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ZPRAVODAJ
2/2017

obce Čistá

Vážení spoluobčané,
čas nám plyne jako voda, jarní měsíce nám skončily, před námi je období 
krásného letního počasí a já Vám u této příležitosti přeji, abyste tento čas 
využili k odpočinku, užívejte si tepla a mějte se fajn.

Zdeněk Tyšer, starosta obce
Veřejné zasedání dne 7. 6. 2017
Druhé Veřejné zasedání v tomto kalendářním roce 
se konalo ve středu dne 7. 6. 2017 od 18,00 hodin 
v salonku KD.

PROGRAM VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE ČISTÁ 
KONANÉHO 7. 6. 2017 OD 18.00 

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

projednání zápisu z Veřejného zasedání ze dne 
8. 3. 2017

4. Schválení RO č. 2/2017
5. Schválení Roční účetní závěrky obce za rok 2016
6. Schválení Roční účetní závěrky ZŠ a MŠ za rok 

2016
7. Projednání a schválení (schvalovací doložka) 

zpracovaného „Strategického rozvojového plánu 
obce ČISTÁ na roky 2017 – 2030

8. Schválení návrhu „Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Čistá za období 
07/2011 –06/2016“, jejíž součástí jsou pokyny 
pro zpracování změny ÚP Čistá v rozsahu zadání 
změny

9. Projednání a schválení žádosti o „Změnu 
Územního plánu obce na povolení výstavby 2 
rodinných domů s přilehlým podnikáním na 
pozemcích č. 597/1 a č. 600 v lokalitě Pahrbu“ 
(žádost p. Michala Bělohlava)

10. Projednání a schválení „Smlouvy o spolupráci ve 
věci plánované výstavby v lokalitě zastavitelné 
plochy Z16 v obci Čistá“

11. Schválení Darovací smlouvy mezi Obcí a p. 
Milošem Misíkem na pozemek Na Stránce, (část 
pozemku pod autobusovou zastávkou Na Stránce)

12. Projednání a schválení vkladu do vlastnictví 
obce – dvě autobusové zastávky směr na Mladou 
Boleslav – „Čistá Hřiště“ a „Čistá Na Stránce“

13. Schválení Darovací smlouvy pro IZS Bělá pod 
Bezdězem s návrhem 2.000,– Kč

14. Schválení Darovací smlouvy pro obec Plužná – 
„Pluženská kolová“ a „Hudební festival startér“ 
s návrhem 3.500,– Kč

15. Projednání a případné schválení návrhu 
finančního příspěvku ve výši 50.000,– Kč 
pro Římskokatolickou farnost Bělá p. B. na 
dofinancování Projekčních prací na obnovu kostela 
sv. Vavřince

16. Projednání a schválení provozní doby v MŠ v době 
letních prázdnin

17. Informace o umístění nových herních prvků na 
dětských hřištích a provedených revizích

18. Informace o stavebních činnostech v obci, 
o postupných výměnách a doplnění veřejného 
osvětlení v obci

19. Různé
20. Diskuse
21. Závěr

Vyvěšeno dne: 23. 5. 2017

Kráčející v polích
Dech sluneční se zavřel do netřesku, pták 

temně rozplynul se, sotva hles, je po polednách 
a pod bičem blesků mdlá stáda vesnic k stříži 
táhnou dnes.

Básnická sbírka:
František Hrubín – Až do konce poezie, Československý spisovatel Praha 1975, báseň Kráčející v polích, str. 52

Duněním kroků pradávného žháře zachvěla se zápraží 
kamenná, nejstarší strom si vzpomněl na štěpaře při prvním 
blesku, lásko plamenná.

Osamělý se v polích výškám vzdává a svými kroky těžce 
ohledává tvou vratkost, země, připravená pít a třesoucí se 
v žhavém zastavení.

