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ZPRAVODAJ
obce Čistá

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ ČISŤÁCI,
v posledních dvou zpravodajích jsem v úvodu vždy 
zmiňoval nelehká předešlá období. Nyní již nebu-
du opakovat, jaká období máme všichni za sebou 
a pokusím se Vás společně se zastupiteli obce Leo-
šem Milerem, Ing. Zdeňkou Doušovou a Jaroslavem 
Martincem informovat zejména o tom, jaké akce 
se chystáme ještě zahájit v tomto volebním obdo-
bí, případně které se budeme snažit dokončit. Také 
jsem ovšem několikrát zmínil, že některé dlouhodo-
bě připravované akce a projekty, které jsou zastu-
pitelstvem schváleny, nebudou zcela jistě dokonče-
ny do konce tohoto volebního období a budou tedy 
realizačně pokračovat i v novém volebním období 

            Déšť

Na horkých střechách zasyčel déšť
jako když hoří suchá tráva
Promoklá tramvaj odbíjí šest
Na město tiše poprchává

Jdu sama v dešti  Za řekou hřmí
Ne nevadí mi zmoklá hlava
Jen se mi zdají bláznivé sny
že prší na město voňavá tráva

Potichu si zpívám
do rytmu deště
náhodná slova
o zmoklém městě

Jdu  Nevím vůbec kam
a s každou kapkou
zas znova začínám

2/2022
Václav Hrabě: Blues pro bláznivou holku a jiné básně, Labyrint, Praha 1999

Pod polštář dám si až půjdu spát
blues o dešti v němž voní tráva
Snad se mi bude celou noc zdát
že venku tiše poprchává

Václav Hrabě: Blues pro bláznivou holku a jiné básně, Déšť, Labyrint, Praha 1999, str. 59

s novým zastupitelstvem obce.
Ano, pro ty z vás, kteří to ještě až tak nezazname-
nali, máme tu skutečně pomalu závěr tohoto vo-
lebního období, které bude ukončeno podzimními 
volbami do zastupitelstev obcí v roce 2022. Volby 
do zastupitelstev obcí se budou konat ve dnech 23. 
a 24. září 2022.

Tak, jak jsem také již zmínil v březnovém zpravo-
daji, přes vše výše zmíněné nadále pokračujeme 
s přípravou dlouhodobých projektů, o kterých se 
postupně zmíníme v tomto zpravodaji.

Zdeněk Tyšer, starosta obce

Vážení spoluobčané,
jarní měsíce nám skončily, před námi je již období krásného letního počasí a já vám 
všem u této příležitosti přeji, abyste tento čas využili k odpočinku a všichni si užívejte 
tepla.
Našim dětem a také studentům samozřejmě přeji pěkné vysvědčení a ať máte o prázdni-
nách co nejvíce slunečních dní.
A nám všem ostatním tradičně přeji zasloužené dovolené!

Zdeněk Tyšer, starosta obce
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PODĚKOVÁNÍ
Tuto již tradiční rubriku nechceme „opouštět“ a také 
v tomto zpravodaji si dovolíme poděkovat všem míst-
ním občanům, kteří pomáhali při jarním úklidu obce.
Stejně tak, jako každý rok děkujeme ostatním obča-
nům, kteří pomáhají s údržbou obecních travnatých 
ploch a zeleně v okolí svých domů. Moc si toho doo-
pravdy vážíme!
Další poděkování patří Zahradnictví Tomsa a zejména 
těm, kteří nám výsadbou keříků zkrášlili část trasy po-
dél nového chodníku. Také vám moc děkujeme.

za vedení obce Zdeněk Tyšer a Leoš Miler

NABÍDKA PRO OBČANY
Také zde již tradičně opakujeme, že Obec Čistá i nadá-
le nabízí možnost využití obecního automobilu. Seni-
orům a nemocným, kteří si nemají jak obstarat potra-
viny, nabízíme zajištění nákupu základních potravin 
a případně vyzvednutí léků. Tato služba je bezplatná.
V případě vašeho zájmu volejte v pondělí a ve středu 
(v dopoledních hodinách) na telefon Obecního úřadu 
326 303 221 nebo 603 240 069.

za vedení obce Zdeněk Tyšer a Leoš Miler

Veřejné zasedání, které se konalo ve středu dne 
8. 6. 2022
V pořadí druhé Veřejné zasedání v tomto kalendářním 
roce se konalo ve středu dne 8. 6. 2022 od 17 hodin 
v Salonku KD.
Tohoto Veřejného zasedání se dle listiny přítomných 
zúčastnilo pouze 6 občanů.

Na Veřejném zasedání byli přítomni zastupitelé:
Zdeněk Tyšer, Leoš Miler, Ing. Zdeňka Doušová, Marta 
Dubayová, Ing. Karel Fikar a Vladimír Hrubý. Zastu-
pitel Jaroslav Martinec byl omluven a dostavil se v prů-
běhu jednání.

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 Z. Tyšer, L. Miler, 
Ing. Z. Doušová, M. Dubayová,
Ing. K. Fikar a V. Hrubý)

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

Starosta obce před dalšími body schváleného programu 
pro úplnost znovu zopakoval, že veškeré podklady ke 
všem důležitým bodům programu byly všem zastupi-
telům předány k prostudování. Při zaslání těchto pod-
kladů požádal starosta několikrát písemně všechny 
zastupitele a vyzval je, aby ho v případě jakýchkoli 
dotazů ihned kontaktovali. Starostu oslovili pouze za-
stupitelé Leoš Miler, Ing. Zdeňka Doušová a Jaroslav 
Martinec a těm na dohodnuté schůzce všechny body 
programu opět vysvětlil a objasnil.
Ostatní zastupitelé neprojevili zájem, nikoho nekon-
taktovali a neměli tedy žádné dotazy a připomínky 
k bodům schváleného programu.

Starosta dále uvedl, že proto očekává, že všechny body 
programu byly všem zcela jasné a dnešní zasedání bude 
mít ze strany zastupitelů hladký průběh.
Bohužel, toto očekávání se v průběhu zasedání opět 
nenaplnilo.

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO Závěrečný 
účet obce Čistá za rok 2021.
Výsledek hlasování: PRO 6

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO Účetní zá-
věrku obce Čistá za rok 2021.
Výsledek hlasování: PRO 6

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO Účetní zá-
věrky ZŠ a MŠ Čistá za rok 2021.
Výsledek hlasování: PRO 6

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO Rozpočto-
vé opatření č.3/2022.
Výsledek hlasování: PRO 6

ZO v souladu s ust. § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zá-
kon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“) vyslechlo, projednalo a ROZHODLO o Po-
řízení Změny č.2 Územního plánu Čistá zkráceným 
postupem.
Výsledek hlasování: PRO 6 (ZO Z. Tyšer, L. Miler, 
Ing. Z. Doušová, J. Martinec – dostavil se před projed-
náním tohoto bodu – M. Dubayová, Ing. K. Fikar)
PROTI 1 (V. Hrubý)

