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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ ČISŤÁCI,
ve zpravodajích v tomto končícím kalendářním 
roce 2022 jsem v úvodu většinou zmiňoval nelehká 
předešlá období. Jak jsem také výše uvedl, byl 
to bohužel opět hodně divoký a zvláštní rok, a to 
zejména z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině 
a s tím spojené komplikace se zdražováním energií, 
pohonných hmot (i když ceny pohonných hmot jsou 
v současné době podstatně lepší, než tomu bylo třeba 
na jaře tohoto roku) a prakticky všeho ostatního.
Nyní tu máme již předvánoční čas, a tak si myslím, 
že si již všichni zasloužíme více optimismu a možná 
koncem roku také trochu bilancování.
Dovolím si tedy trochu toho bilancování v „obecní 
rovině“ a na závěr také v „rovině osobní“.
V tomto končícím roce se nám podařilo mimo mnoha 
menších stavebních a ostatních aktivit také zahájit 
a dokončit několik významnějších investičních 
projektů. Jednalo se zejména o následující projekty:
- „Výstavba chodníků a veřejného osvětlení podél 

místní komunikace v Čisté u MB – I. etapa“ (od 
Pomníku u křižovatky k místní Poště), přičemž 
celkové náklady na realizaci stavby po úplném 
dokončení by měly být 5,058.995,52 Kč vč. 
DPH;
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- „Autobusový záliv podél silnice III/27234 – 
Čistá Stránka a rozšíření veřejného osvětlení“, 
zde byly celkové náklady na realizaci stavby 
1,681.487,69 Kč vč. DPH;

- „Čistá u MB – Dešťová kanalizace v části 
obci Stránka, kde budou celkové náklady na 
realizaci stavby 2,044.069,93 Kč vč. DPH.

Všechny tyto nejnákladnější investiční akce jsme 
hradili z rozpočtu obce, protože prvně uvedený 
projekt se bohužel stále Dotačně řeší (stále není 
dokončena část veřejného osvětlení) a dvě z těchto 
investičních akcí byly tzv. nedotační.
Já osobně mám největší radost, že se nám již 
definitivně (tedy vč. získání Kolaudačního 
souhlasu) podařila dokončit alespoň stavební část 
výše zmíněného projektu chodníku podél místní 
komunikace.
I když jsem to v jednom předešlém zpravodaji již 
zmínil, znovu opakuji, že mám obrovskou radost, 
když vidím naše nejmenší občánky cupitat po novém 
chodníku a při tom cupitání třeba můžou bezpečně 
z Mateřské školky doputovat až ke sportovnímu 
areálu a tam si zaskotačit.
Vážení spoluobčané, ano, to mě baví, to mě tzv. 
nabíjí, z těchto pohledů na naše nejmenší mám 

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám všem popřát zvládnutí předvánočního shonu a co nejklidnější prožití svátků vánočních.
Prožijte tyto svátky ve společnosti Vašich blízkých a milovaných a do nového roku Vám všem přeji zejména 
pevné zdraví, mnoho štěstí a pracovních i osobních úspěchů.
Opět hodně divoký a zvláštní rok 2022 se nám celkem rychle blíží ke svému konci a čeká na nás rok nový. To, 
jaký bude a co vše nám přinese, či odnese, nejde v tento moment jasně říci, ale věřme, že to budou již jen ty 
dobré věci.
Ať je tedy pro nás všechny ten nový rok krásný a plný optimismu.
A nezapomínejte na to nejdůležitější, mějte se všichni rádi a vzájemně si pomáhejme.

Zdeněk Tyšer, starosta obce

Báseň skoro jako vánoční pohlednice

Ve sněhu který zrána napad
táhnou se černé šlépěje
jak listí v říjnu žloutne západ
jak stromy staré aleje
Krev slunce stéká po sněhu
a mrazem ztuhlá krajina
zarudlá řeka bez břehů
a bez ryb zvolna usíná
Jen dlouhý řetěz
černých stop
trhá sníh
kdo to tu šel
štěstí či hrob
hledat v závějích?

Zatímco všude hořelo v kamnech
zpocenou tváří
do sněhu pad
ta jarní vůně dýchla až na mne
když pod jeho tělem zem začala tát
Bylo to dobré divadlo
přes sklo se dívat jak byl sám

Poslední dobou špatně usínám
Tak málo sněhu napadlo
a mně který jsem za sklem v teple
zbývá pramálo naděje
že vůbec někdy vítr sněhem
ty černé stopy zavěje

Václav Hrabě: Blues pro bláznivou holku a jiné básně, Labyrint, Báseň skoro jako vánoční pohlednice, Praha 1999, str. 45
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tu největší radost, to je pro mě osobně to největší 
poděkování. Věřte tomu, že funkci starosty obce 
v žádném případě nevykonávám proto, abych se 
nějak zviditelnil. Dělám tuto práci proto, abych 
udělal radost vám všem ostatním. Na oplátku mi stačí 
pouze trochu klidu, vytvoření podmínek pro tuto 
činnost a podporu všech, opakuji všech zastupitelů 
obce. Moc dobře jistě víte, proč tyto řádky píši. 
Zmiňuji to proto, protože po celou dobu uplynulého 
volebního období tomu tak bohužel nebylo.
To by mi doopravdy stačilo a poté je již pouze na mě, 
abych vás nezklamal.
A na závěr tohoto příspěvku trochu toho „osobního 
bilancování“ a možná trochu té nostalgie. Před 
nedávnem jsem dosáhl dá se říci významného 
životního jubilea. Bylo to vše celkem hektické, 
protože to bylo v období voleb do zastupitelstva obce 
a vy všichni víte, že tyto období bývají nejenom v naší 
obci jaksi nervózní, napjaté, hektické. Ale snad jsem 
to zejména s pomocí mé rodiny a mých opravdových 
přátel nějak zvládl. Nejsem si jist, zdali jsem již ve 
věku, kdy by měl člověk zmoudřet, to si v žádném 
případě netroufám hodnotit, ale naopak si troufám 
napsat, že snad mám stále dost energie na to, abych 
pomohl naplňovat jakési výzvy, cíle ve prospěch naší 
obce, ve prospěch vás všech.

