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Obec  

Starostou obce byl po celý rok 2017 Bohumil Pavliš. Ve funkci místostarosty však došlo  

ke změně. Dne 8. prosince rezignoval Jaroslav Jůza, novým místostarostou byl zvolen  

Jiří Elčkner. 

 

Složení Zastupitelstva obce Čistá v roce 2017: 

Jan Boštík 

Mgr. Petr Dřínovský 

Jiří Elčkner 

Marcela Franková 

Mgr. Dagmar Jůzová 

Ladislav Kmošek 

Blanka Kmošková  

Pavla Kroulíková 

Mgr. Pavel Kuře 

Miluše Lopaurová 

Štěpán Maiwald 

Bohumil Pavliš 

Mgr. Jana Pekáriková 

Lenka Vejrychová (za odstoupivšího Jaroslava Jůzu) 

 

Zastupitelstvo obce se v daném roce sešlo osmkrát. 

 

Složení Rady obce Čistá v roce 2017: 

Jan Boštík 

Jaroslav Jůza/Jiří Elčkner 

Mgr. Pavel Kuře 

Bohumil Pavliš 

Mgr. Jana Pekáriková 

 

Rada obce se v daném roce sešla šestnáctkrát. 
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Složení finančního výboru v roce 2017: 

Ladislav Kmošek 

Mgr. Pavel Kuře 

Dana Palichová 

 

Složení kontrolního výboru v roce 2017: 

Jan Boštík 

Ladislav Kmošek 

Mgr. Pavel Kuře 

 

Zaměstnanci Obecního úřadu v Čisté v roce 2017: 

Jana Němcová – účetní 

Ivana Koníčková – administrativní pracovnice (částečný úvazek) – do května 2017 

Michaela Kmošková – administrativní pracovnice (částečný úvazek) 

Oldřich Vašina – správce kulturního domu (částečný úvazek) 

Ilona Rožková – uklízečka (částečný úvazek) 

Romana Křivková – uklízečka kulturního domu (částečný úvazek) 

Martin Klusoň – zaměstnanec obce – od března 2017 

Obec dále zaměstnávala 10 pracovníků, kteří se starali zejména o údržbu zeleně. Pracovní 

místa těchto zaměstnanců byla finančně podpořena úřadem práce. 

 

Stavební a investiční činnost v roce 2017 

Opravy místních komunikací  

Opravy místních komunikací zajišťovala v roce 2017 firma STRABAG, která vzešla 

z výběrového řízení na dodavatele.  

Opravovaly se tyto úseky: 

o k domu čp. 333 (paní Pospíšilová) a čp. 147 (Rambouskovi) 
o u čp. 97 (Vejrychovi) 
o od křižovatky silnice na Brlenku (čp. 94 Hoškovi) až po čp. 381 (Hanusovi) 
o úsek od čp. 9 (bývalá sokolovna) po čp. 16 (Doskočilovi) 
o komunikace k čp. 413 (Křivkovi) a čp. 254 (paní Müllerová) 
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o u čp. 344 (Kapičkovi), úsek k vrtu a výjezdu na hlavní silnici, stejně jako k čp. 311 
(Zölflovi) 

 
Dále byly za finanční spoluúčasti obce opraveny příjezdové komunikace: 

o k domu čp. 99 (Lopaurovi)  
o k čp. 101 (Sedláčkovi)  
o k čp. 430 (Kocourkovi)  
o k čp. 174 (Dvořákovi) a čp. 429 (Kopečtí)  
o k čp. 311 (Zölflovi)  
o ve spolupráci obce a vlastníka bylo rovněž opraveno prostranství před 

pohostinstvím U Chlebounů 
 
Celková cena oprav komunikací v roce 2018 činila 3 316 000 Kč.  

 

Výstavba chodníků v obci 

V roce 2017 byly vybudovány chodníky od čp. 419 (Drahošovi) k „dolní“ autobusové zastávce 

(celková délka 220 m, výměra 350 m2). Práce byly realizovány převážně svépomocí, přesto se 

cena vyšplhala na přibližně 550 000 Kč. Odborné dlaždičské práce provedl pan Lamberský ze 

Zámrsku. Součástí stavby bylo také vybudování zpevněné plochy pro stanoviště kontejnerů 

na tříděný odpad u zastávky. Projekt vypracoval Ing. Miroslav Filip. Zaměření a přípravu 

stavby provedl Jaroslav Jůza. 