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO podpis 
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Výstavba chod-
níku a VO podél komunikace v Čisté – 1. etapa“. 
Jedná se o Změnu sjednaného termínu dokončení 
a sjednaného rozsahu a ceny díla z důvodu prove-
dených změn.
Změna spočívající ve změně sjednaného termínu do-
končení díla uvedené v článku II. odst.) 2, písm. b). Ke 
dni 30. 6. 2022 bude předána dokončená část díla s vý-
jimkou úseku ve staničení 0,00 – 42,0 m. Změna je 
způsobena stavem, kdy nepovolená stavba plotu v mís-
tě realizace je v kolizi s trasou chodníku a veřejného 
osvětlení. Po odstranění předmětné nepovolené stavby 
zadavatel vyzve zhotovitele k dokončení díla a zhoto-
vitel se zavazuje dílo dokončit do tří týdnů od výzvy 
zadavatele.
Ostatní změny byly vyvolány nově zjištěnými okolnost-
mi a vztahují se přímo k prováděným stavebním pracím. 
Výsledný rozdíl je +183.583,47 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo informaci o průběhu zadávacího říze-
ní na výběr dodavatele k realizaci Veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Auto-
busový záliv podél S III/27234 - Čistá Stránka + roz-
šíření V.O.“ a informaci o výběru dodavatele stavby.
ZO dále projednalo a SCHVÁLILO podpis Smlouvy 
o dílo s vybraným dodavatelem, stavební firmou H-
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-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Bole-
slav za částku 1,389.659,25 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo informaci o průběhu zadávacího říze-
ní na výběr dodavatele k realizaci Veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Obec Čistá – Kamerový 
systém“ a informaci o výběru dodavatele zakázky.
ZO dále projednalo a SCHVÁLILO podpis Smlouvy 
o dílo s vybraným dodavatelem, společností BÁR-
TEK ROZHLASY s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 
00 Praha 2 za částku 343.738,– Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: PRO 4 (Z. Tyšer, L. Miler, Z. 
Doušová, J. Martinec)
PROTI 1 (V. Hrubý)
ZDRŽELI SE 2 (M. Dubayová, Ing. K. Fikar)

U tohoto bodu programu vznesl zastupitel Hrubý dotaz, 
jak budou kamery „nastaveny“, aby snímaly pouze obec-
ní pozemky a jaké parametry mají kamery, protože se 
toto nikde nedočetl, a proto nemá tyto parametry a popi-
sy k dispozici. Starosta obce nabídl všem zastupitelům, že 
před podpisem Smlouvy o dílo se schválenou společností 
zajistí s technikem této společnosti schůzku, kde budou 
pro zájemce zodpovězeny veškeré dotazy na toto téma.
K tomuto bodu ještě jeden dodatek. Tak, jak starosta 
obce v úvodu zasedání zmínil, veškeré podklady ke 
všem důležitým bodům programu byly všem zastupi-
telům předány k prostudování. I k tomuto bodu dostali 
všichni zastupitelé mj. také kompletní Popis projekto-
vého záměru k žádosti o dotaci, kde je podrobně popsá-
no, co je záměrem tohoto projektu, kolik bude celkem 
instalováno kamer, co a jaké objekty budou snímat. Jsou 
to objekty občanské vybavenosti a veřejného prostran-
ství obce. Sledovanými objekty budou Obecní úřad 
a kulturní dům vč. parkoviště, sběrný dvůr, základní 
a mateřská škola, sportovní areál, náves Velké Strany 
a autobusové zastávky. Dále je mj. v popisu uvedeno 
rozmístění předmětných úseků, je zde uvedeno rozmís-
tění a připojení kamer, je zde samozřejmě uvedeno, kde 
budou umístěna záznamová zařízení pro kamery, co 
bude možné zobrazit a v jakých stupních a v neposlední 
řadě jsou v popisu uvedeny Technické parametry kamer 
a příslušenství, tedy venkovních kabelů, záznamových 
zařízení, Harddisků, speciálních HDD pro záznamové 
zařízení, bezdrátových přenosů apod.
To si bohužel někteří zastupitelé asi nepřečetli.

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO podpis 
Smlouvy o zřízení Věcného břemene mezi obcí Čistá 
a ČEZ Distribuce na pozemku p.č. 732/40 v k-ú. Čistá 
(lokalita Z5 – průmyslová zóna).
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO podpis 
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti in-
ženýrské sítě se společností METRONET s.r.o. Jed-
ná se o plánovanou realizaci kabelových tras optic-
ké sítě v celé obci Čistá. Do budoucna se může využít 
internet také např. pro kamerový systém, radar, či jiné 
účely.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO Záměr obce 
č. 3/2022 na pronájem částí obecního pozemku p.č. 
732/5 v k.ú. Čistá.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO nápravná 
opatření z provedené kontroly z Ministerstva vnitra 
ze dne 17. 3. 2022.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO nápravná 
opatření z provedené kontroly a ze Zprávy o výsled-
ku z přezkoumání hospodaření obce Čistá za rok 
2021 konané ve dnech 10. a 11. 5. 2022.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO snížení po-
čtu členů Kulturního výboru na 3 členy.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO poskytnu-
tí daru Mysliveckému spolku Plužná na 22. ročník 
Pluženské kolové.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo a projednalo záležitosti ohledně mož-
nosti „Zajišťování poskytování poštovních služeb 
poštou Partner“ v obci Čistá z důvodu končící licen-
ce na pobočce České pošty v Čisté u Mladé Boleslavi.
K tomuto projednanému bodu programu se ještě svým 
doplněním vrátím v samostatném článku na jiném mís-
tě tohoto zpravodaje.

Různé, starosta obce dále informoval

Obecní lesy – stanovení cen za palivové dřevo v prů-
běhu kalendářního roku
Současné ceny za palivové dřevo se odvíjí od cen dře-
vařských společností. V případě naší obce od společ-
nosti UNILES Rumburk. Tento ceník je vydáván čtvrt-
letně. Proto se v průběhu roku budou ceny měnit dle 
kurzu na trhu. Aktuální ceny prodeje palivového dřeva 
pro občany Čisté budou odpovídat dle sortimentu, ce-
nám obvyklým v místě a čase.

Obecní lesy – informace o hospodaření za rok 2021
Výdaje: 945.258,– Kč (např. těžba dřeva, lesní školky, 
oplocenky, sazenice, ošetřování a mzda najatých les-
ních zaměstnanců)
Příjmy:  412.094,– Kč (za prodej dřeva)
  129.300,– Kč (dotace na boj s kůrovcem)
Rozdíl mezi výdaji a příjmy k tíži obce byly ve výši  
  -403.864,– Kč

Odpadové hospodářství / náklady v roce 2021
Výdaje: 1,541.250,– Kč (za všechny odpady včetně 
dopravy, skládkování).
Vyprodukováno celkem 337,34 tun odpadu.
Příjmy: 176.487,– Kč (dotace za papír, plast, sklo, 
kovy)
424.861,– Kč (poplatky za odpady od občanů a firem)
Rozdíl mezi výdaji a příjmy k tíži obce byly ve výši 
-939.902,– Kč
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Stavy na obecních účtech ke dni 8. 6. 2022
Běžný účet KB  3,849 tis. Kč
ČNB   7,911 tis. Kč
Spořící účty KB, ČMSS 1,227 tis. Kč

Celkem bylo na obecních účtech k 8. 6. 2022   
12,987.000 Kč.

Diskuse
Z řad veřejnosti bylo diskutováno zejména o pokračo-
vání výstavby chodníků a zastupitelé obce diskutovali 
o Pořízení Změny č.2 ÚP Čistá, o financování projektu 
Autobusový záliv na Stránce, o projektu „Obec Čistá – 
Kamerový systém“ a o Pobočce České Pošty v Čisté.