Zdeněk Tyšer, starosta obce

VOLBY DO ZASTUPITELSTA OBCE ČISTÁ, 
KTERÉ SE KONALY VE DNECH 23. 9. a 24. 9. 2022
Volby do zastupitelstva obce Čistá na volební 
období 2022–2026 se uskutečnily ve dnech 23. září 
a 24. září 2022 v sídle volebního okrsku č.1: zasedací 
místnost Obecního úřadu v Čisté, Čistá 195, 294 23. Pro 
volby do zastupitelstva obce Čistá byly zaregistrovány 
tyto kandidátní strany:
- Naše Čistá
- VOLBA PRO ZÍTŘEK
- Nezávislí pro venkov

Nyní vám ještě jednou představujeme nově zvolené 
zastupitele obce Čistá:
- Zdeněk Tyšer, starosta obce,
- Leoš Miler, místostarosta obce,
- Danuše Horáčková, člen zastupitelstva, 

předseda Kulturního výboru;
- Libor Bárta, člen zastupitelstva, předseda 

Finančního výboru;
- Jaroslav Martinec, člen zastupitelstva, 

předseda Sportovního výboru;
- Marta Dubayová, člen zastupitelstva, předseda 

Kontrolního výboru;
- Ľubomír Závoda, člen zastupitelstva, předseda 

Výboru pro ŽP
Volební výsledek je takový, jaký je a jaký si zřejmě 
přála převážná část občanů. Někteří kandidáti jsou 
spokojeni více, někteří méně, pro některé kandidáty 
a řádně zvolené zastupitele nebyly třeba volební 
výsledky až natolik povzbudivé o čemž jsme se všichni 
přesvědčili krátce po volbách, kdy jeden z řádně 
zvolených zastupitelů obce Čistá odevzdal na OÚ 
Čistá Rezignaci na mandát nově zvoleného zastupitele 
obce. Toto se událo několik málo dní po volbách, kdy 

se nově zvolené zastupitelstvo ještě ani nestačilo sejít 
k prvnímu plánovanému povolebnímu jednání. Zřejmě 
bývalý zastupitel všem svým voličům toto rozhodnutí 
zdůvodnil, objasnil, vysvětlil, zřejmě. My si o celé této 
záležitosti myslíme své a máme na tuto věc také svůj 
názor, který si ale dovolíme raději ponechat pro sebe.
My jsme s výsledky voleb nadmíru spokojeni. 
Před volbami jsme si vás občany dovolili s panem 
místostarostou požádat, abyste přišli k volbám a volili 
s rozvahou. Myslíme si, že se naše přání naplnilo. Za to 
vám všech chceme poděkovat.
Chceme vám také poděkovat za hlasy, kterými jste 
podpořili všechny kandidátní listiny.
Volební účast byla dle našeho názoru vysoká a bylo 
znát, že občanům (voličům) na výsledcích voleb do 
zastupitelstva naší obce záleží.
Na závěr ještě trochu statistiky. V obci Čistá bylo 
evidováno 626 voličů a k volbám přišlo 397 voličů, což 
je volební účast 63,42%.

za vedení obce Zdeněk Tyšer a Leoš Miler

PODĚKOVÁNÍ
Toto již tradiční poděkování patří všem, kteří nám 
opět pomohli jakýmkoli způsobem znovu „oživit“ náš 
Betlém. 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

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 úklidové 
techniky velký problém se tzv. „vymotat“ mezi 
zaparkovanými automobily na ulicích. Vy všichni moc 
dobře víte, o které ulice a místa se jedná. V případě, 
že tyto ulice / místa nebudou pro úklidovou techniku 
průjezdná, nebudou tyto ulice ani odklizeny ani 
ošetřeny posypem. Děkujeme za pochopení a buďte 
nám nápomocní, ať jsme všichni spokojeni.
Jinak dle našeho názoru a dle pohledu na okolní obce 
a města proběhla v naší obci první „zátěžová“ zkouška 
(po výraznější sněhové nadílce v pondělí 12. 12.) 
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 opět stalo), že si někteří z vás vyklidí od 
sněhu prostor před vašim vjezdem do garáže a při 
následném úklidu komunikací technikou je sním 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 a Honza Cvejnovi
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Ustavující Veřejné zasedání nově zvoleného 
zastupitelstva, které se konalo ve středu dne 
12. 10. 2022
Ustavující veřejné zasedání nového zastupitelstva obce 
se konalo ve středu dne 12. 10. 2022 od 17 hodin na 
velkém sále KD.
Tohoto Ustavujícího zasedání se dle listiny přítomných 
zúčastnilo 11 občanů.

Na Ustavujícím veřejném zasedání byli přítomni 
všichni nově zvolení zastupitelé:
Zdeněk Tyšer, Leoš Miler, Danuše Horáčková, Libor 
Bárta, Jaroslav Martinec, Marta Dubayová a Ľubomír 
Závoda.
Dosavadní starosta obce a zároveň předsedající, 
zahájil Ustavující veřejné zasedání, představil nové 
členy zastupitelstva na následující volební období, 
a to s jednou změnou. Dne 3. 10. 2022 odevzdal na 
OÚ Čistá REZIGNACI NA MANDÁT ZASTUPITELE 
(podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí) pan Vladimír 
Hrubý. Na jeho uvolněné místo automaticky postoupil 
1.náhradník z Volební strany č. 1 – Naše Čistá, pan 
Ľubomír Závoda.

Před zahájením tohoto zasedání bylo novým členům 
zastupitelstva obce Čistá při prezentaci předáno 
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle 
§ 53 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.
Dosavadní starosta dále prohlásil, že Ustavující 
zasedání zastupitelstva obce bylo řádně Oznámeno 
a Svoláno, konstatoval, že vše bylo zveřejněno na 
úřední desce po dobu nejméně 7 dní a že zastupitelstvo 
se sešlo v plném počtu 7 nově zvolených zastupitelů a je 
tedy usnášeníschopné.

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích 
vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. 
Před složením slibu předsedající upozornil přítomné 
členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo 
složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu 
(§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do ZO). 
Předsedající přečetl SLIB a jmenovitě vyzval přítomné 
členy ZO ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ 
a podpisem. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit 
slib ani nesložil slib s výhradou.

Zastupitelstvo obce vyslechlo, projednalo a schválilo:
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) projednalo 
a SCHVÁLILO návrh na ověřovatele a zapisovatele 
zápisu a usnesení.
Výsledek hlasování: PRO 7 (ZO Z. Tyšer, L. Miler, 
D. Horáčková, L. Bárta, J. Martinec, M. Dubayová a L. 
Závoda)

ZO projednalo a SCHVÁLILO navržené členy 
Volební komise z pléna.
Výsledek hlasování: PRO 7

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

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO určení 
počtu místostarostů s tím, že bude volen pouze jeden 
místostarosta obce.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO určení 
funkcí, pro které budou členové ZO uvolněni s tím, 
že uvolněni budou pouze pro výkon funkce starosty 
obce.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO tajný 
způsob hlasování.
Výsledek hlasování: PRO 7

Volba starosty obce: do funkce starosty obce na 
další volební období byl zvolen pan Zdeněk Tyšer – 
uvolněná funkce ke dni přijetí tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: 6 hlasů Zdeněk Tyšer, 1 hlas 
získal Libor Bárta

Volba místostarosty obce: do funkce místostarosty 
obce na další volební období byl zvolen pan Leoš 
Miler – neuvolněná funkce.
Výsledek hlasování: 6 hlasů Leoš Miler, 1 hlas získal 
Jaroslav Martinec

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO zřízení 
Finančního a Kontrolního výboru a volbu předsedů 
ostatních výborů.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO předsedu 
Finančního výboru pana Libora Bártu, předsedu 
Kontrolního výboru paní Martu Dubayovou, 
předsedu Kulturního výboru paní Danuši 
Horáčkovou, předsedu Sportovního výboru pana 
Jaroslava Martince a předsedu Výboru pro ŽP pana 
Ľubomíra Závodu.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO návrhy 
odměn pro neuvolněné členy ZO, pro neuvolněného 
místostarostu obce a pro předsedy jednotlivých 
výborů.
Výsledek hlasování: PRO 7

Diskuse
V diskusi podal starosta obce tyto informace:
informoval občany o kulturních akcích v obci, akcích 
stavebního charakteru jako např. dokončení Veřejného 
osvětlení u Autobusového zálivu na Stránce, Dešťové 
kanalizaci na Stránce. Dále podal informaci o realizaci 
Kamerového systému.