Dále byla zpracována studie na výstavbu chodníků v téměř celé obci za přibližně 200 000 Kč. 

Na základě této studie byl zadán prováděcí projekt v hodnotě 600 000 Kč, který by měl být 

hotov v roce 2018. 

 

Nákup domu čp. 150 s prodejnou COOP Havlíčkův Brod 

Obec koupila budovu se zahradou (čp. 150), a to za dohodnutou cenu 1 600 000 Kč. 

V budově se nachází byt, který byl pronajat stávajícím nájemcům. Prodejna byla za 

symbolickou cenu pronajata společnosti COOP Havlíčkův Brod, která se zavázala minimálně 

tři roky prodejnu provozovat. Obec ve stejném roce vyměnila vchodové i zadní (zásobovací) 

dveře, a to za cenu 47 000 Kč.  

 

Nákup traktoru New Holland s příslušenstvím  

V roce 2017 byl zakoupen traktor New Holland s příslušenstvím (čelní nakladač, mulčovací 

rameno a sněhová radlice). Celkové náklady dosáhly 1 600 000 Kč. 

 

 

 



5 
 

Úpravy kuchyně mateřské školy 

V roce 2017 byla provedena úprava kuchyně mateřské školy. Úpravy spočívaly v nákupu 

konvektomatu, myčky nádobí, vytvoření samostatného pracovního prostoru pro úpravu 

zeleniny a s tím souvisejícími stavebními pracemi. Celková hodnota díla činila přibližně 

300 000Kč. 

 

Oprava hřbitovní zdi 

V roce 2017 byl opraven další úsek hřbitovní zdi, jejíž část se v roce 2012 zřítila. Celková 

hodnota stavebních prací činila 269 000Kč. Oprava by měla být dokončena v roce 2018. 

 

Zajímavost 

Obnova křížku u čp. 71 

V průběhu roku 2017 pokračovala rovněž oprava drobných sakrálních památek. V letošním roce byl 

opraven křížek u domu čp. 71 (pan Novotný, který obnovu také sám financoval).  

 

Rozpočet obce v roce činil k 31. prosinci 2017:  

Příjmy: 20.435.868,55 Kč 
Výdaje: 18.288.855,38 Kč 
 

Dotační tituly 

Získané dotace 

Poskytovatel Účel 
Rozpočet po 

změnách 
Čerpání %plnění 

Pardubický kraj Dotace na provoz 215.100 215.100 100 

Úřad práce ČR 
Veřejně prospěšné 
práce 

1.022.667 1.022.667 100 

Pardubický kraj Dotace - volby 19.749 19.749 100 

Pardubický kraj  Dotace - JSDH 40.000 40.000 100 

Pardubický kraj Dotace - ZŠ 40.000 40.000 100 

Pardubický kraj Dotace - ZŠ 349.174,20 349.174,20 100 

Ministerstvo 
zemědělství 

Dotace - les 44.560 44.560 100 

Ministerstvo 
zemědělství 

Dotace - les 12.900 12.900 100 

Pardubický kraj Dotace - POV 110.000 110.000 100 

Pardubický kraj 
Dotace – územní 
Plán 

20.382 20.382 100 

 
Celkem 

 1.874.478,20 1.874.478,20  
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Poskytnuté dotace a příspěvky na činnost formou daru 

- TJ Sokol Čistá ve výši 72 050 Kč jako podpora činnosti především ve prospěch dětí  

a mládeže, 2 400 Kč na výlet pro děti na ukončení sezóny 

- SDH Čistá ve výši 45 568 Kč jako podpora činnosti především ve prospěch dětí  

a mládeže 

- HC Čistá ve výši 1800 Kč na veřejné bruslení pro rodiny, 10 000 Kč jako dar na činnost 

- Českému svazu včelařů ve výši 2 000 Kč na činnost spolku a včelařského důvěrníka 

v obci 

- Spolku archaických nadšenců Sebranice ve výši 9 500 Kč jako příspěvek na záchranu  

a transfer stodoly u domu čp. 97 

- Městské knihovně ve Svitavách ve výši 1 966 Kč na obnovu výměnného knižního 

fondu, který využívá i Obecní knihovna v Čisté 

 

Lesní hospodářství (podklady kronikáři dodal Ing. Milan Hron) 

Lesní majetek 

V rámci přípravy nového lesního hospodářského plánu byla provedena revize pozemků,  

do plánu by mohlo být zařazeno 155, 65 ha lesních pozemků. K drobným změnám (spíše 

směrem nahoru) může dojít přeřazením některých parcel s druhem pozemku „ostatní 

plocha“. 