A v oslnivém příboji tvých žit skořápky ztracenější není.
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ, KTERÉ SE 
KONALO DNE 7. 6. 2017

Na Veřejném zasedání byli přítomni:
Zdeněk Tyšer, Jana Dostálová, Jaroslav Martinec, 
Danuše Horáčková, Stanislav Veselý, Pavel Volša,
Omluven: Jaroslav Dohalský

Zastupitelstvo obce vyslechlo, 
projednalo a schválilo:

- Rozpočtové opatření č.2 a č.3/2017
- Roční účetní závěrku obce za rok 2016
- Roční účetní závěrku ZŠ a MŠ za rok 2016
- Strategický rozvojový plán obce Čistá na roky 2017 – 

2030 – Schvalovací doložka ze dne 07. 06. 2017, 
usnesení číslo 24-2017

- Zprávu o uplatnění Územního plánu obce Čistá za 
období 7/2011 – 6/2016, jejíž součástí jsou pokyny pro 
zpracování případných změn ÚP Čistá – dokument 
zpracován, doporučen a předán Magistrátem Mladá 
Boleslav

- Žádost o případnou změnu ÚP obce na povolení 
výstavby pro 2 RD s přilehlým podnikáním na poz. č. 
597/1 a č. 600 v lokalitě „Pahrbu“ – žádost podal p. 
Michal Bělohlav dne 22. 05. 2017 a veškeré náklady 
na případnou změnu ÚP v dotčené lokalitě si bude 
žadatel financovat sám.

- Smlouvu o spolupráci ve věci plánované výstavby 
v lokalitě zastavitelné plochy Z16 v obci (dle 
odsouhlaseného ÚP obce) se společností Reality 
Čistá s.r.o. Hlavním důvodem této spolupráce 
je, aby celé řešení dané plochy bylo i nadále pod 
kontrolou obce.

- Darovací smlouvy mezi obcí a panem Milošem 
Misíkem na část pozemku pod autobusovou zastávkou 
na Stránce

- Vklad do vlastnictví obce – budovy dvou autobusových 
zastávek, „Čistá Stránka“ a Čistá U hřiště“.

- Darovací smlouvu pro IZS Bělá p. Bezdězem – částka 
2.000,– Kč na Dětský den v Bělé p. B.

- Darovací smlouvu pro obec Plužná – částka 3.500,– 
Kč na akci „Pluženská kolová“ a „Hudební festival 
Startér“

- Finanční příspěvek pro Římskokatolickou farnost 
Bělá p. B. na dofinancování Projekčních prací na 
obnovu kostela sv. Vavřince ve výši 50.000,– Kč 
(finanční příspěvek bude čerpán z již vybrané sbírky 
občanů Čistá na obnovu kostela)

- Provozní dobu MŠ v době letních prázdnin. Provoz 
MŠ bude ukončen v pátek 7. 7. 2017 a zahájen 
v pondělí 28. 8. 2017

- Žádost o bezúplatné nabytí pozemků při komunikaci 
S III/27234 č.778/6 (ve vlastnictví Středočeského 
kraje) a poz. č.k. 821/3 (vlastník ŘSD ČR) – z důvodu 
plánované výstavby chodníku II. etapy podél hlavní 
komunikace a úpravy stávající křižovatky

Byly podány následující informace:
- Dne 03. 05. 2017 byly zahájeny práce na akci 

„Oprava chodníku od čp. 57 (p.Kyšperský) k čp. 205 
(Vokounovi) a dílo bylo předáno dne 31. 05. 2017.
Při této opravě bylo rozhodnuto, že bude také 
částečně opraven stávající chodník od čp. 205 k čp. 
230. Celkové náklady na Nový chodník a opravu 
stávajícího jsou 260.461,– Kč bez DPH. Při těchto 
činnostech bylo také obnoveno a doplněno nové 
Veřejné osvětlení v této ulici;