Zdeněk Tyšer

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V OBCI ČISTÁ – 
Zpracování Projektové dokumentace a Biologické-
ho průzkumu
V březnovém zpravodaji a také v aktualitách obce za ob-
dobí duben, květen 2022 jsme vás informovali, v jakém 
stádiu se nachází zpracování projektové dokumentace na 
uvedenou stavbu. Tak jenom pro zopakování těm, kteří si 
tyto informace ještě nepřečetli.
Dne 5. 5. 2022 se starosta obce zúčastnil schůzky na VaK 
Mladá Boleslav. Schůzky byli přítomni zástupci projekč-
ní kanceláře (Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. 
Praha 5) a zástupci VaK Mladá Boleslav. Na schůzce byly 
projednány finální úpravy projektové dokumentace a opě-
tovně byly řešeny problematické úseky navržených kana-
lizačních stok. Bylo také dohodnuto, že v případě realizace 
této stavby by zůstával všechen výkopek v katastru obce, 
kde by se třídil a poté vracel zpět na obsyp kanalizačního 
potrubí a na zásypy. To by výrazně zlevnilo plánovanou 
stavbu.
Dne 2. 6. 2022 nám projekční kancelář poskytla informaci, 
že byl dokončen Biologický průzkum k záměru „Čistá – 
výstavba kanalizace“ (zprávu z biologického průzkumu 
si můžete přečíst na stránkách obce nebo je průzkum 
k nahlédnutí na OÚ Čistá). Tento biologický průzkum 
se musel provést na základě požadavku Krajského úřadu 
Středočeského kraje, odboru Životního prostředí.
V průběhu měsíců června a července by měla být zpraco-
vána finální žádost na stavební řízení. I nadále vás budeme 
informovat prostřednictvím obecního zpravodaje, případně 
v aktualitách obce v následujícím období.

Zdeněk Tyšer, Leoš Miler, Ing. Zdeňka Doušová 
a Jaroslav Martinec

K tomuto tématu ještě jedna prosba na občany obce 
Čistá. V posledním období přicházejí na OÚ Čistá cel-
kem často občané s prosbou / žádostí, zdali by se nějak 
dalo apelovat na naše spoluobčany, aby nevypouštěly 
své jímky a septiky na své zahrady, ale řádně splaškové 
vody likvidovali.
Jako představitel obce vás tedy chci požádat, abyste 
toto „přání“ našich spoluobčanů respektovali. Neome-
zujte své sousedy, je skutečně velice nepříjemné zejmé-
na v tomto letním období usednout na své zahrádky 
a čichat od sousedů a „ob sousedů“ nepříjemný zápach!
Jménem Obce Čistá vám předem všem děkuji za po-
chopení.            

Zdeněk Tyšer

ŘEŠENÍ ODTOKOVÝCH POMĚRŮ V LOKA-
LITĚ STRÁNKA - DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
V ČÁSTI OBCE STRÁNKA
V předešlém období jsme vás informovali, že v pláno-
vané trase výkopů jsou oproti zpracované projektové 
dokumentaci zjištěny inženýrské sítě, které neodpoví-
dají předanému zaměření IS – kabelů NN a plynovodu. 
S ohledem na tyto skutečnosti se musela přepracovat 
projektová dokumentace a bylo navrženo nové řešení, 
tedy navržena celá nová trasa dešťové kanalizace.
Dne 30. 4. 2022 byl projekční kanceláří zaslán návrh 
nové trasy dešťové kanalizace, který následně posou-
dila stavební firma a dne 15. 5. 2022 byl tento návrh 
změny trasy odsouhlasen stavební firmou Balcar s.r.o.
V průběhu měsíce května zpracovala projekční kance-
lář upravený rozpočet a výkaz výměr pro aktualizaci 
cenové nabídky na upravenou trasu této plánovanou 
stavební akce. Rozpočet a Výkaz výměr pro aktualizaci 
ocenění byl zaslán projekční kanceláří na OÚ Čistá dne 
13. 6. 2022.
Téhož dne byla vyzvána stavební firma BALCAR s.r.o, 
aby zpracovala tzv. „rozdílový rozpočet“, tedy aby 
zpracovala a předložila celkem 3 rozpočty, a to „Rozdí-
lový rozpočet / MÉNĚPRÁCE“; „Rozdílový rozpočet / 
VÍCEPRÁCE“ a „Rozdílový rozpočet / ROZÍL“. Tyto 
rozpočty s cenovými úpravami by měly být zpracovány 
do 30. 6. 2022.
Poté bude na následujícím Veřejném zasedání zastupi-
telstva obce tato záležitost opětovně projednána.

Zdeněk Tyšer, Leoš Miler, Ing. Zdeňka Doušová 
a Jaroslav Martinec

CHODNÍK PODÉL MÍSTNÍ KOMUNIKACE – 
1.ETAPA, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NOVÉHO 
CHODNÍKU – 1. a 2. ČÁST (od Pomníku u křižo-
vatky k místní Poště)
V březnovém Zpravodaji a také v aktualitách obce 
za období duben, květen 2022 jsme vás informovali, 
v jakém stádiu se nachází tato stavební akce. Tak nyní 
v krátkosti opět pro zopakování těm, kteří si tyto infor-
mace prozatím nepřečetli.
V průběhu dubna a května byly z větší části stavební 
práce dokončeny. V měsíci červnu byly dokončeny fi-
nální práce na veřejném osvětlení a dokončily se také 
vegetační úpravy.
V jedné části realizace stavby chodníku a veřejného 
osvětlení se nachází nepovolená stavba oplocení na po-
zemku ve vlastnictví obce a je v kolizi s trasou chod-
níku a veřejného osvětlení. Proto bude tato část stav-
by dokončena až po odstranění předmětné nepovolené 
stavby. Poté zadavatel, tedy obec Čistá vyzve zhotovi-
tele (stavební společnost) k dokončení díla. V současné 
době bohužel stále nevíme, kdy bude nepovolená stav-
ba na pozemku ve vlastnictví obce odstraněna.
Přes výše uvedenou záležitost plánujeme ke dni 
30. 6. 2022 převzít dokončenou část díla s výjimkou 
uvedeného nedokončeného úseku. Žádost o kolaudaci 
ovšem můžeme podat až v momentě, kdy bude celé dílo 
dokončeno.
Dalo by se tedy napsat, že je v této záležitosti tzv. setr-
valý stav, ale bohužel tomu tak není.
V mezidobí jsme jako obec již poněkolikáté podali na 
MěÚ Bělá pod Bezdězem, oddělení stavebního úřadu 
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Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Ve-
řejného osvětlení chodníku v souběhu s místní ko-
munikací – 1.část – ZMĚNA 1“ (tato poslední žádost 
bylo podána dne 23. 2. 2022). Až 11. 5. 2022 (tedy té-
měř po třech měsících) bylo Městským úřadem, odbor 
výstavby a ŽP vydáno Územní rozhodnutí na výše uve-
denou stavbu. Tím tato záležitost bohužel neskončila, 
protože dne 18. 5. 2022 podali účastníci řízení (vlastníci 
nemovitosti čp. 278) proti tomuto rozhodnutí odvolání 
ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Obec Čistá 
následně podala ke Krajskému úřadu Středočeského 
kraje prostřednictvím MěÚ Bělá pod Bezdězem, odbor 
výstavby a ŽP Vyjádření účastníka řízení k odvolání 
odvolatele 1 a 2. Odůvodnění účastníků řízení, kteří 
podali proti tomuto rozhodnutí odvolání, stejně tak vy-
jádření Obce Čistá k tomuto odvolání jsou samozřejmě 
pro případné zájemce k nahlédnutí na OÚ Čistá.
Musíme bohužel opět konstatovat, že tato záležitost 
činí obci v souvislosti se žádostí o dotační platbu veliké 
komplikace.
Přesto nic nevzdáváme a chceme vás všechny ujistit, 
že nás tyto komplikace neodradí. Budeme se snažit 
tuto stavbu dokončit v co nejkratším možném ter-
mínu – tedy pokud nám to umožní „nepředpokláda-
né“ okolnosti.
Pro nás je největší poděkování, když vidíme po 
novém chodníku cupitat naše nejmenší, tedy děti 
z Mateřské školky a také ze Základní školy. To je 
doopravdy největší naše radost.
Závěrem bychom chtěli poděkovat za dosavadní práci 
realizační stavební firmě H-INTES s.r.o. Mladá Bole-
slav a také všem, kteří se na výstavbě podíleli. Samo-
zřejmě opětovně děkujeme všem občanům obce za tr-
pělivost z důvodu omezení v průběhu výstavby a z dů-
vodu různých uzavírek. Ještě jednou děkujeme.
Zdeněk Tyšer, Leoš Miler, Ing. Zdeňka Doušová a Ja-
roslav Martinec

