po předložení rozpočtu na společný 
vodovod a posouzení této částky s rozpočtem na vodovod 
obecní, mohla by se obec k tomu vyjádřit. Vzhledem k zá-
konu ze dne 10. listopadu 1905 o zamezování a potlačování 
moru u vepřového dobytka zvoleni za důvěrníky pan Josef 
Kabeš z čp. 28 a Jan Tichý. Dále přijato, aby hasičské po-
kladně byla odevzdána částka 19 K, jakožto poloviční výlohy, 
které hasičský sbor měl s vysláním dvou členů do hasičské 
školy v Ml. Bol.. Rovněž usneseno, aby dvě režné blůzy, 
které letošního roku bylo nutné pro hasiče zakoupit, byly 
z pokladny obecní zaplaceny. Při volných návrzích sděluje 
p. J. Kabeš, že obraz v kapličce za kostelem je ve velmi 
špatném stavu a navrhuje by z obecních peněz pořízen byl 
obraz nový. Obec dává  pět korun a vyzývá o příspěvek 
některé majetnější dobrodince. D/ Zápis z valné hromady 
konané 28. ledna 1906: Za členy se přihlásili: Jan Heil, 
Václav Hurta, Bedřich Fridrich, Jan Jana, Jindřich Čuban. 
Deficit za tento rok činil 14 K 59 hal.. Do výboru byli zvoleni: 
předseda Antonín Bobek, místopředseda Jan Heil, jednatel 
Bedřich Fridrich, pokladník  Václav Hurta, členové výboru: 
Jindřich Čuban, Josef Zajíček, Josef Šín, revizoři účtu: 
Štěpán Vrba, Josef Šubrt, Jan Kroupa, správcem domu je 
Bedřich Fridrich a knihovníkem Vilém Flígl. V roce 1905 
se odbývalo pět schůzí a sice tři členské a dvě výborové. 
Pořádal se jeden ples, jedno divadelní představení a jedna 
silvestrovská zábava. Čistý výtěžek ze Silvestra 16 K, byl 
věnován Potravnímu družstvu. V roce 1896 je jmenován 
zatímním učitelem Al Zikmund a dekretem ze dne 21. led-
na 1906 řídícím učitelem v Čisté František Drásta.Zápis 
ze schůze obecního zastupitelstva z 31. ledna 1906: Aby 
péče o vydatnou ochranu dítek nezletilých lépe ku blahu 
a užitku sirotků provádět se mohla, usnáší se obecní zastu-
pitelstvo, aby ve zdejší obci zřízena byla sirotčí rada. Za její 
členy zvoleni: Josef Kabeš z čp. 28, Josef Vyhlas a Václav 
Kabeš. Za náhradníka zvolen Václav Vaněk. Sirotčí rada tato 
zvolila otcem sirotků Josefa Kabeše. Za správu školy p. Fr. 
Drásta. Pachtýřům obecních pozemků, vzhledem k živelní 
pohromě v roce 1904 sleveno z ročního nájemného 30%. 
Od 1. března 1906 je jmenován František Drásta definitivním 
řídícím učitelem. V tomto roce z Čisté odešel Al. Zikmun-
d.D/ Zápis ze schůze 4. března 1906: Za člena se přihlásil 
Jaroslav Mokrý. Byla koupena prkna na jeviště za 24K 76 
hal. na Rečkově. Zápis ze schůze obecního zastupitelstva 
7. března 1906: Co se týče dotazu dr. Krouského, ohled-
ně vyslání zástupce ku správnímu soudu do Vídně, bylo 
usneseno zjistit, kolik by takový zástupce stál a pokud by to 
nebylo mnoho, vyšle se p. dr. Krouský. Proti byl Josef Rejha, 
který prohlásil, že spor s obcí bělskou táhne se již několik 
let a bude rozhodnut dle důvodů ve stížnosti uvedených. 
Pokladník Josef Kabeš sděluje," že pokladnictví obecní 
koncem měsíce března t.r. odevzdává". Zápis ze 7.dubna 
1906: Navrženo, aby se střecha školy pokryla anglickou 
břidlicí. D/ Zápis ze schůze 24. května 1906: Za člena se 
přihlásil Josef Jireš. Bylo dohodnuto dát zhotovit spolkové 
odznaky, rudý podklad a zlatý nápis a hedvábné kravaty se 
znakem spolku. Zápis ze schůze obecního zastupitelstva 
z 22. července 1906: Dodávka štěrku na silnici od Kříže 
po Pachrb zadána Josefu Švardovi. 