Starosta také sdělil, že na akci Splašková kanalizace je 
podána žádost o stavební povolení a do konce tohoto 
kalendářního roku se předpokládá vydání stavebního 
povolení.

Zdeněk Tyšer
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Veřejné zasedání, které se konalo ve středu dne 
16. 11. 2022
První Veřejné zasedání v novém volebním období se konalo 
ve středu dne 16. 11. 2022 od 17 hodin v Salonku KD.
Tohoto Veřejného zasedání se dle listiny přítomných 
zúčastnili pouze 4 občané.
Na Veřejném zasedání byli přítomni zastupitelé:
Zdeněk Tyšer, Leoš Miler, Danuše Horáčková, Libor 
Bárta, Jaroslav Martinec, Marta Dubayová a Ľubomír 
Závoda.

Zastupitelstvo obce vyslechlo, projednalo a schválilo:
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) projednalo 
a SCHVÁLILO návrh na ověřovatele a zapisovatele 
zápisu a usnesení.
Výsledek hlasování: PRO 7 (ZO Z. Tyšer, L. Miler, 
D. Horáčková, L. Bárta, J. Martinec, M. Dubayová          
a L. Závoda)

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

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO 
Střednědobý výhled obce na roky 2023-2025.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace na projekt „Obec Čistá – 
Kamerový systém“ a podpis Veřejnoprávní smlouvy 
mezi Obcí Čistá a Středočeským krajem.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO Dodatek 
č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Čistá u MB – Dešťová 
kanalizace v části obce Stránka“.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO zastupitele 
obce Zdeňka Tyšera pro spolupráci s pořizovatelem 
Změny č. 2 ÚP Čistá v souladu s uvedením zákonem.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO poskytnutí 
finančního plnění uvolněnému členovi zastupitelstva 
obce.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO podpis 
Smlouvy o Smlouvě budoucí o zřízení VB – 
služebnosti mezi obcí čistá a ŘSD na pozemcích p.č. 
821/3 a 821/11.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO pravomoci 
starosty obce k Rozpočtovým opatřením.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO souhrnným 
usnesením navržené členy jednotlivých výborů 
zastupitelstva pro nové volební období.
Výsledek hlasování: PRO 7

Různé, starosta obce dále informoval
Čistá výstavba kanalizace – dne 15. 11. 2022 
se uskutečnila schůzka v Praze na Státním fondu 
ŽP společně se zástupci VaK Mladá Boleslav Ing. 
Žitným a Ing. Soukupovou (společnost LKA s.r.o.) 
a projednávaly se možnosti získání dotace. Bude 
následovat další schůzka se zástupci společnosti RTS 
z Brna o přípravě Zadávací dokumentace pro výběrové 
řízení na zhotovitele stavby.

Stavy na obecních účtech ke dni 31. 10. 2022
Běžný účet KB 1,537 tis. Kč
Fond Amundi ČR v KB 4,035 tis. Kč
ČNB 3,996 tis. Kč
Spořící účty KB, ČMSS 1,235 tis. Kč
Celkem bylo na obecních účtech 
k 31. 10. 2022  ............... 10,803 tis. Kč.

Diskuse
Z řad veřejnosti bylo diskutováno zejména o zřízení 
možnosti platebního terminálu pro občany, o projektu 
Pošta Partner a o terénních úpravách u nově 
vybudovaném autobusovém zálivu na Stránce.

Zdeněk Tyšer

Veřejné zasedání, které se konalo ve středu dne 
14. 12. 2022
Poslední Veřejné zasedání v tomto kalendářním roce 
se konalo ve středu dne 14. 12. 2022 od 17 hodin 
v Salonku KD.
Tohoto Veřejného zasedání se dle listiny přítomných 
zúčastnilo 6 občanů.
Na Veřejném zasedání byli přítomni zastupitelé:
Zdeněk Tyšer, Leoš Miler, Danuše Horáčková, Libor 
Bárta, Marta Dubayová a Ľubomír Závoda. Omluven 
pro nemoc byl Jaroslav Martinec.

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, D. 
Horáčková, L. Bárta, M. Dubayová a L. Závoda)

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

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO Rozpočet 
obce na rok 2023.
Výsledek hlasování: PRO 6

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO „novelizaci“ 
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu (dále jen VZMR) dle ust. § 27 zákona č. 
134/2016.
Výsledek hlasování: PRO 5 (ZO Tyšer, Miler, 
Horáčková, Bárta a Závoda)
PROTI 0
ZDRŽEL SE 1 (ZO M. Dubayová)
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ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO „Stanovení 
závazných ukazatelů pro rok 2023 pro ZŠ a MŠ 
Čistá na provozní výdaje“ ve výši 700.000,– Kč.
Výsledek hlasování: PRO 6

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO „Žádost 
o souhlas s poskytnutím sponzorského daru“ od 
pana Leoše Milera pro ZŠ a MŠ Čistá na rok 2023 
ve výši 93.984,– Kč.
Výsledek hlasování: PRO 6

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO „Žádost 
o souhlas s poskytnutím sponzorských darů“ od 
pana Libora Bárty pro ZŠ a MŠ Čistá na rok 2022 
a 2023 v celkové výši 36.568,– Kč.
Výsledek hlasování: PRO 6

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO souhrnným 
usnesením dotace a finanční dary místním 
neziskovým organizacím a spolkům a Knihovně Ml. 
Boleslav na rok 2023.
Výsledek hlasování: PRO 6

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO podpis 
Smlouvy o Smlouvě budoucí o zřízení VB a umístění 
stavby mezi obcí Čistá a ČEZ Distribuce a.s. na 
pozemcích p.č. 520/151 a 520/152.
Výsledek hlasování: PRO 6

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO Zahájení 
provedení fyzické a účetní inventury k 31. 12. 2022.
Výsledek hlasování: PRO 6

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO návrh na 
odeslaní Průtokové dotace ve výši 802.266,– Kč od 
Středočeského Kraje, kterou musela obec obratem 
zaslat v měsíci listopadu ZŠ a MŠ Čistá a je součástí 
RO č.9/2022.
Výsledek hlasování: PRO 6

Různé, starosta obce dále informoval
Dne 7. 12. 2022 se na OÚ Čistá konalo „Dílčí 
přezkoumání hospodaření obce Čistá za rok 2022. 
Konečné přezkoumání hospodaření obce Čistá za rok 
2022 by se mělo uskutečnit ve dne 6. a 7. března 2023.