Chodník a V.O. 1.etapa - Zahájení prací na této části

Chodník a V.O. 1.etapa - Dokončení prací této části

Chodník a V.O. 1.etapa - Zahájení prací u parčíku KD

Chodník a V.O. 1.etapa - Dokončení prací u parčíku KD

Chodník a V.O. 1.etapa - Zahájení prací na tomto úseku

Chodník a V.O. 1.etapa - Dokončení prací na tomto úseku

ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY „CHODNÍKU - 3.ETAPA, 
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NOVÉHO CHODNÍKU – 
od Pošty na Velkou Stranu včetně návsi“
Tak, jak většina z vás zcela jistě zaregistrovala, dovolili 
jsme si využít přítomnosti stavební firmy, která prová-
děla stavbu chodníku 1. etapy (od křižovatky k Poště) 
a rozhodli jsme se zahájit také stavbu této plánované 
části / etapy.
Toto rozhodnutí jsme učinili z důvodu výrazného zlep-
šení podmínek pro chodce a zejména pro naše školáky. 
Podporu pro toto rozhodnutí jsme získali také od zá-
stupců ZŠ v Čisté a věříme, že se s tímto naším rozhod-
nutím ztotožňuje také většina našich spoluobčanů.
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Pro tuto etapu výstavby jsme již získali Územní roz-
hodnutí o umístění stavby a také Závazné stanovisko 
pro záměr „Chodník 3. etapa Čistá u Mladé Boleslavi 
od Pošty na Velkou Stranu včetně návsi“, kdy z hledis-
ka souladu se sledovanými veřejnými zájmy stavební 
úřad s výše uvedeným záměrem souhlasí.
Zdeněk Tyšer, Leoš Miler, Ing. Zdeňka Doušová 
a Jaroslav Martinec

AUTOBUSOVÝ ZÁLIV PODÉL SILNICE 3.TŘÍ-
DY - ČISTÁ STRÁNKA
Od poslední informace, kterou jsme vám poskytli 
v březnovém zpravodaji jsme v meziobdobí pokročili 
ve věci Výběrového řízení na samotnou stavbu.
Dne 29. 4. 2022 byla rozeslána „OTEVŘENÁ“ Výzva 
se zadávací dokumentací pro podání nabídky na zakáz-
ku malého rozsahu (do soutěže se tedy mohla přihlásit 
jakákoli stavební společnost) na stavební práce s ná-
zvem akce „Autobusový záliv podél S III/27234 – 
Čistá Stránka + rozšíření V.O.“ s termínem pro podá-
ní nabídek do 23. 5. 2022 do 10:00 hod. Dne 27. 5. 2022 
zasedala na OÚ Čistá komise na hodnocení nabídek ve 
složení Zdeněk Tyšer, starosta obce, Leoš Miler, mís-
tostarosta obce, Ing. Zdeňka Doušová, členka ZO a Ing. 
Kamila Kosařová, administrátorka VZ. Tato komise 
posoudila a vyhodnotila 2 odevzdané nabídky:
H-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Bole-
slav (nabízená cena 1,389.659,25 Kč bez DPH);
T4 Bulding s.r.o., Třídvorská 1386, 280 02 Kolín (nabí-
zení cena 2,098.527,15 Kč bez DPH).
Hodnotící komise zkontrolovala obě předložené nabídky. 
Hodnocení bylo provedeno dle ekonomické výhodnos-
ti nabídek s hodnotícím kritériem – nejnižší nabídková 
cena bez DPH. Na základě výše uvedených skutečnos-
tí 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 8. 6. 2022 Zastupitelstvo obce Čistá schválilo bez vý-
hrad podpis Smlouvy o dílo se společností H-INTES s.r.o.
Do poloviny měsíce července by měla být se stavební 
společností H-INTES s.r.o. podepsána Smlouva o dílo. 
Předání a převzetí staveniště se plánuje v průběhu měsí-
ce srpna 2022 a následně by měly být zahájeny stavební 
činnosti. Předpoklad ukončení prací je do 31. 10. 2022.
Na tuto stavební akci jsme také podali dne 11. 2. 2022 
Žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruk-
tury. Výsledek prozatím neznáme.
Tak jak jsme vás již několikrát informovali, tuto sta-
vební akci ovšem nadále plánujeme realizovat i bez 
případné dotace, a to z důvodu, že se jedná o bez-
pečnost našich občanů.

Zdeněk Tyšer, Leoš Miler, Ing. Zdeňka Doušová 
a Jaroslav Martinec

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČISTÁ
Také v této záležitosti jsme vás již informovali v pře-
dešlém období. Nyní vám níže podáváme aktuální in-
formace.
Projednání návrhu na Pořízení Změny č.2 ÚP Čistá bylo 
součástí programu Veřejného zasedání ZO Čistá, které se 
konalo 8. 6. 2022. V úvodu starosta obce informoval za-
stupitele a veřejnost, že žádost na Pořízení změny č.2 ÚP 
Čistá podává pouze obec Čistá. Starosta obce dále uve-
dl, že tento návrh zpracovalo vedení obce ve spolupráci 
s úřadem územního plánování Magistrátu města MB.
Starosta obce na zasedání předložil zastupitelstvu 
návrh na rozhodnutí o pořízení Změny č. 2 Územní-
ho plánu Čistá zkráceným postupem s následujícím 
usnesením.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 20-2022 na roz-
hodnutí o pořízení změny č. 2 Územního plánu Čistá 
zkráceným postupem.