 

Vnější podmínky ovlivňující hospodaření 

Zima byla po pár letech skutečně zimou. Půda v lednu promrzla nejvíce za padesát let. 

Zpočátku bylo sněhu méně, v únoru už ho u nás, ale i v nížinách leželo kolem 30 cm. Pak 

přišla obleva a většina sněhu roztála. Jaro nastalo brzy, už v březnu se objevily dny 

s teplotami kolem 20 °C a příroda se začala rychle probouzet. V dubnu pak ale přišel vpád 

velmi ledového vzduchu od severu a v polovině měsíce ještě napadl sníh. Počasí bylo dál dost 

nestabilní, červen například přinesl enormní počet letních dnů. Koncem léta přešlo přes 

Českou republiku několik mohutných vichřic. Silný vítr zlikvidoval velké množství lesa ve 

východních Čechách a na severní Moravě (Čisté se vyhnul). Léto skončilo velmi rychle a babí 

léto se nekonalo.  

Od listopadu se začal objevovat sníh, střídaný ale častými vpády teplého vzduchu. Celkově se 

jednalo o další rok s neklidným průběhem počasí s mnoha zvraty, srážkově podnormální a 

teplotně nadprůměrný. 

Objevilo se více kůrovcového dříví, ze základního stavu jsme přešli do zvýšeného. Odumírání 

jasanu zrychlilo.  

 

 

Rámce a způsob hospodaření 

Úbytek holin činil 2,21 ha, z toho 0,58 ha přirozená obnova, 0,20 umělá obnova základní 

dřevinou a 1,43 ha listnáči a jedlí. Částečně už byla zahájena obnova na plochách postižených 
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odumíráním jasanů. Velký podíl (0,88 ha) ploch z předchozích let musel být vylepšen (ztráty 

z extrémních předchozích dvou let). Pěstební práce byly prováděny v obvyklém a jen 

nezbytném rozsahu. Prořezávky a probírky do 40 let byly provedeny na velké ploše 23,89 ha. 

Celkem bylo vytěženo jen 1.382,10 m3 dříví, z toho cca šedesát procent mýtních úmyslných 

těžeb na začátku roku a mladých probírek, zbytek byla rozptýlená nahodilá těžba. Pokračoval 

propad cen dříví způsobený kalamitou škůdců na severní Moravě. Proto bylo rozhodnuto 

v úmyslné těžbě nepokračovat, ke konci roku navíc nastaly už i vážné odbytové potíže v celé 

republice. Ve způsobu hospodaření a odbytu dříví proti minulým létům žádné změny 

nenastaly. 

 

Ekonomika 

Základní ekonomické údaje: 

rok příjmy (Kč) výdaje (Kč) ha výnos Čistá / ha 

2 016 3 011 605 2 610 704 155 2586 

 

Poznámka k ekonomice: Z hospodářského výsledku si obec zakoupila nový traktor  

za cca 1,6 mil. Kč, při zohlednění této skutečnosti se hektarový výnos blížil 13 tis. Kč. 

 

Obecní zpravodaj 

V roce 2017 vycházel Obecní zpravodaj v pravidelných dvouměsíčních intervalech. Bylo 

vydáno celkem šest čísel. Poslední číslo kalendářního roku vyšlo v barevném provedení. 

 

Redakční radu tvořili: 

Bohumil Pavliš, starosta obce 

Michaela Kmošková 

Mgr. Jitka Skalická 

Mgr. Stanislav Švejcar 

Petra Vojáčková 

 

V Obecním zpravodaji byly zveřejňovány informace o jednáních zastupitelstva i rady obce. 

Svůj prostor v něm měla Základní a Mateřská škola Čistá, čtenáři si mohli přečíst zajímavosti 

ze života spolků či pozvánky na nejrůznější akce (v posledních letech velmi bohaté). 

Nechyběla společenská kronika. 