Poplatky na svoz komunálního odpadu na rok 2023 
a jejich splatnost
poplatky za odpady v roce 2023 zůstávají 600,– Kč / 
občana s trvalým pobytem v obci Čistá a 600,– Kč za 
nemovitost pro „chataře“.
Pro občany s trvalým pobytem, kteří v roce 2023 
dosáhnou věku 70 let nadále bez poplatku.
Splatnost poplatků za odpady je do 31. 01. 2023 s tím, 
že pro „chataře“ platí individuální dohoda.

Stavy na obecních účtech ke dni 30. 11. 2022
Běžný účet KB 2,472 tis. Kč
Fond Amundi ČR v KB 4,054 tis. Kč
ČNB 3,118 tis. Kč
Spořící účty KB, ČMSS 1,237 tis. Kč
Celkem bylo na obecních účtech k 30. 11. 2022
 10,881 tis. Kč.

Diskuse
Z řad veřejnosti bylo diskutováno zejména o režimu 
chodců na nově vybudovaných chodnících, dále 
o úklidu komunikací a chodníků v zimním období 
a o obecním rozhlasu.

Zdeněk Tyšer

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V OBCI ČISTÁ
Schvalovací procesy, žádosti o Stavební povolení
V posledním zpravodaji jsem vás podrobně informoval 
o vývoji tohoto projektu. Nyní vám opět podávám 
aktuální informace. Pro zopakování uvádím, že dne 
26. 8. 2022 byla podána žádost o Stavební povolení.
Dne 6. 9. 2022 bylo na OÚ Čistá zasláno Oznámení 
o zahájení řízení a výzva k odstranění nedostatků 
žádosti na část „Čerpací stanice odpadních vod (dále 
ČSOV) a výtlak“, tedy přivaděče na trase obec Čistá 
napojovací místo v Hrdlořezech.
Dne 14. 9. 2022 bylo na OÚ Čistá zasláno Oznámení 
o zahájení řízení a výzva k odstranění nedostatků žádosti 
na část „Čistá, výstavba kanalizace – Kanalizační 
stoky gravitační a kanalizační stoky tlakové“.
Dne 7. 11. 2022 byla na OÚ Čistá zaslána Výzva 
k seznámení se s podklady pro vydání Rozhodnutí na 
část „Čerpací stanice odpadních vod (dále ČSOV) 
a výtlak“, tedy přivaděče na trase obec Čistá napojovací 
místo v Hrdlořezech.
A dne 21. 11. 2022 bylo na OÚ Čistá zasláno Rozhodnutí 
s vydáním Stavebního povolení na část „Čerpací 
stanice odpadních vod (dále ČSOV) a výtlak“, 
konkrétně na „SO 01 - Výtlačný řád kanalizace č.1 
v délce 3540,20 m“, na „SO 02 – Čerpací stanice 
odpadních vod (ČSOV1) Čistá Rokle“ a na „PS 01 – 
Elektrotechnologická část ČSOV“.
Stále tedy ještě čekáme na získání Stavebního povolení 
na část „Čistá, výstavba kanalizace – veřejná splašková 
kanalizace“. Zde jsme již také odevzdali všechny 
potřebné podklady.

Jak jsem vás již na jiném místě tohoto zpravodaje 
informoval, dne 15. 11. 2022 se uskutečnila schůzka 
v Praze na Státním fondu Životního prostředí společně 
se zástupci VaK Mladá Boleslav Ing. Žitným, Ing. 
Soukupovou (společnost LKA s.r.o.) a se zástupcem 
SFŽP, kdy jsme projednávali možnosti získání dotace.
Dne 25. 11. 2022 se uskutečnila další schůzka na VaK 
a.s. MB, které jsem se zúčastnil společně s Technickým 
náměstkem Ing. Žitným (Vak MB) a ředitelem divize 
Veřejných zakázek společnosti RTS, a.s. z Brna Pavlem 
Mitášem. Řešili jsme možnou spolupráci ve věci 
přípravy Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. V závěru jednání jsme se společně 
dohodli na této spolupráci.
Podmínkou pro získání tolik potřebné dotace je 
kompletní zpracování Projektové dokumentace, 
zpracování Výkazu výměr a Rozpočtu na tento projekt, 
samozřejmě získání pravomocného Stavebního 
povolení a také výběr zhotovitele stavby a následné 
podepsání Smlouvy o dílo na tento projekt. Čeká nás 
tedy ještě mnoho, mnoho práce, ale postupné cíle již 
plníme.

Zdeněk Tyšer
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ŘEŠENÍ ODTOKOVÝCH POMĚRŮ V LOKALITĚ 
STRÁNKA - DEŠŤOVÁ KANALIZACE V ČÁSTI 
OBCE STRÁNKA
Po úpravách Projektové dokumentace byly znovu 
zahájeny práce v pondělí 5. 9. 2022. Práce na samotné 
pokládce dešťového potrubí a realizaci šachet s vyústěním 
v údolí u „Vodárny“ byly dokončeny dne 30. 9. 2022. 
Následně byly zahájena práce na opěrné zdi, úpravě 
zábradlí, realizaci odtokových žlábků, práce na finálních 
úpravách ploch a opravách stávajícího chodníčku. Tyto 
činnosti byly ukončeny dne 23. 11. 2022 a dílo bylo 
předáno do předčasného užívání.