Chodník 3.etapa - Dokončení úseku nad Tiskárnou

Chodník 3.etapa - Před zahájením prací v úseku 
nad Tiskárnou

Chodník 3.etapa - Dokončení úseku u propustku

Chodník 3.etapa - Dokončení spodní částí, 
úprava propustku a koryta
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Předkládá:
Zdeněk Tyšer - starosta obce Čistá.
Zpracovalo:
Vedení obce ve spolupráci s úřadem územního plánová-
ní (Magistrát města Mladá Boleslav).
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Čistá v souladu s ust. § 6 odst. 5 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“) takto:
I. rozhodlo
v samostatné působnosti o pořízení změny č. 2 Územ-
ního plánu Čistá z vlastního podnětu podle § 55a odst. 
2 stavebního zákona s tímto obsahem:
1. změna č. 2 ÚP nebude prověřovat vymezení no-
vých zastavitelných ploch z vlastního podnětu obce
2. prověření možnosti využití územní rezervy R7 
jako plochy změny s využitím BI-bydlení v rodin-
ných domech – městské a příměstské.
3. uvedení kapitoly f) textové části územního plánu 
do souladu s Vyhláškou č. 500/2006 Sb.
4. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, které tyto podmínky nemají ÚP 
stanoveny
5. prověřit využití plochy Z10 jako stabilizované pro 
skladování a prodej písků, kameniva, půjčovnu sta-
vební mechanizace, apod.
6. prověřit funkční využití ploch, ve kterých je územ-
ním plánem stanovené jako hlavní, popř. přípustné 
využití ubytování, ubytovací služby a zařízení
7. prověřit pojmy v textové části územního plánu, 
které nejsou stanovené zákonem a v kap. f) tyto poj-
my specifikovat
8. prověřit možnost regulace struktury zástavby
9. prověření min. plochy pozemku pro rodinný dům
10. prověření podmínek prostorového uspořádání 
v plochách s rozdílným způsobem využití pro byd-
lení v rodinných domech (BI)
11. prověření podmínek funkčního využití a prosto-
rového uspořádání pro plochu BH – bydlení v byto-
vých domech
12. z podmínek prostorového uspořádání území vy-
pustit větu:
„Stavby přesahující podmínky prostorového uspořádá-
ní mohou být v území umístěny pouze za předpokladu, že 
budou posouzeny individuálně v souladu s možnostmi 
stavebního zákona (územní studie, urbanistická studie, 
regulační plán, případně jiný způsob dokumentace).“
13. v plochách s rozdílným způsobem využití BI - 
Bydlení v rodinných domech - městské a příměst-
ské, BV- Bydlení v rodinných domech venkovské 
a v plochách s rozdílným způsobem využití občan-
ské vybavenosti, prověřit podmínky prostorového 
uspořádání staveb a zařízení pro obchod
14. v plochách s rozdílným způsobem využití VD – 
výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 
prověřit podmínky prostorového uspořádání s ohle-
dem na strukturu a charakter zástavby
15. stanovení podmínek pro dopravu v klidu
16. uvedení do souladu kap. d) Koncepce veřejné in-
frastruktury, vč. podmínek pro její umísťování se 
stávajícími záměry obce

17. v zastavěném území a zastavitelných plochách 
v plochách s rozdílným způsobem funkčního vyu-
žití stanovit dopravní a technickou infrastrukturou 
jako přípustné využití
II. stanoví,
v souladu s § 55b odst. 1 stavebního zákona, že změna 
č. 2 Územního plánu Čistá bude pořízena zkráceným 
postupem podle § 55a a násl. stavebního zákona

III. určuje
s odkazem na ustanovení § 47 odst. 1 stavebního záko-
na, členy zastupitelstva Ing. Zdeňku Doušovou a Zdeň-
ka Tyšera, aby spolupracoval s pořizovatelem změny č. 
2 Územního plánu Čistá v rozsahu stanoveném staveb-
ním zákonem.
IV. schvaluje
podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona žádost 
o pořizování změny č. 2 Územního plánu Čistá úřadem 
územního plánování, kterým je Magistrát města Mladá 
Boleslav,
V. ukládá
starostovi obce Zdeňku Tyšerovi podat žádost o poři-
zování změny č. 2 Územního plánu Čistá u Magistrátu 
města Mladá Boleslav.
Důvodová zpráva:
Stávající Územní plán obce Čistá nabyl účinnosti dne 
15. 7. 2011. Od tohoto data byly zjištěné nové potřeby 
pro řešení v územně plánovací dokumentaci. Magistrát 
města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, 
oddělení územního plánování, zažádal o stanovisko 
krajský úřad jako příslušný úřad k navrhovanému ob-
sahu změny územního plánu dle § 55a odst. 2. Tato 
stanoviska byla předána obci a musí být při rozhodo-
vání zastupitelstva o pořízení změny ÚP Čistá zohled-
něna. Jednotlivé body změny č. 2 ÚP Čistá by měly 
zejména řešit:
1. změna č. 2 ÚP nebude prověřovat vymezení no-
vých zastavitelných ploch z vlastního podnětu obce
Obec má v současné době dostatečnou kapacitu vyme-
zených zastavitelných ploch, popř. ploch územních re-
zerv k prověření možnosti jejich vymezení jako zasta-
vitelných ploch pro bydlení, které nebyly dosud využity 
územním plánem navrženou funkcí, není tak blokován 
rozvoj obce jak po ekonomické, tak po sociografické 
stránce. V území převažuje veřejný zájem na ochranu 
nezastavěného území, zejména pak pozemků ZPF s I. 
a II. třídy ochrany zemědělské půdy.
2. prověření možnosti využití územní rezervy R7
Předmětem změny č. 2 ÚP bude prověření možnosti 
vymezení územní rezervy R7 jako zastavitelné plochy 
s využitím BI-bydlení v rodinných domech – městské 
a příměstské, tedy převedení dotčené plochy na plochu 
přestavby.
3. uvedení kapitoly f) textové části územního plánu 
do souladu s Vyhláškou č. 500/2006 Sb.
Vypustit charakteristiku jednotlivých ploch, které ne-
jsou podmínkami jejich využití.
4. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, které tyto podmínky nemají ÚP 
stanoveny
Je zapotřebí stanovit podmínky pro využití ploch s roz-
dílným způsobem využití, které tyto podmínky nemají 
ÚP stanoveny, s určením převažujícího účelu využití 
(hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustné-
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ho využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve 
kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, za-
řízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 
5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně 
přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek 
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu (například výškové regulace 
zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení 
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků 
a intenzity jejich využití
5. Prověřit využití plochy Z10 jako stabilizované pro 
skladování a prodej písků, kameniva, půjčovnu sta-
vební mechanizace apod.
6. prověřit funkční využití ploch, ve kterých je územ-
ním plánem stanovené jako hlavní, popř. přípustné 
využití ubytování, ubytovací služby a zařízení
Prověření funkčního využití ploch s rozdílným způsobem 
využití a příp. vypuštění možnosti ubytování z hlavního 
a přípustného využití, popř. stanovení ubytování jako 
využití nepřípustné. Prověření možnosti stanovení ploch 
s rozdílným způsobem využití, ve kterých je ubytovaní 
možné, ve veřejném zájmu a bez negativních dopadů na 
obyvatelstvo s trvalým bydlištěm na území obce.
7. prověřit pojmy v textové části územního plánu, 
které nejsou stanovené zákonem a v kap. f) tyto poj-
my specifikovat
Jedná se např. o termíny „individuální“ rodinný dům, 
venkovský typ rodinného domu, řadový rodinný dům, 
izolovaný dvojdům aj.
8. Prověřit možnost regulace struktury zástavby
Stanovením podmínek prostorového upořádání zame-
zit zejména vznikajícím druhým řadám zástavby ve 
stabilizovaných i zastavitelných plochách pro bydlení.
9. Prověření min. plochy pozemku pro rodinný 
dům
S ohledem na velké množství vymezených zastavi-
telných ploch a soudobým trendům v oblasti bydlení 
dochází k drobné parcelaci území a tím zahušťování 
zástavby, a neočekávanému sociodemografickému vý-
voji obce. Předmětem změny č. 2 ÚP bude prověření 
potřeby stanovení min. popř. intervalu výměry po-
zemků pro rodinné bydlení tak, aby byl zachován ven-
kovský charakter zástavby, byla zajištěna dlouhodobá 
pohoda bydlení na území obce a současně docházelo 
k pozvolnému demografickému vývoji, který nebude 
mít negativní dopady na obyvatelstvo obce.
10. prověření podmínek prostorového uspořádání 
v plochách s rozdílným způsobem využití pro byd-
lení v rodinných domech (BI)
Zejména prověřit podmínku výškové hladiny, která je 
stávajícím územním plánem stanovená 12 m. Zastupi-
telé obce navrhují tuto výškovou hladinu snížit.
11. prověření podmínek funkčního využití a pro-
storového uspořádání pro plochu BH – bydlení 
v bytových domech
Požadavkem zastupitelů obce je omezení kapacity ob-
jektů pro hromadné bydlení na 5 bytů a současně stano-
vení podmínky odstavování 2osobních vozidel / 1 byt.
12. Z podmínek prostorového uspořádání území 
vypustit větu:
„Stavby přesahující podmínky prostorového uspořá-
dání mohou být v území umístěny pouze za předpo-
kladu, že budou posouzeny individuálně v souladu 