 

  



8 
 

Akce pořádané obcí: 

Babský bál 

Letošní Babský bál se uskutečnil 18. března v místním kulturním domě. Jak již bývá zvykem,  

i tentokrát byl velmi slušně navštíven, o což se však nepostarali pouze místní, nýbrž  

i návštěvníci z okolních obcí.  

Hudební doprovod zajistili Radek Klusoň a Miroslav Andrs, předtančení pak žáci místní 

základní školy, kteří rytmem a dynamikou svého tance uchvátili snad všechny přítomné. 

Podobně jako v předchozích letech, i letos proběhla soutěž o nejlepší masku či kostým. Těmi 

nejhezčími se tentokrát stala Sněhurka a sedm trpaslíků. 

 

Den matek (pořádán ve spolupráci s mateřskou a základní školou) 

Také letos si děti a žáci mateřské a základní školy připravili vystoupení pro své maminky, 

které proběhlo ve čtvrtek 11. května v kulturním domě. Děti z mateřské školy popřály svým 

maminkám písničkami, žáci základní školy si připravili divadelní představení z pohádky 

Popelka, předvedli se však také jako recitátoři, zpěváci a muzikanti (hrou na flétnu). 

 

Posvícenské sousedské posezení 

Tradiční sousedské posezení proběhlo v sobotu 14. října od 14:00 hod. v sále místního 

kulturního domu. K poslechu a k tanci hráli Radek Klusoň a Miroslav Andrs. Zpestřením 

programu byla soutěž o nejlepší posvícenské koláče. Akci pořádala Obec Čistá společně  

s dobrovolníky. 

 

Advent 2017 

Začátek adventu je na mnoha místech České republiky spojen s bohatým programem. Také 

naše obec připravuje každým rokem stále bohatší a snad i stále poutavější program. 

Tradiční akci začátku adventu je jistě Adventní výstava ručních prací v Čisté, která se konala 

od 2. do 3. prosince ve velkém sále kulturního domu. Vystaveny byly perníčky, mýdla, 

bižuterie, vazby, patchwork, věnečky, háčkované a pletené výrobky, těstovinové zdoby, 

medové výrobky, šité hračky, dekorace a další. Opět se také konala soutěž o nejlepší 

vánočku. Letošní vítězkou se stala paní Michaela Kmošková. 

Nedílnou součástí začátku adventu je rovněž vystoupení dětí mateřské a základní školy 
v kostele sv. Mikuláše, kde se poprvé konala také výstava betlémů. Po vystoupení dětí a žáků 
následoval adventní koncert (v pořadí již pátý). Účinkovali studenti ZUŠ Litomyšl (saxofonové 
trio, duety příčná flétna/kytara/klarinet) a žáci ZŠ a MŠ Čistá. Po skončení programu 
následovalo rozsvícení vánočního stromu u kulturního domu. 
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Vítání občánků 

Vítání občánků proběhlo (jako již v posledních letech tradičně) v závěru roku, konkrétně pak 

10. prosince. Toho letošního se zúčastnilo šest dětí. Za doprovodu živé hudby, slavnostní řeči 

starosty obce Bohumila Pavliše a profesionálně zvládnutého vystoupení dětí z mateřské 

školky přistoupili rodiče našich nejmladších občánků k podpisu do kroniky. Následně obdrželi 

od obce Čistá dárky. 

 

Z dalších akcí v obci: 

Tříkrálová sbírka 

Tříkrálová sbírka je již natolik tradiční akcí na začátku kalendářního roku, že si jej bez ní 

nedokážeme ani představit. Svátek Tří králů připadá na 6. leden, tedy dvanáctý den  

od Vánoc. Připomíná okamžik, kdy se tři mudrcové z východu přišli poklonit narozenému 

Ježíši a přinesli mu s sebou dary, konkrétně zlato, myrhu a kadidlo. Zlato bylo symbolem 

krále, jeho bohatství a moci. Kadidlo bylo určeno Ježíšovi jako mystické osobě. Myrha byla 

v té době darem nejcennějším, dokonce údajně sedmkrát cennějším než zlato. Sloužilo totiž 

k balzamování mrtvých. 

Vlastní Tříkrálová sbírka proběhla 7. ledna. V litomyšlském regionu se pod záštitou Charity 

České republiky uskutečnila již po sedmnácté. Po Čisté chodilo osm skupinek, kterým se 

podařilo vybrat úctyhodných 31 708 Kč.  