CHODNÍK PODÉL MÍSTNÍ KOMUNIKACE – 
1.ETAPA, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NOVÉHO 
CHODNÍKU – 1. a 2. ČÁST (od Pomníku 
u křižovatky k místní Poště)
O této stavební akci se již napsalo v uplynulém období 
skutečně mnoho. Tak se již budeme snažit vás níže 
informovat pouze o tom podstatném. Nejprve něco 
málo o stavební části, tedy stavby samotného tělesa 
chodníku. Dne 16. 8. 2022 byl podepsán Zápis o předání 
a převzetí stavby chodníku podél místní komunikace. 
Následně bylo požádáno o Stavební povolení.
Dne 27. 10. 2022 byl na Obec Čistá zaslán od 
Magistrátu města Mladá Boleslav, Odbor dopravy 
a silničního hospodářství KOLAUDAČNÍ SOUHLAS 
s nabytím právní moci. Tuto část tedy máme úspěšně 
ukončenou.
Co se týká dokončení Veřejného osvětlení, tak Obec 
Čistá přes několik pokusů stále neobdržela Územní 
rozhodnutí o umístění 2ks lamp V.O.
Dne 6. 9. 2022 zaslala Obec Čistá na Odbor výstavby 
a ŽP v Bělé B. p. požadované „Vyjádření obce 
k Veřejnému osvětlení na p.č. 771/3 u č.p. 278“. 
Následně jsme od výše uvedeného odboru obdrželi 
Vyrozumění o pokračování řízení a pozvání k ústnímu 
jednání na den 6. 10. 2022.
Dne 26. 10. 2022 bylo na Obec Čistá zasláno Usnesení, 
že se Územní řízení o umístění stavby zastavuje. 
Stejný den, tedy 26. 10. 2022 bylo odborem výstavby 
zasláno další Oznámení o zahájení správního řízení 
o odstranění stavby a pozvání k ústnímu jednání, které 
se tentokrát konalo dne 15. 11. 2022. Následně dne 
16. 11. 2022 byl na Obec Čistá zaslán Protokol o ústním 
jednání, spojeném s místním šetřením. Stejný den, tedy 
16. 11. 2022 bylo na Obec Čistá zasláno Usnesení, že se 
správní řízení o odstranění stavby PŘERUŠUJE. A aby 
toho nebylo tzv. málo, opět stejný den 16. 11. 2022 
bylo na Obec Čistá zasláno tentokrát Oznámení 
o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby 
a pozvání k ústnímu jednání, které se tentokrát konalo 
13. 12. 2022. Pro úplnost uvádíme, že účastníci řízení, 
kteří podávali námitky k požadovanému Rozhodnutí se 
již ani posledních dvou řízení nezúčastnili a to přesto, 
že se jich vehementně pracovník Odboru výstavby 
snažil dovolat. Dále již opět bez komentáře.
Opakování je matkou moudrosti, a proto vás chceme 
opět ujistit, že stále nic nevzdáváme a že nás tyto 
komplikace neodradí. Budeme se i nadále snažit 
tuto stavbu, konkrétně 2ks lamp veřejného osvětlení 
dokončit v co nejkratším možném termínu – pokud 
nám to umožní výše uvedené okolnosti a také 
klimatické podmínky.
Na závěr tohoto příspěvku ještě jedno „předvánoční“ 
přání. Na posledním Veřejném zasedání ZO měl v diskusi 
jeden občan naší obce celkem podnětnou připomínku. 
Nejdříve pochválil všechny nově vybudované chodníky, 
za což mu vedení obce poděkovalo a poté vyslovil 
otázku, proč především děti a mládež nevyužívají tyto 
nákladně vybudované chodníky a zejména přechod 
u autobusových zastávek. Ano, má bohužel pravdu.
Proto vás všechny chceme požádat (nejenom děti 
a mládež), využívejte vybudované chodníky a přechody 
nejenom v tomto zimním období. Jde přeci o vaši 
bezpečnost.

V současné době se připravují veškeré podklady pro 
kolaudační souhlas. Z důvodu změny a úpravy trasy 
oproti původní PD se k těmto změnám musí opětovně 
vyjádřit dotčené orgány.

Zdeněk Tyšer

Dešťová kanalizace Stránka - Průběh prací

Dešťová kanalizace Stránka - Realizace opěrné zdi

Dešťová kanalizace Stránka - Realizace spádových šachet

Dešťová kanalizace Stránka - Stavba před předáním
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Je nám jasné, že tyto řádky ve zpravodaji asi mnoho 
dětí a mládeže číst nebude. Proto chceme touto 
cestou požádat všechny rodiče, aby apelovali na 
své děti a pokusili se jim vysvětlit, že třeba „těžce 
vybojovaný“ jediný oficiální přechod na hlavní silnici 
u autobusových zastávek má skutečně svou funkci a je 
doopravdy bezpečnější tento přechod použít a nekrátit 
si např. cestu od autobusové zastávky na Bělou přímo 
přes frekventovanou křižovatku. Děkujeme.

Zdeněk Tyšer a Leoš Miler

AUTOBUSOVÝ ZÁLIV PODÉL SILNICE 
3.TŘÍDY - ČISTÁ STRÁNKA A ROZŠÍŘENÍ 
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Tak, jak jsem vás také již několikrát informoval, tuto 
stavební akci jsme se rozhodli realizovat i bez 
dotace, a to z důvodu, že se jedná o bezpečnost 
našich občanů.
Práce na tomto projektu byly zahájeny dne 
30. 8. 2022 a stavební práce byly prováděny dle 
harmonogramu s drobnými úpravami, které neměly 
dopad ani na termín dokončení, ani na výslednou 
cenu. Na základě požadavku Integrované dopravy 
Středočeského kraje byla upravena nástupní hrana 
autobusového zálivu.
Dne 24. 8. 2022 bylo na Obec Čistá zasláno od 
Magistrátu města Mladá Boleslav, Odboru dopravy 
a silničního hospodářství ROZHODNUTÍ, že povoluje 
změnu stavby před jejím dokončením.
Dne 23. 9. 2022 byla dokončena stavební část 
Autobusového zálivu, dokončení chodníků u zálivu 
a také u stávající autobusové zastávky. Následně jsme 
podali žádost o předčasné užívání stavby.
Dne 29. 9. 2022 bylo na Obec Čistá zasláno od 
Magistrátu města Mladá Boleslav, Odboru dopravy 
a silničního hospodářství ROZHODNUTÍ o povolení 
k předčasnému užívání stavby.
Dne 31. 10. 2022 byl podepsán Zápis o předání a převzetí 
stavby „Autobusový záliv podél S III/27234 – Čistá, 
Stránka + rozšíření veřejného osvětlení“ a stavba 
byla v řádném termínu předána. Následně jsme opět 
podali žádost o kolaudační souhlas.
Dne 15. 11. 2022 byl na Obec Čistá zaslán od Magistrátu 
města Mladá Boleslav, Odbor dopravy a silničního 
hospodářství KOLAUDAČNÍ SOUHLAS.
Tuto stavební akci tedy máme také úspěšně ukončenou. 
Snad z této realizace mají také radost zejména občané 
místní části Stránka.

Zdeněk Tyšer

SVOZ A LIKVIDACE KOMUNÁLNÍCH 
A OSTATNÍCH ODPADŮ
Tak, jak již bylo uvedeno na jiném místě tohoto zpravodaje, 
poplatky na svoz komunálního odpadu na rok 2023 
zůstávají nadále 600,– Kč / občana s trvalým pobytem 
v obci Čistá a 600,– Kč za nemovitost pro „chataře“.
Poplatek za poskytnuté služby a náklady obce na 
likvidaci odpadů pro živnostníky a fyzicky podnikající 
osoby zapojené do obecního systému zůstává také ve 
výši 1. 800,– Kč za kalendářní rok.

Autobusový záliv Stránka - Průběh prací na rozvodech pro V.O.

Autobusový záliv Stránka - Dokončení stavby 
včetně nového Veřejného osvětlení

Autobusový záliv Stránka 
- nový koberec pro stanoviště autobusů

Autobusový záliv Stránka - Průběh prací

Autobusový záliv Stránka - Stavební část před předáním
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Pro občany s trvalým pobytem, kteří v roce 2023 
dosáhnou věku 70 let nadále bez poplatku.
Poplatky za ostatní odpady, které odkládáte do 
Sběrného dvora (nevytříděná stavební suť, zářivky, 
vyřazené pneumatiky a ostatní) zůstávají také beze 
změn, tedy dle ceníku za odkládání odpadů vyvěšeného 
ve Sběrném dvoře.
Splatnost poplatků za odpady je do 31. 1. 2023 s tím, 
že pro „chataře“ platí individuální dohoda.