s možnostmi stavebního zákona (územní studie, urba-
nistická studie, regulační plán, případně jiný způsob 
dokumentace).“
13. v plochách s rozdílným způsobem využití BI - 
Bydlení v rodinných domech - městské a příměst-
ské, BV- Bydlení v rodinných domech venkovské 
a v plochách s rozdílným způsobem využití občan-
ské vybavenosti, prověřit podmínky prostorového 
uspořádání staveb a zařízení pro obchod
Prověření plošného uspořádání ploch umožňujících 
funkční využití pro občanské vybavení - obchod, např. 
podmínkou max. zastavěné plochy těchto staveb nebo 
podmínkou stanovující max. plochu zastavěného sta-
vebního pozemku.
14. v plochách s rozdílným způsobem využití VD – 
výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 
prověřit podmínky prostorového uspořádání
Prověření podmínek prostorového uspořádání ploch 
pro výrobu a skladování, zejména pak výškovou hla-
dinu a plošné parametry záměrů včetně koeficientu 
zeleně.
15. stanovení podmínky pro dopravu v klidu
Dopravní infrastruktura na území obce je zatížená odsta-
vováním automobilů na veřejných prostranstvích, a pro-
to bude předmětem změny č. 2 ÚP mj. prověření stano-
vení počtu odstavných ploch pro vozidla na jeden byt
16. uvedení do souladu kap. d) Koncepce veřejné in-
frastruktury, vč. podmínek pro její umísťování se 
stávajícími záměry obce
Zejména se jedná o úpravu odkanalizování vzhledem 
k probíhající přípravě realizace veřejné kanalizace na 
území obce.
17. v zastavěném území a zastavitelných plochách 
v plochách s rozdílným způsobem funkčního vyu-
žití stanovit dopravní a technickou infrastrukturou 
jako přípustné využití.

Na základě výše uvedeného zastupitelstvo obce vy-
slechlo, projednalo a ROZHODLO o Pořízení Změny 
č.2 Územního plánu Čistá zkráceným postupem.
Dne 22. 6. 2022 podal starosta obce na Magistrát města 
Mladá Boleslav Odbor stavební a rozvoje města, Oddě-
lení územního plánování, Komenského 61, 293 01 Mla-
dá Boleslav Žádost o pořízení změny č. 2 Územního 
plánu Čistá.
Následně byla společnosti SAUL s.r.o., U domovi-
ny 491/1, 460 01 Liberec IV, zaslána objednávka na 
zpracování 1.části úpravy Územního plánu Čistá do 
souladu s novým mapovým podkladem a Standardem 
vybraných částí územního plánu. Tato část by měla být 
zpracována v průběhu měsíce srpna 2022.

Zdeněk Tyšer, Leoš Miler, Ing. Zdeňka Doušová 
a Jaroslav Martinec

SPOLUPRÁCE OBCE ČISTÁ SE SPOLEČNOSTÍ 
REALITY ČISTÁ s.r.o. - zastavitelná plocha Z16

Obec Čistá má podepsanou Smlouvu o spolupráci 
s výše uvedenou společností mj. na této zastavitelné 
ploše. Na základě jednání obce s jednatelem společnos-
ti bylo obci poskytnuto potvrzení, že společnost Reality 
Čistá s.r.o. bude v rámci spolupráce s obcí v zastavitel-
né ploše realizovat následující plnění ve prospěch obce:
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POBOČKA ČESKÉ POŠTY V ČISTÉ
Jak jsem vás již informoval (aktuality obce), v dubnu se 
uskutečnilo jednání se zástupcem České pošty ohledně 
provozu této pobočky v Čisté. Na základě tohoto jedná-
ní jsme zahájili jednání na řešení budoucnosti provozu 
stávající pobočky Pošty v naší obci. Licence této po-
bočky České pošty končí k datu 31. 12. 2022. V sou-
časné době jsou v diskusi některé varianty, které byly 
projednány na Veřejném zasedání zastupitelstva obce, 
které se konalo dne 8. 6. 2022: 
- Obec Čistá se společně se zástupci České pošty bude 
snažit prodloužit licenci minimálně o 1 rok;
- Pokud se prodloužení nepodaří vstupuje do hry vari-
anta Pošta Partner;
- Poté může obec Čistá požádat o odkup stávající budo-
vy formou přímého prodeje a „Poštu Partner“ za urči-
tých podmínek provozovat sama;
- Nebo může být Pošta Partner kdekoli jinde v rámci 
katastru obce, a to ve vhodném prostoru o minimální 
ploše 15 m2 + sociální zázemí;
- Provoz „Pošty Partner“ může také zajišťovat třetí 
osoba s příslušným živnostenským oprávněním, která si 
případně může stávající budovu od České pošty odkou-
pit;
- V případě nezájmu obce o provoz „Pošty Partner“ 
proběhne ze strany České pošty informační kampaň pro 
obyvatele obce s pokusem o nalezení vhodného provo-
zovatele.
- Převod pošt na „Pošty Partnerů“ je v souladu s plat-
nou legislativou ČR.

Starosta obce vyzval na veřejném zasedání zastupitele 
k jejich vyjádření k tomuto tématu a někteří zastupitelé 
se vyjádřili následovně:
- ZO M. Dubayová - jsem pro pokus vyjednat prodlou-
žení licence o rok.

- ZO L. Miler – pokud by obec chtěla provozovat Poštu 
Partner ve stávající budově,
záleželo by na tom, za jakou hodnotu by byla budova 
obci nabídnuta.

- Starosta obce – pokusíme se vyjednat prodloužení li-
cence a získat oficiální odhad na stávající budovu. Ná-
sledně budu veřejnost informovat o aktuálním stavu.

Dne 15. 6. 2022 se na OÚ Čistá uskutečnilo další jedná-
ní se zástupcem České Pošty panem Markem Papouš-
kem ze specializovaného útvaru správy externích sítí, 
divize státní poštovní služby. Na základě tohoto jednání 
jsem následně zaslal oficiální žádost o zpracování od-
hadu na stávající budovu České pošty v obci Čistá (bu-
dova čp. 122), tzn., za jakých podmínek bude Česká 
pošta schopna tuto budovu případně odprodat.
Dále jsem požádal o zaslání kopie žádosti (přihlášky) 
na Český telekomunikační úřad ohledně prodloužení li-
cence pobočky České pošty v Čisté u Mladé Boleslavi.
Nadále tedy intenzivně jednáme o zajištění poskytování 
poštovních služeb v obci Čistá i pro budoucnost.