 

Třetí ročník Branného dne 

Třetí ročník Branného dne proběhl 10. června. Startoval na fotbalovém hřišti mezi 13. a 14. 

hodinou, na stejném místě se pak kolem půl páté odpoledne konalo také slavnostní 

vyhlášení vítězů.  

Branný den byl určen pro dětské týmy v počtu tři až pět dětí, menší děti musely mít 

doprovod dospělého. Na startu dostal každý tým měšec, do kterého na jednotlivých 

stanovištích sbíral groše (stanovišť bylo celkem šest). Groše děti v cíli proměňovaly ve 

„směnárně“. Každý si tak z branného dne odnesl nejen skvělé zážitky, ale i něco na památku. 

Branný den nabídl také doprovodný program v podobě lukostřelby a možnosti opékání 

buřtů, po celou dobu byl otevřen kiosek na hřišti. Podobně jako v předchozích letech se do 

organizování branného dne zapojily všechny organizace v obci – obec, škola, hasiči, 

fotbalisté, myslivci, hokejisté, včelaři, ale i řada dobrovolníků. 

 

Taneční 2017 

Taneční podzim v Čisté byl v roce 2017 zastoupen hned dvěma kurzy, a sice tanečními pro 
začátečníky a tanečními pro pokročilé. Taneční pro začátečníky navštěvovalo 21 tanečních 
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párů, taneční pro pokročilé 23 tanečních párů. Tanečním mistrem byl opět Ing. Jan Lexman. 
Tancovalo se ve velkém sále kulturního domu. 

Taneční sezóna byla zakončena již tradičním Předsilvestrovským setkáním s tancem. 

 

70 let Čisté 

V roce 2017 uplynulo 70 let od okamžiku, kdy se z Litrbach stala Čistá. Událost nebyla 

nikterak připomínána, v Obecním zpravodaji však vyšel článek Mgr. Pavla Kuře, který byl 

zajímavým a užitečným exkurzem do místní historie, proto se jej kronikář rozhodl celý 

ocitovat. 

„V červenci v tichosti uplynulo 70 let od přejmenování naší obce z původního názvu 

Lauterbach/Litrbachy na Čistou. Stalo se tak na základě výnosu ministra vnitra 

Československé republiky (roku 1947 bylo vydáno několik stovek výnosů o stanovení nových 

názvů místních) v souladu s § 1 zákona č. 266/1920 Sb., o názvech měst, obcí, osad a ulic 

a v duchu výzvy prezidenta Edvarda Beneše „všude a ve všem republiku odgermanizovat“. 

„Půjde o odgermanizování jmen, krajů a zvyků – půjde o všechno, co se vůbec 

odgermanizovat dá.“ V bouřlivé poválečné době byli dokonce v některých obcích občané 

s německými jmény správními orgány vyzýváni, aby svá jména počeštili. Změna názvu obce 

souvisela se změnou národnostního složení obyvatel obce – před válkou se z cca 1650 

zdejších obyvatel (včetně Brlenky) hlásilo cca 95 % k německé národnosti. Po prvním 

divokém odsunu více než tisícovky z nich v červnu 1945, po již humánnějším vysídlení většiny 

ze zbývajících v průběhu dalších dvou let a poté, co více než stovka zdejších mužů padla 

na frontě a další strávili řadu let v zajateckých pracovních táborech (a nelze vyloučit, že již 

v roce 1938 návazně na Mnichovskou dohodu museli opustit Litrbachy někteří čeští občané 

a protihitlerovsky smýšlející Němci), tedy ves byla pár měsíců po skončení války do značné 

míry vylidněna a následně řadu let dosídlována převážně Čechy z blízkého okolí, ale také 

např. z  Českomoravské vysočiny a  Zakarpatské Ukrajiny. Přišli Slováci, Ukrajinci, Maďaři 

a další. Masívní propad počtu obyvatel byl patrný ještě v 60. letech 20. století, kdy měla Čistá 

stále jen okolo 600 obyvatel. Litrbachy byly po staletí budované a opečovávané společně 

německýma a českýma rukama a s rozlohou přes 2500 ha (dodnes jedna z největších obcí 

v regionu, do osamostatnění Nové Vsi dokonce přes 3000 ha) představovaly nemalý 

hospodářský (převážně zemědělský) potenciál. Z Litrbach převzala Čistá 323 čísel popisných, 

dalších 22 čp. na Brlence, z těchto domů dodnes slouží v Čisté zhruba 200 k bydlení. 