Na závěr tohoto příspěvku opět trochu statistiky, a to, 
kolik financí bylo vydáno z rozpočtu obce za svoz 
a likvidaci všech odpadů od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2022:
Výdaje:

- za kompletní likvidaci všech odpadů – 
2,006.658,97 Kč

Příjmy:
- za třídění papíru a plastu, tedy odměny za 

zajištění míst zpětného odběru a využití odpadů 
z obalů – 234.773,10 Kč

- za vybrané poplatky od občanů – 468.300,– Kč
- za prodej pytlů Compag – 4.590,– Kč

Z výše uvedeného je tedy zřetelné, že z rozpočtu obce 
bylo na svoz a likvidaci všech odpadů doplaceno 
1,298.995,87 Kč, a to ještě není konec kalendářního 
roku.
Vážení spoluobčané, chtěli bychom vás všechny 
požádat, uhraďte výše uvedené poplatky skutečně ke 
dni 31. 1. 2023, protože od 1. 2. 2023 budou vyváženy 
pouze sběrné nádoby (popelnice), které budou opatřeny 
s novou známkou na rok 2023. Děkujeme.

Zdeněk Tyšer a Leoš Miler

SÁZÍME STROMKY PRO POTOMKY – 30 KUSŮ 
TŘEŠNÍ PODÉL POLNÍCH CEST U ČISTÉ
Od ranních hodin, dne 8. 11. 2022 se po roce opět 
uskutečnila na polní cestě vedoucí k „Fukarově rokli“ 
a také na polní cestě „Ke kalu“ akce „Sázíme stromky 
pro potomky“.

Před samotným sázením jsme vykopali na stromy díry 
a jak již jsme výše uvedli, také jsme trochu pomáhali 
při samotném sázení. Vysázené stromy přebírá Obec 
Čistá do své péče.
Zasázet stromy se podařilo především díky vzájemné 
spolupráci mezi obcí Čistá a zástupci organizace 
„ochránci Klenice“. Sázení stromů podpořil Nadační 
fond ŠKODA AUTO a sázení by nešlo realizovat bez 
partnerů organizace „ochránci Klenice“, a to obcí 
Domousnice, Kněžmost, Řitonice, Dolní Bousov, 
ČISTÁ.
Všichni si přejme, ať se stromům daří.
Zdeněk Tyšer a za Výbor pro ŽP Ľubomír Závoda

Sázíme stromky pro potomky - 
Situace na cestě k Fukarově rokli před sázením

Tento Projekt zahájilo 15 dobrovolníků ze ŠKODA 
AUTO, kteří společně se zástupci OÚ Čistá (Předseda 
Výboru pro ŽP, starosta a místostarosta obce, ostatní 
pracovníci OÚ Čistá) a několika málo občany z obce 
Čistá zasázeli podél polních cest u obce celkem 30 
třešní. Budou lemovat polní cesty, rozdělovat lány polí 
a vytvářet v krajině tolik potřebný větrolam.

Sázíme stromky pro potomky 
- Lavička na polní cestě Ke kalu a zasloužený odpočinek

Sázíme stromky pro potomky - Na pomoc přišli také ti nejmenší

Sázíme stromky pro potomky - občané obce také pomáhali

DEN SENIORŮ
Tento den je zejména pro všechny seniory naší obce. 
Je to místo, kam se chodí pobavit, poveselit, setkat se 
s přáteli u kávy, a to je cílem oslavy DNE SENIORŮ. 
Nesmíme zapomínat a vážit si našich babiček a dědečků, 
kteří tvoří srdce naší vesnice.
V sobotu 22. 10. 2022 se v kulturním domě v Čisté 
sešli naší starší spoluobčané, pro které obec ve 
spolupráci s kulturním výborem připravila tradiční 
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setkání. K dobré náladě přispělo vystoupení žáků 
naší základní školy. Celým večerem nás provázela 
dechová kapela JIZERANKA a hlavním hostem byla 
paní Uršula Kluková, která hosty bavila po celý večer. 
Častý potlesk dával najevo, komu se zábava líbila. 
Bylo zde připraveno malé občerstvení, káva, zákusky 
a víno. Nechte se zlákat s námi na další společnou akci 
a budeme velice rádi, pokud naše pozvání přijmete a na 
akci přijdete.

za kulturní výbor Danuše Horáčková, 
fotografie poskytl Zdeněk Tyšer

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
K vánočním tradicím neodmyslitelně patří rozsvícení 
vánočního stromu, které se také uskutečnilo v naší 
obci v sobotu 3 prosince. Čistecké děti ze základní 
i mateřské školy zazpívaly vánoční koledy v doprovodu 
našich učitelek, a tak si zasloužily velkou pochvalu. 
Po rozsvícení stromečku se v parku u KD zdrželo 
několik desítek lidí, kteří si pochutnávali na svařeném 
vínu a teplém punči, děti na teplém čaji. Každý mohl 
ochutnat vánoční sladké i slané cukroví, které napekly 
naše maminky a babičky. Za to jim patří velký dík. Naše 
ratolesti se těšily na anděla, Mikuláše a jeho družinu 
hrozivých čertů, kteří jim rozdávali sladké dárečky. 
Poděkování patří také Jaroslavu Cvejnovi, který zpestřil 
dětem po celý večer jízdu kočárem s koňmi po obci. 
Zájem byl veliký. V místě byl také malý „jarmareček“ 
s dárky, které vyráběly žáci ze základní školy.
Následně se všichni rozešli domů užívat adventní 
víkend. Podle hojné účasti se večer vydařil. Děkujeme 
Všem, kdo jste přišli a kteří se podíleli na přípravě akce.

za kulturní výbor Danuše Horáčková, 
fotografie poskytl Zdeněk Tyšer

Den seniorů - Hlavní host, paní Uršula Kluková

Den seniorů - Vystoupení našich nejmenších se líbilo

Den seniorů - Vystoupení školáků

Den seniorů - Na závěr se také tančilo

Rozsvícení Vánočního stromu 
- Děti povozil také jeden hodný pán

Rozsvícení Vánočního stromu 
- koledy nám zazpívaly naše děti

Rozsvícení Vánočního stromu 
- navštívili nás také Mikuláš, anděl a neposední čerti
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SVÁTEČNÍ KONCERT 
„ČAS VÁNOČNÍCH MELODIÍ“
V sobotu 17. 12. 2022 se na velkém sále kulturního 
domu v Čisté uskutečnil Adventní koncert vážné 
hudby v podání operních umělců ze Státní opery 
a Národního divadla v Praze. Přítomní se nechali unášet 
krásnými operními a operetními áriemi, muzikálovými 
a filmovými melodiemi a vánočními písněmi.
Častý potlesk přítomných dával najevo, že to byl pro 
každého nevšední zážitek.

za kulturní výbor Danuše Horáčková a Jana Uhlířová,
fotografie poskytl Zdeněk Tyšer

JAKÉ KRMIVO ZVOLIT?
Myslivci rozdělují krmivo pro zvěř do tří kategorií:
- objemné
- jadrné
- dužnaté
Mezi objemná krmiva patří veškeré byliny a traviny 
spolu s letorosty keřů. Tato krmiva jsou zakonzervována 
pomocí sušení. Mezi vhodná objemná krmiva pro lesní 
zvěř patří seno, sušené maliní nebo senáže. Objemné 
krmivo je nejpřirozenější potrava pro zvěř, je výborným 
zdrojem živin a nezatěžuje trávicí trakt.