Zdeněk Tyšer

Návrh nového Dětského hřiště v nové zástavbě Z16

VĚTEV A

4,
0%

4,
0%

Prodloužení chodníku u propustku

- vybudování nového dětského hřiště v hodnotě 
 1,0 až 1,5 mil. Kč bez DPH;
- vybudování nového Sběrného místa v obci pro 
tříděný odpad v hodnotě 
 cca150 – 200 tisíc Kč bez DPH;
- prodloužení chodníku v úseku u propustku nad 
tiskárnou v hodnotě 
 cca 350 tisíc Kč bez DPH.
Celkem se jedná o předpokládané náklady ve výši 
 až 2,5 mil. Kč vč. DPH.
Shora uvedené bude společnost Reality Čistá s.r.o. re-
alizovat na vlastní náklady, přestože již vybudovala 
v obci propojení vodovodů, které bylo nejen ve pro-
spěch společnosti, ale i ve prospěch celé obce v hod-
notě cca 4,25 mil. Kč.
Tuto informaci jsem podal zastupitelstvu a přítomným 
již na červnovém Veřejném zasedání zastupitelstva 
a nyní informaci podávám také vám všem zejména pro-
to, abych definitivně rozptýlil obavy některých zastupi-
telů, kteří stále pochybují o tom, co obci vlastně přináší 
zmíněná spolupráce se společností Reality Čistá.

Zdeněk Tyšer
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OPĚT TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Po dvou letech nucené pauzy se na mnoha místech opět 
30. dubna rozhořely vatry a ohně, na nichž se upalovaly 
čarodějnice. Naše obec nezůstala pozadu a filipojakub-
ská noc odstartovala lampionovým průvodem od kul-
turního domu na fotbalové hřiště. Tam byla zapálena 
vatra s čarodějnicí tentokráte v podobě „baby jagy“. 
Pro děti byl připraven táborák, kde si opékaly špekáč-
ky. Pro zpestření programu nám hrála a zpívala kapela 
Mystiq. Počasí bylo příjemné, přilákalo velké množství 
rodičů s dětmi. Můžeme říct, že se akce vydařila.

Tradiční poděkování patří Richardovi Vránovi a Leoši 
Milerovi za výrobu čarodějnice, a také všem organizá-
torům a zejména těm, kteří pomáhali vatru stavět.
V některých obcích se také stavěla májka, i chlapci 
z Čisté ji letos postavili, ale bohužel nám dělala radost 
pouze v den pálení čarodějnic.

Za Kulturní výbor Danuše Horáčková 
a Jana Uhlířová,

Fotky poskytl Zdeněk Tyšer

BABA JAGA a křoví

Lampionový průvod

Vyhlašování nejpovedenějších masek

A již upalujeme....

MÁJKA - složitá doprava z lesa

MÁJKA - z pěkné Májky jsme se 
těšili pouze krátce....

MÁJKA - již je 
postaveno

SOUTĚŽNÍ DĚTSKÝ DEN
Letošní dětský den se konal v neděli 19. 6. 2022. V ten-
to krásný slunný den jsme se sešli na fotbalovém hřišti 
v Čisté. Dětský den, který je již tradiční akcí, která při-
láká vždy spoustu dětí i dospělých.
Rozhodli jsme se, že uspořádáme soutěžní odpoledne 
a zapojíme nejenom děti, ale i rodiče. Vše vymyslet 
a nachystat nebyl takový problém, ale obávali jsme se 
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jen toho, jak moc nám bude přát počasí. Celou akci od-
startoval ve 14 hod. Petr Knespl se skupinou MYSTIQ, 
který doprovázel hudbou celé odpoledne.
Pro naše nejmenší byly připraveny soutěže na stanovi-
štích. Při vstupu každé dítě obdrželo na ručičku papíro-
vý lepící pásek a po zdolání disciplín si mohlo přijít pro 
dáreček a pro kartičku na zmrzlinu. V průběhu odpoled-
ne si naše ratolesti užívaly oblíbené malování na obličej, 
jízdu na koních, mohly skotačit na nafukovací skluzavce, 
střílet ze vzduchovky nebo se svézt na kolotoči.
Přibližně v 15 hodin začal souboj 14 družstev rodičů 
s dětmi. Jednalo se o tyto disciplíny: souboj s tyčí, há-
zení šipkami do nafukovacích balonků, shození PET 
lahve tenisovým míčkem, obruč - protažení bez puštění 
rukou pro celý tým, řezání polena tupou ruční pilou, 
„velkou nohou“ přejít přes překážku, převoz jednoho 
člena v kolečku a na závěr disciplín střelba ze vzdu-
chovky - nejvyšší počet bodů.
Všechny týmy bojovaly s velkým nasazením a fanklu-
by povzbuzovaly. Soutěžilo se se zápalem. Odpoledne 
ubíhalo rychle a po sečtení bodů za pěkné výkony všech 
zúčastněných jsme nakonec vše vyhodnotili. Rozdali 
jsme 3 hlavní ceny a ostatní obdrželi malou odměnu.
Všichni, kdo měli chuť si mohli pochutnat na trdelníku, 
langoších, klobáse, domácí limonádě či ledové kávě.
Velký dík patří všem organizacím, pořadatelům a všem, 
kteří přijeli s atrakcemi nebo s občerstvením. Poděko-
vání patří všem ženám, které musely být po celou dobu 
soutěží na sluníčku i přes ukrutné vedro.
Snad se tedy nemusíme za nic stydět a náš dětský den 
se opět vydařil. Je nám jasné, že spousta dětí i rodičů 
dalo přednost koupání před soutěžemi na vyhřátém 
nekrytém hřišti, ale věříme, že i těm, kteří přišli, bylo 
s námi dobře.

Za Kulturní výbor Danuše Horáčková, Jaroslav 
Martinec a Jana Uhlířová,
fotky poskytl Zdeněk Tyšer

RODINNÝ PĚTIBOJ

DĚTSKÝ DEN - soutěže pro nejmenší, pomoc rodičů

DĚTSKÝ DEN - zarputilost dětem nescházela

DĚTSKÝ DEN - jedna z největších atrakcí

DĚTSKÝ DEN - Malování na obličej

RODINNÝ PĚTIBOJ - řežeme, řežeme

RODINNÝ PĚTIBOJ - Vyhlášení výsledků, rozdání cen

OSTATNÍ INFORMACE, OSTATNÍ DĚNÍ V OBCI
Některé informace jsme sice také již uvedli v aktuali-
tách obce za období duben, květen 2022, ale jelikož 
stále velká část občanů „nenavštěvuje“ oficiální stránky 
obce a raději si přečtou zpravodaj, tak nyní v krátkosti 
opět pro zopakování těm, kteří si tyto informace pro-
zatím nepřečetli. K těmto informacím také přidáváme 
nové aktuální.
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Údržba místních komunikací po zimním obdo-
bí: průběhu měsíce května byly opraveny místní komu-
nikace. Víme, že všechna místa nejsou opravena tzv. do 
ideální podoby, ale s přihlédnutím k tomu, že obec při-
pravuje realizaci stavby splaškové kanalizace, rozhodli 
jsme se opravovat pouze nezbytně nutné.

Kontrola, ošetření a ořezy obecních stromů: v prů-
běhu měsíce dubna bylo po celé obci Čistá ošetřeno 
celkem 29 stromů. Pravidelné kontroly probíhají 1x za 
dva roky.

Opravy místních komunikací
Sportovní areál na hřišti – Restaurace, pergola, pří-
střešek: v tomto období bylo také provedeno výrazné 
zlepšení prostředí ve sportovním areálu. Byla kom-
pletně opravena střecha na restauraci, byla vyměněna 
střešní krytina na pergole u restaurace a také byla na-
montována nová střešní krytina na nově vybudovaném 
přístřešku u vstupu do fotbalových kabin. Byly také za-
koupeny nové lavice se stoly, které jsou umístěny pod 
novým přístřeškem.