Na Brlence byl úbytek staveb ještě citelnější. Z původních obyvatel z českých a smíšených 

rodin zůstala zhruba stovka lidí, jejich pohled na tehdejší změnu názvu (jejich) vesnice by byl 

jistě zajímavý. 

Favoritem na nové pojmenování obce byl Pátov - podle litomyšlského rodáka, jazykovědce, 

publicisty, vysokoškolského profesora a účastníka protifašistického odboje Josefa Páty, který 

byl nacisty za odbojovou činnost zatčen a v roce 1942 popraven. Ministr vnitra však v červnu 

1947 rozhodl právě pro Čistou. Když se pak 28. září 1947 konala slavnost k přejmenování 

obce, dostala alespoň zdejší škola do vínku Pátovo jméno (nápis „OBECNÁ ŠKOLA Dr. JOSEFA 
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PÁTY“ na průčelí školy si jistě mnozí pamatují). Současně byla na budově školy odhalena 

pamětní deska legionáře Augustina Kmoška (po zrestaurování se na místo slavnostně vrátila 

vloni na podzim).  

Název Čistá respektuje původní pojmenování obce (Lauterbach - v překladu čistý potok).  

V nejstarší známé písemné zprávě z roku 1347 je naše ves zmíněna ještě jako „Luterbach“, 

později Lauterbach, historie osídlení je zhruba o sto let starší. Nový název Čistá byl mezi 

některými vysídlenými krajany s určitou hořkostí vykládán jako očištěná nebo vyčištěná 

(od Němců). V České republice máme tři další obce se stejným názvem – a to Čistá u Mladé 

Boleslavi, Čistá u Rakovníka – tou protéká Čistecký potok, a Čistá u Horek – také na potoce 

Čistá. Pojmenování těchto tří obcí je historicky původní, s „naší“ Čistou udržují dlouhodobě 

přátelské a partnerské vztahy. Název Čistá nese ještě část obce Černý Důl v Krkonoších, 

podobný s naším byl i její původní název Lauterwasser (v překladu čistá voda), obcí protéká 

říčka se současným názvem Čistá. Voda ze všech obcí Čistá v celé ČR se nakonec sejde v Labi. 

Názvem Lauterbach bylo v bývalých Sudetech (a také v sousedním Polsku) pojmenováno více 

obcí, všechny ale byly po 2. světové válce přejmenovány nebo zanikly. Obce s názvem 

Lauterbach najdete dnes v Rakousku a v Německu, je jich dohromady přinejmenším třináct. 

Není bez zajímavosti, že na jižní Moravě v okolí Hodonína se můžete setkat příjmením 

Lauterbach, které se tam dostalo velmi pravděpodobně z „našich“ Litrbach s rodinami, které 

se z obce odstěhovaly v dobách přelidnění nebo epidemií moru a cholery zřejmě v 18. - 19. 

století. Název Lauterbach se v souvislosti s naší obcí objevuje např. na etiketách lahví vína 

vyráběného v Německu rodinami Goliasch/Prax, které do r. 1945 obývaly statek čp. 172 

(na horním konci obce poblíž křižovatky na Svitavy, dnes Brokšovi), zmíněný statek je rovněž 

zobrazen na vinné etiketě. A když jsme u vína – čistecké víno nejen pro Čisťáky se znakem 

obce Čistá vydává v limitovaných edicích současný obyvatel Čisté a vinař Aleš Cenek. S jistým 

optimismem můžeme konstatovat, že po 3 - 4 generacích žijících v míru je dnešní Čistá 

sociálně a demograficky stabilní a poměrně homogenní, vzkvétá, zdejší téměř tisícovka 

obyvatel má zde šťastný domov a žije povětšinou v dobré sousedské pospolitosti, což pro 

řadu jiných obcí s podobným osudem až tak docela neplatí, neboť lidé v těchto obcích se 

dodnes úplně nesžili. V historii naší obce máme místa slavná i potemnělá a stále mnoho míst 

bílých, o kterých se mnoho neví nebo nemluví, která na pojmenování čekají. Jistě najdeme 

důvody, proč být hrdí na 70 let Čisté. Máme proč být hrdí na předchozích 700 let Litrbach. 