U jadrných krmiv je třeba u přikrmování brát ohled 
na určitá pravidla. Jedná se sice o velmi vhodné doplň-
kové krmivo, ale jeho špatné dávkování či nevhodně 
zvolený druh může vést k trávicím potížím až k úhynu 
zvířat. Z obilovin volíme pouze oves. Ostatní obiloviny 
způsobují zvířatům trávicí potíže. U kaštanů musíme dá-
vat pozor na jejich množství, jelikož obsahují saponiny, 
které jsou ve větším množství jedovaté, nebo způsobují 
trávicí potíže. Mezi další vhodná jadrná krmiva patří 
například kukuřice, žaludy či hrách.

Krmení pro lesní zvěř.
Patříte mezi ty, kteří rádi chodí do lesa i v zimě a čas 
od času s sebou vezmete něco na zub i lesním zvířát-
kům, aby v zimě nestrádala? Tak si velmi dobře roz-
myslete, co jim podstrojíte. Některými potravinami je 
totiž můžete i zabít.
Je třeba si uvědomit, že lesní zvířata nejsou popelnice 
a že ne vše jejich žaludkům vyhovuje. Jsou dokonce 
potraviny, které pro ně mohou znamenat i smrt. Co tedy 
do krmelců raději nenosit?

Pečivo je největší nepřítel vysoké zvěre
Pro srnce, jeleny, daňky a další obyvatele lesů či obor 
je pečivo nebezpečným lákadlem. Obsahuje lepek, který 
přežvýkavci neumějí strávit. To si však mlsné zvíře 
neuvědomuje, přitom po pozření pečiva může i umřít 
v krutých bolestech.
Problém pečiva spočívá podle odborníků v jeho množ-
ství. Je v něm totiž mnoho sacharidů a ty pak ve větším 
množství mohou nadělat hlavně u přežvýkavců velkou 
paseku. Cukry začnou zvířeti v žaludku kvasit, což vede 
ke vzniku velmi kyselého prostředí, které zabije bakterie 
potřebné k metabolizování krmení, a přemnoží se ty, 
které škodí. Zvíře tak uhyne na překyselení.
Do krmelců nepatří ani žádné druhy sladkého pečiva, 
jako je třeba vánočka, cukroví nebo perníčky.

Ovoce a zelenina ano, ale s mírou
Vysoká zvěř si na kousku jablíčka nebo mrkvi pochutná, 
ale zelenina a ovoce nesmí tvořit hlavní objem jejich 
stravy. Servírované kousky také musejí být nezávadné 
a bez plísně. Nevhodné je i přemrzlé ovoce.
Velmi vhodná jsou jablka a hrušky, ale nemusíte se 
bát ani švestek, meruněk a špendlíků. Ze zeleniny je 
nejlepší mrkev, bramor a řepa, nicméně zvěř ráda bere 
veškerou zeleninu, dokonce i cibuli. Velice vhodné jsou 
také jeřabiny, které je nejlepší předkládat až v předjaří, 
neboť zvěři usnadňují přechod na zelenou potravu.

Sváteční koncert

Sváteční koncert 
- Umělci ze Státní opery a Národního divadla v Praze

PŘIKRMOVÁNÍ LESNÍ ZVĚŘE V ZIMĚ
Každý jednou za čas v zimním období rád přilepší lesní 
zvěři jejich jídelníček o nějakou pochoutku. Zamys-
leli jste se někdy nad tím, co vlastně lesní zvěř může 
sníst a co jí naopak škodí? Pokud si nejste úplně jistí 
svou odpovědí, pojďme se společně podívat na to, jak 
správně krmit, kam krmivo umisťovat a jaké potravy 
se vyvarovat.

NEŽ ZAČNEME PŘIKRMOVAT
Před začátkem přikrmování je dobré si zjistit, pod jaký 
myslivecký spolek spadá region, kde chceme lesní zvěři 
přes zimu přilepšit nějakou dobrotou. Přikrmování zvěře 
mají na starost myslivci, kteří se o krmelce pravidelně 
starají a doplňují v nich krmivo. Určitě vám rádi poradí, 
které krmivo jim schází a jak a kde by se jim případná 
forma pomoci hodila.
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Myslivci každoročně návštěvníkům lesa vysvětlují, že 
lesní zvěř se v zimě nekrmí, ale jen přikrmuje. Nic se 
proto nemá přehánět a pokud uvidíte, že někdo před 
vámi už zvěři přilepšil, raději si najděte jiný krmelec 
nebo se na místo stavte později.

Pozor na obiloviny
Myslivci lesní zvěři dávají do krmelců také oves, který 
čas od času přilepší ještě ječmenem. Ostatní druhy obilí 
způsobují zvěři nadýmání a jsou naprosto nevhodné, což 
bohužel málo lidí ví. Obiloviny tak raději zvěři nedá-
vejte. Když si nejste jisti, je lepší vaše zásoby pro lesní 
zvěř předat myslivcům, ti už budou vědět, jak s nimi 
naložit tak, aby zvířatům neublížili.

I kaštany mohou ublížit
Pokud se ve vaší oblasti vyskytuje zvěř dančí, nesmí se 
předkládat naráz ani větší množství kaštanů. Obsahují 
totiž velké množství saponinových látek, které působí 
na trávení zvěře negativně, při nadměrném množství do-
konce i toxicky. Daňci jsou velice hltaví a umí spořádat 
opravdu velké množství potravy, což může v případě 
kaštanů vést až k jejich úhynu.
Pokud tedy přinášíte zvířatům v lese kaštany, neměla by 
jedna denní dávka překročit váhu pět kilogramů. Ostatní 
jadrná krmiva lze předkládat v libovolném množství. 
Ale pamatujte na to, že vlivem počasí mohou ztratit 
na kvalitě.

Co do krmelců patří
Ze všeho nejvíce si jeleni, srnci a další krasavci s paro-
žím pochutnají na seně. To můžete vylepšit ještě nasu-
šenou vojtěškou, jetelem, bylinkami nebo maliním. Ne 
každý, kdo chce zvířátkům přilepšit, má ale k dispozici 
seno. V takovém případě ke krmelci doneste:
• žaludy
• bukvice
• kukuřici
• trochu hrachu
Vždy ale ctěte jedno pravidlo: Pokud je krmelec plný, 
nepřidávejte další potravu.