Restaurace na Hřišti - NOVÁ STŘECHA

Přístřešek u kabin - NOVÁ STŘECHA A NOVÉ STOLY

Nové oplocení víceúčelového hřiště a dětského hřiště 
na Týnci: v měsíci květnu byla na čelní straně víceúče-
lového hřiště s umělým povrchem dokončena výměna 
1. části stávajícího zastaralého a poničeného oplocení za 
nové.
Také na dětském hřišti na Týnci byla provedena vý-
měna zastaralého a poničeného oplocení. Bylo namon-
továno krásné nové oplocení místním truhlářem p. 
Maděrou. Za obec Čistá patří oběma pánům Maděrům 
velké poděkování.
Též v dubnu byly provedeny revize na všech dětských 
hřištích a dětských koutcích odborným pracovníkem.

NOVÉ OPLOCENÍ - Víceúčelové hřiště 
a NOVÁ STŘECHA na Pergole

NOVÉ OPLOCENÍ na Dětském hřišti na Týnci - průběh prací

NOVÉ OPLOCENÍ na Dětském hřišti na Týnci 
- a máme dokončeno

Ošetření stromů - Na Týnci
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Umístění Z-BOXU společnosti Zásilkovna s.r.o. Pra-
ha: v dubnu tohoto roku byl u Domu služeb v blízkosti 
Sběrného dvora ve spolupráci obce Čistá se společností 
Zásilkovna Praha nainstalován Z-BOX, tedy automat 
sloužící k vydávání zásilek a poskytování dalších slu-
žeb, které provozovatel jako podnikatel v oblasti pře-
pravovaných služeb nabízí.

PLÁNUJEME, PŘIPRAVUJEME

Letní putovní kina: tuto také již tradiční letní akci plá-
nujeme ve dvou termínech, a to v červenci, v sobotu 
16. 7. 2022 - zde již víme, že budeme promítat film 
SRDCE NA DLANI a poté v srpnu, také v sobotu 
20. 8. 2022. Začátek promítání vždy po setmění, vstup-
né tradičně dobrovolné. Obě promítání jsou samozřej-
mě podmíněna příznivým počasím, ale budeme společ-
ně věřit, že se na oba termíny tzv. „vyčasí“.
Další konání Veřejného zasedání zastupitelů obce se 
plánuje v měsíci červenci nebo srpnu 2022 v salonku 
KD. Svolání Veřejného zasedání vč. navrženého Pro-
gramu bude zveřejněno na úřední desce.

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

Ošetření stromů v obci - U Základní školy

Z-BOX u Domu služeb - Průběh instalace

Z-BOX u Domu služeb - 
Ukončení instalace, předání do užívání

A NĚKOLIK FOTOGRAFIÍ NA ZÁVĚR, 
TAK, JAK BY TO NEMĚLO VYPADAT

Autobusová zastávka Čistá Hřiště - opět grafická úprava

Sběrné místo na hřišti - Kontejner na bioodpad

Sběrné místo na hřišti - detail obsahu

Sběrný dvůr - takto se do kontejneru mnoho nevejde
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STOLNÍ TENIS
Malé ohlédnutí k výročí stolního tenisu v Čisté
Tento rok slaví oddíl stolního tenisu při TJ Slavoj Čis-
tá dvacetileté výročí svého vzniku. Na Aktivu stolní-
ho tenisu, který se konal v měsíci dubnu tohoto roku, 
obdržel náš oddíl jako dar od obce, kterou reprezento-
val starosta obce, dva nové špičkové stoly od firmy 
BUTTERFLY vč. nových sítěk a sad míčků, které na-
hradily stávající dosluhující stoly.
Oddíl stolního tenisu byl založen několika čisteckými 
nadšenci, kteří se etablovali z hráčů populárních Vánoč-
ních turnajů. Snaha oddílu byla a je zviditelnit obec po 
sportovní stránce po celém okrese Mladá Boleslav a sa-
mozřejmě radost ze hry. Postupně se našla řada zájemců 
z okolních měst a vesnic, kteří měli zájem reprezentovat 
naši obec a oddíl se rozrostl do dnešní velikosti.
Bez aktivní pomoci a spolupráce obecního úřadu od 
doby vzniku klubu do současnosti by nebyla existence 
našeho oddílu možná. Proto můžeme tento nádherný 
a fyzicky nenáročný sport určený pro všechny generace 
v naší obci provozovat i nadále. Je málo obcí v našem 
okolí, které vytvořily pro své občany takové podmínky 
pro sportovní vyžití, jako je to u nás. A za to děkujeme.
Stále platí, že tréninky pro veřejnost se konají celoroč-
ně a bezplatně každé pondělí od 18 do 20 hodin.

Za TJ SLAVOJ Čistá
František Rampas a Jaroslav Martinec

Mládež  - Mladší žáci 7+1
Tak máme za sebou první sezonu mladších žáků po 
dlouhé době. První sezona výsledkově neskončila 
moc dobře, ale pozitivní je, že děti se zlepšují a chtějí 
pokračovat i nadále. Příští sezonu jsme přihlásili také 
starší žáky 7+1. Máme rozjednané posily, a tak se snad 
i výsledkové zlepšíme. Závěrem chci poděkovat rodi-
čům za podporu, fandění a také že vozí děti na zápasy.

Za FK Slavoj Čistá, Trenér Robert Valenta
Přípravka
Velice dobře se rozbíhá mužstvo naší přípravky, kde jsou 
děti od 6 do 10 let pod vedením trenéra Martina Sabo-
la. Na tréninky chodí okolo 12 dětí. Je na nich vidět zá-
pal do hry a neustále se zlepšovat. Proto nadcházející 
sezonu budou hrát soutěž starší přípravky. Tato soutěž 
se hraje 5+1.To znamená brankář +5 hráčů v poli.
Hraje se asi na ¼ hřiště. Tímto bych chtěl poděkovat 
panu Jakubovi Houžvicovi za zajištění trenéra a za fi-
nanční podporu týmu starší přípravky.

Za FK Slavoj Čistá, předseda Jaroslav Dohalský

Stolní tenis - NOVÉ HRACÍ STOLY BUTTERFLY

FK SLAVOJ ČISTÁ – HODNOCENÍ SEZÓNY 
2021 / 2022

Muži
Ani ve snu by nikoho nenapadlo, co se bude dít na jaře. 
Po podzimu jsme vedli tabulku o 2 body. Tragické bylo 
to, že jsme nedokázali proměnit vyložené šance, kdy 
naši střelci nedokázali trefit v každém zápase i prázd-
nou branku. V jarní části soutěže jsme 4x zvítězili a 7x 
prohráli. Definitivu setrvání v soutěži jsme získali až 
v posledním kole vítězstvím 3:2 nad Katusicemi. Je zavá-
dějící, že i přes slabé jaro jsme měli třetí nejlepší obranu 
v soutěži. Co se nemůže hráčům vytknout je docházka 
k tréninkům a také nasazení bylo i přes prohry velmi dob-
ré. Asi je pravda, že “když se nedaří, tak se nedaří“.
Kde se nám na jaře dařilo byl okresní pohár, ve kte-
rém jsme získali druhé místo. Prohráli jsme až ve finále 
s celkem Benátky - B., které vyhráli vyšší soutěž okresní 
přebor a postoupili do 1.B třídy.
Hned po skončení posledního utkání proběhlo ukon-
čení sezony. Bylo vidět, že z fotbalistů spadl stres a za 
pěkného počasí si večer užili.

Za FK Slavoj Čistá, předseda Jaroslav Dohalský

Mužstvo dospělých FK Slavoj Čistá 2021-2022

Odměny za 2.místo v okresním poháru

Předseda oddílu - 70. narozeniny, dodatečně blahopřejeme!

Podpora fanoušků v poslednim zápase