Chodník od čp  57-205 - starý stav Chodník od čp  57-205 - průběh

Chodník od čp  57-205 - dokončeníChodník od čp  57-205 - průběh

Chodník od čp  57-205 - dokončení

- 22. 06. 2017 byly zahájeny práce na opravě chodníku 
„Od schodiště vstupu do restaurace KD přes přilehlý 
parčík“ (předpokládané náklady cca 150 tis. bez 
DPH). Po opravě budou také nainstalovány nové 
lavičky v parčíku – předpoklad ukončení v průběhu 
měsíce červenec 2017;

Chodník parčík u KD - 1  stávající stav

Chodník parčík u KD - 1  zahájení

Chodník parčík u KD - 1  průběh prací
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- V měsíci kvěnu byla opravena první část povrchové 
úpravy zděného oplocení na hřbitově;

- Dne 20. 06. 2017 byly zahájeny práce na obnově/opravě 
jeviště sálu KD (práce provádí firma Podlahářství 
Lejsek) a dále bude v přilehlých prostorách šaten 
provedena výměna podlahových krytin a výmalba 
místností – práce provádí pan Milan Sunek;

Poděkování
Jsme si vědomi, že se stále opakujeme v souvislosti 
s poděkováním za pomoc občanů při různých činnostech 
v obci. Přesto mi dovolte, abych jménem zastupitelů 
obce znovu poděkoval všem občanům, kteří nám 
pomáhají zejména s údržbou obecních ploch (sekání 
travnatých ploch v jarním a letním období a údržbou 
komunikací a chodníků v zimním období).
A protože to nemají někteří lidé rádi (myslím tím, když 
se tzv. jmenuje), tak tedy nyní jmenovat nebudeme, ale 
vážíme si vaší pomoci, všichni jistě dobře víte, o koho 
se jedná a kam míří naše poděkování.
Další poděkování patří (tentokrát již jmenovat musíme) 
Přemyslu Brodskému st., který podepsal s obcí Dohodu 
o provedení práce a vypomáhá zejména při údržbě 
travnatých ploch v obci. Dodatečně ho tedy vítáme 
mezi již početnou skupinou občanů, kteří pomáhají při 
činnostech v obci.

Zdeněk Tyšer a zastupitelé obce

Informace z výboru životního 
prostředí
Po provedené kontrole všech obecních ploch musím 
konstatovat, že všechny jsou řádně a pravidelně sekány, 
a to včetně hřbitova, kde je opravdu čisto a uklizeno. 
Za to patří poděkování zaměstnancům obecního úřadu, 
ale i občanům, kteří si sekají okolo svých domů. Co 
se týká kontejnerů na tříděný odpad, tak tam už výbor 
spokojen není. Kontejner na pet lahve – lahve nejsou 
sešlapané a mnohdy tam házíte i sklo nebo odpadky 
nevhodné, které vůbec do tříděných odpadků nepatří. 
Stejné je to s kontejnerem na obaly od mléka a jogurtů, 
tzv. TETRAPAK. Nacházely se tam obaly nesešlapané 
a odpadky, které sem absolutně nepatří, jako je sklo, 
lahve od piva, různé papírky od sušenek apod. Při 
kontrole v obci členové komise objevili i pohozené 
pneumatiky u Borku a u koupaliště. To je taková práce 
nebo problém odvézt je do Sběrného dvora? Pro obec 
tak vznikla další zátěž a náklady na jejich úklid, a jsou 
to vaše peníze. Máte možnost vždy ve středu a v sobotu 
odvézt pneumatiky do sběrného dvora 1 ks za 10 Kč. 
A to se unést dá nebo ne? Loni na veřejném zasedání 
ZO volali „pejskaři“ po koších na psí exkrementy. Koše 
byly do obce osazeny na 8 kritických míst. A dnes jsou 
v koších i odpadky patřící do skla nebo plastů a psí ex-
krementy jsou znovu po obci. Jestli pak to vaši miláčci 
dělají i u vás doma na trávníku, který sekáte? Tak to si 
každý už vyhodnoťte sám. Nebuďme k sobě lhostejní 
a dbejme na čistotu naší obce. Za několik dní se uzavřou 
brány škol a děti si budou užívat dva měsíce prázdnin. 
Ulice ožijí malými cyklisty, bruslaři a šoféry různých 
vozítek či koloběžek. Motoristé a nejen vy, buďte ve 
střehu a nezapomeňte, že zdraví máte jen jedno. Členo-
vé výboru ŽP přejí všem občanům příjemně strávenou 
dovolenou a dětem příjemné a prosluněné prázdniny.