Fotbal muži – hodnocení podzimní části sezóny 
2022 - 2023
Po více než 10 letech proběhla reorganizace okresní 
soutěže. Byla zrušena jedna skupina 3.třídy. Tímto 
vznikla ve 3.třídě jen jedna skupina o 14 týmech.Tato 
soutěž je výkonnostně velmi  vyrovnaná.
Bohužel naše mužstvo na začátku soutěže postihla 
nebývalá marodka. Dlouhodobě jsou zraněni hráči 
Macko L., Tyšer V., Baloun P., Kuntoš Z. a Neumann T. 
Do týmu Řepova odešel Macek M.
Snažili jsme se mužstvo doplnit. Do našeho týmu 
přestoupili tito hráči: Dlask T., Hlaváč O., Beev E., 
Petrik M. a znovu začal hrát Kučera J.
Když bylo úplně zle, vypomohli nám, a to velice dobře 
naši další hráči, kteří z různých důvodů pravidelně 
nehrají a to Tůma M. a Dlouhý V.
Dále se vrátili dva naši dorostenci, kteří hráli ve Bělé a 
to Procházka J. a Vaněk M.
Po podzimní části jsme skončili na 8.místě se ziskem 
18 bodů. Doufáme, že se nám vyhnou další zranění a 
budeme moci hrát v nejsilnější sestavě.
Dále jsme doplnili realizační tým o asistenta trenéra a 
tím je Barva Jiří, který tady hrával. V poslední době 
trénoval v Bakově n. J.
Závěrem děkuji všem, kdo zajišťuje chod klubu a také 
našim sponzorům, kteří nám finančně pomohli a stále 
pomáhají.

Do Nového roku přeji hodně zdraví a pohody v této 
nelehké době.

Dohalský Jaroslav 

FK Slavoj Čistá – přípravka U11
Tento rok vstoupila poprvé na fotbalovou scénu příprav-
ka, která je složena pouze z místních dětí. Vzhledem 
k věkové rozmanitosti dětí (5 až 10 let) jsme byli nuceni 
přihlásit soutěž Okresní přebor Mladá Boleslav U11 
SEVER, kde převážná většina dětí hraje proti starším 
ročníkům.
Od září jsme odehráli 10 mistrovských zápasů + 2 
přátelské, které výsledkově sice nedopadly přívětivě, 
nicméně je vidět každým zápasem progres a chuť se 
zlepšovat.
Od dubna 2022 trénujeme v místním fotbalovém areálu 
2x týdně v pravidelném počtu 10-15 dětí.
Během prázdnin proběhlo jednodenní příměstské sou-
středění a byly odehrány dva přátelské zápasy. Po krátké 
přestávce po mistrovských zápasech začaly děti se zimní 
přípravou, což z nás dělá první tým na světě, který již se 
zimní přípravou začal. Trénujeme jednou týdně v míst-
ním Kulturním domě, do budoucna je v plánu zúčastnit 
se během zimy halových turnajů proti vrstevníkům.
Jako trenér musím pochválit děti za velkou snahu 
a skvělou docházku, jak při trénincích, tak při zápasech. 
Nesmím zapomenout poděkovat rodičům za skvělou 
komunikaci a podporu. V poslední řadě patří díky ve-
dení FK Slavoje Čistá za veškerý support a vybavení, 
které je k dispozici.
Přijďte děti na jarní mistrovské zápasy podpořit, za-
slouží si to. 
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Starší žáci - U15
Tak máme za sebou první polovinu sezóny starších žá 
ků. Je to pro děti velký skok hrát na celé hřiště a po-
dle toho také vypa dají výsledky. Ale chci pochválit 
všechny děti, že i když výsledky nejsou dobré tak se 
pořád snaží a potěší je i malý úspěch. Čeká nás zimní 
příprava, kde budeme hlavně běhat, a bychom zlep-
šily fyzičku, která nám v zápasech chyběla a mohli 
se rovnat týmům, kteří mají natrénová no o pár roků 
navíc. Tak nám všem držte palce, ať druhou polovinu 
soutěže zvládneme o něco lépe než tu prví. Na závěr 
chci poděkovat rodičům, kteří vozí děti na zápasy, panu 
starostovi za půjčování auta a všem co nás nezatracují 
a fandí nám. Děkuji moc.

Robert Valenta

TJ Slavoj Čistá oddíl stolního tenisu.
Po postcovidových peripetiích jsme letos zahájili 
důkladnou tréninkovou přípravu na nadcházející 
letošní sezonu regionální soutěže stolního tenisu. Za 
naši obec jsme přihlásili do soutěže 2 družstva, která 
nás reprezentují, a to ve II. třídě a ve III. třídě. Jak se 
nám daří posuďte sami, viz. přiložené tabulky.
Pevné zdraví a hezké prožití svátků Vánočních přejí za 
TJ Slavoj Čistá oddíl stolního tenisu

Za TJ SLAVOJ Čistá
František Rampas a Jaroslav Martinec

TABULKA Aktuální

      PU V R P K …

1 TJ Slavoj Čistá A 6 5 0 1 0 16

2 ST Dolní Bousov B 6 4 1 1 0 15

3 TJ Sokol Kosmonosy C 6 3 2 1 0 14

4 TJ Sokol Chotětov 4 3 1 0 0 11

5 TJ Sokol Podlázky C 6 2 1 3 0 11

6 TJ Sokol Kněžmost A 5 2 0 3 0 9

7 TTC Bělá pod Bezdězem D 4 2 0 2 0 8

8 Sokol Březno ST A 6 1 0 5 0 8

9 SK Dolní Stakory B 4 1 1 2 0 7

10 TJ Sokol Podlázky B 4 1 1 2 0 7

11 TJ Sokol Otradovice B 4 1 0 3 0 6

12 TJ Plazy B 5 0 0 5 0 5

CELKOVĚ DOMÁCÍ VENKOVNÍ

TABULKA Aktuální

      PU V R P K …

1 TJ Sokol Mnichovo Hradiště E 6 6 0 0 0 18

2 TTC Bělá pod Bezdězem E 6 5 1 0 0 17

3 TJ Slavoj Čistá B 6 4 1 1 0 15

4 TJ Březovice B 4 4 0 0 0 12

5 ST Dolní Bousov C 6 2 2 2 0 12

6 TJ AŠ Mladá Boleslav C 5 3 0 2 0 11

7 TJ Sokol Podlázky D 4 3 0 1 0 10

8 SK Dolní Stakory C 4 3 0 1 0 10

9 TJ Sokol Kněžmost B 5 1 1 3 0 8

10 TTC Josefův Důl B 6 0 1 5 0 7

11 Sokol Březno ST B 4 1 1 2 0 7

12 TJ Sokol Otradovice C 4 1 0 3 0 6

CELKOVĚ DOMÁCÍ VENKOVNÍ

Zpravodaj obce Čistá - Vydává Obec Čistá, 294 23 Čistá 195, IČO: 00237621
Vydáváno 4x ročně, MK ČR E 23890, Vydání 4/2022, dne 21. 12. 2022