Stanislav Veselý, předseda výboru ŽPDopravní hřiště za školní družinou

- Bylo provedeno zadání a objednání nových oken 
v ZŠ – 1.etapa průčelí budovy (13 oken), 2.etapa 
štítová stěna (2 okna) a vstupní dveře. Práce by měly 
být provedeny do konce měsíce 07/2017, cenové 
náklady po slevách 1.etapy jsou 168.660,– Kč bez 
DPH a 2.etapy po slevách 86.110,– Kč bez DPH;

- Byla předána 1.část PD na akci „Chodník podél 
silnice III. třídy /27234 s úpravou křižovatky – II. 
Etapa. Nyní čekáme na vyjádření všech dotčených 
orgánů vč. vyjádření Středočeského kraje – odbor 
dopravy, odd. pozemní komunikace a společnosti 
Ředitelství silnic a dálnic. Bohužel očekáváme 
složitější jednání, a tak případné zahájení prací na 
této akci předpokládáme až v průběhu roku 2018;

- opravy místních komunikací budou z kapacitních 
důvodů prováděny v průběhu letních měsíců 
červenec, srpen.

Zveme Vás všechny na další 
Veřejná zasedání v tomto roce, 

které se budou konat v září 
(předpokládaný termín 6. září) 

a v prosinci tohoto roku.
Zdeněk Tyšer

Jeviště sál KD - zahájení prací
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Z činnosti Kulturního výboru
DĚTSKÝ DEN
V sobotu 3. 6. 2017 Obecní úřad připravil (opět tra-
dičně) na hřišti zábavné odpoledne pro děti. Děti si 
vyzkoušely svoji dovednost a rychlost. Tentokrát nám 
počasí připravilo tropické teploty, ale i tak se sešlo 
hodně dětí. Velký ohlas a nadšení způsobil příjezd páru 
koní. Jezdil každý a nebáli se ani ti nejmenší. Letošní 
Dětský den jsme obohatili o skákací hrad, dětský ko-
lotoč a k malování na obličej jsme přidali i třpytivé 
tetování. Nechyběla ani již tradiční ukázka dravých 
a vzácných ptáků, které přivezl p. Křemel. O všechny 
tyto atrakce byl velký zájem. Děti soutěžily ve střelbě 
ze vzduchovky, kterou připravilo zdejší myslivecké 
sdružení zastoupené pány P. Brodským a R. Fridrichem. 
Další soutěže jako skákání na balónech, házení míčků 
panákovi, chůzi na chůdách a hlavně simulace dojení 
krávy se dětem moc líbily. Součástí Dětského dne bylo 
také setkání a beseda s hasiči z Podlázek. Děti si mohly 
prohlédnout vybavení a techniku, potřebnou ke zdolání 
požáru. Nakonec nás hasiči v parném dni zkrápěli vodou 
z cisterny. Celým odpolednem nás provázel Petr Knespl 
a kapela Mystiq.
Nikdo z malých účastníků neodešel bez odměny za 
statečnost. Navíc si všichni pochutnali zdarma na to-
čené zmrzlině.

Také pro tuto akci žádáme místní spolky, sdružení 
a sportovní kluby o zapůjčení kronik, ocenění, fo-
tografií, plakátů, památných cen, pohárů, diplomů 
apod. z této doby.
Vámi zapůjčené fotografie a všechny další předměty, 
budou řádně označeny a po výstavě všem v pořádku 
vráceny. Děkujeme, za OÚ Jana Uhlířová a kronikář 
Josef Müller.

MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. 
VAVŘINCE V ČISTÉ 

SE KONÁ DNE 5. 8. 2017 
OD 16.00 HODIN

SPORT
Fotbal MUŽI
Po jednoročním působení v Okresním přeboru – sestup. 
Příčin tohoto neúspěchu oproti loňskému 7. místu je 
několik. Odchodu zkušených hráčů jako Miloše Prokůp-
ka, Filipa Herouta a Davida Fidricha. Dále v několika 
zápasech chyběl i Martin Tůma a Ondra Holický, a když 
k tomu přidáme nedisciplinovanost tří hráčů, kteří se 
nechali zbytečně na několik zápasů vyloučit, zbylo 
v několika zápasech jen torzo mužstva. Někteří hráči 
museli hrát na postech, kde třeba ještě vůbec nehráli. 
Ukázalo se, i když to je o Okresním přeboru několik let 
známo, že nerozhoduje jen výkonnost, ale i jiné vlivy. 
Bohužel rozhodují peníze, a když nejsou, jak se říká 
„bez peněz nikam nelez“. Máme tady mladé mužstvo 
a tak doufám, že odchodů v letní přestávce bude mini-
mum. Takže je předpoklad, že ve 3. třídě budeme hrát 
opět v popředí tabulky.
Děkuji tímto Romanu Dohalskému, že se po nečeka-
ném odchodu bývalého trenéra Jindry Holického ujal 
trénování mužů.
Fotbal mládež
Do příští sezony jsme podali 3 přihlášky v kategoriích 
mládeže. Začínáme spolupráci s SK Bělá pod Bezdězem 
a to jako sdružená mužstva v minižácích a mladších 
žácích. Dále pokračujeme ve sdruženém mužstvu star-
ších žáků, kde úspěšně spolupracujeme už dvě sezóny 
s Novou Vsí.
Pro starší žáky to bude těžší začátek – hrát budou už na 
celém hřišti jako chlapi, ale v důsledku menšího počtu 
věkově starších žáků, budou hrát za ně i žáci daleko 
mladších kategorií.
Proto apeluji na rodiče, aby nám pomohli a děti posílali 
pravidelně na tréninky, abychom měli stále pevný kádr. 
Zavázali jsme na přihláškách, že zdárně dokončíme 
ročník 2017/2018. V opačném případě nám hrozí při ne-
sehrání zápasů z důvodu absence dětí, výrazné pokuty.
Ještě se zmíním o našich odchovancích, kteří v průběhu 
sezón odešli do vyšších soutěží. Tři hrají za FK Mladá 
Boleslav a 3 hrají za FK Kosmonosy – což je farma 
FK MB.

Za FK Slavoj, Jaroslav Dohalský, předseda

Děkujeme všem za pomoc při přípravě Dětského dne. 
Velké poděkování patří dobrovolným hasičům z Podlá-
zek a všem sponzorům za jejich hmotné a finanční dary: 
p. Zetka firma Doba, p. Mgr. J. Houžvic, p. J. Cankař 
a syn firma Atmos, Zahradnictví p. V. Tomsa, p. Milan 
Tomsa, OÚ Plužná, Studio Slim pí. Iva Jarošová a p. 
M. Jirdásek s manželkou.
Věříme, že se dětem i Vám všem Dětský den líbil. Pobyt 
v přírodě, zábava, krásné počasí. Co víc si přát? Ti co 
přišli, určitě nelitovali.
Těšíme se na Vás v příštím roce a už nyní plánujeme 
nové soutěže a atrakce.

Za kulturní výbor Danuše Horáčková

Oznamujeme, že Den seniorů bude letos 
spojen s oslavou 40. výročí 
otevření Kulturního domu.

 
Opětovně prosíme spoluobčany o zapůjčení fotografií 
z doby před, při a po výstavbě našeho Kulturního 
domu. Fotografie budou použity k výstavě o naší 
obci, při oslavě 40. výročí otevření Kulturního domu. 

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