Zkusme každý z nás nějaký ten další důvod k hrdosti na Čistou přidat.“  
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (výsledky převzaty z www.volby.cz) 

Ve dnech 20. a 21. října proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

Celorepublikové výsledky: 

Strana Platné hlasy 

číslo Název celkem v % 

1 Občanská demokratická strana 572 948 11,32 

2 Řád národa - Vlastenecká unie 8 735 0,17 

3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 3 758 0,07 

4 Česká str. sociálně demokrat. 368 347 7,27 

5 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 491 0,00 

6 Radostné Česko 3 852 0,07 

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 262 157 5,18 

8 Komunistická strana Čech a Moravy 393 100 7,76 

9 Strana zelených 74 335 1,46 

10 ROZUMNÍ - stop migraci, diktátu EU 36 528 0,72 

11 Společ. proti výst. v Prok. údolí 438 0,00 

12 Strana svobodných občanů 79 229 1,56 

13 Blok proti islam. - Obran. domova 5 077 0,10 

14 Občanská demokratická aliance 8 030 0,15 

15 Česká pirátská strana 546 393 10,79 

16 OBČANÉ 2011 - SPRAVEDL. PRO LIDI 359 0,00 

17 Unie H.A.V.E.L. 436 0,00 

18 Česká národní fronta 117 0,00 

19 Referendum o Evropské unii 4 276 0,08 

20 TOP 09 268 811 5,31 

21 ANO 2011 1 500 113 29,64 

22 Dobrá volba 2016 3 722 0,07 

23 SPR - Republ. str. Čsl. M. Sládka 9 857 0,19 

24 Křesť. demokr. Unie - Čs. str. lid. 293 643 5,80 

http://www.volby.cz/
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25 Česká strana národně sociální 1 573 0,03 

26 REALISTÉ 35 995 0,71 

27 SPORTOVCI 10 593 0,20 

28 Dělnic. str. sociální spravedl. 10 402 0,20 

29 Svoboda a př. dem. - T. Okamura 

(SPD) 

538 574 10,64 

30 Strana Práv Občanů 18 556 0,36 

31 Národ Sobě 300 0,00 

 

Výsledky voleb v obci Čistá: 

Kandidátní listina Platné hlasy 

číslo název celkem v % 

1 Občanská demokratická strana 37 7,83 

2 Řád národa - Vlastenecká unie 1 0,21 

3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 1 0,21 

4 Česká strana sociálně demokratická 24 5,08 

6 Radostné Česko 1 0,21 

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 32 6,77 

8 Komunistická strana Čech a Moravy 46 9,74 

9 Strana zelených 4 0,84 

10 ROZUMNÍ - stop migraci, diktátu EU 10 2,11 

12 Strana svobodných občanů 4 0,84 

13 Blok proti islamizaci – Obrana domova 2 0,42 

14 Občanská demokratická aliance 0 0,00 
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15 Česká pirátská strana 49 10,38 

19 Referendum o Evropské unii 0 0,00 

20 TOP 09 15 3,17 

21 ANO 2011 145 30,72 

22 Dobrá volba 2016 0 0,00 

23 SPR - Republ. str. Čsl. M. Sládka 1 0,21 

24 Křesť. demokr. Unie - Čs. str. lid. 37 7,83 

26 REALISTÉ 1 0,21 

27 SPORTOVCI 0 0,00 

28 Dělnic. str. sociální spravedl. 1 0,21 

29 Svoboda a př. dem. - T. Okamura (SPD) 57 12,07 

30 Strana Práv Občanů 4 0,84 
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Spolkový život v roce 2017 

V roce 2017 v obci působily tyto spolky/organizace: 

Sbor dobrovolných hasičů 

Tělovýchovná jednota Sokol Čistá, zapsaný spolek 

Myslivecké sdružení Čistá 

HC Čistá 

Sbor pro občanské záležitosti 

Včelaři 

Babinec 

 

Sbor dobrovolných hasičů v roce 2017 

V roce 2017 měl sbor celkem 94 členů, z toho 24 dětí do 18 let. 

 

Činnost sboru: 

21. ledna se konal 27. hasičský ples. Hrála kapela MEDIUM, účast byla jako obvykle hojná. 

25. února se členové sboru vydali na masopust do Čisté u Rakovníka. Akce se koná 

každoročně - a každoročně s velmi kladnými ohlasy na obou stranách. 

10. června se členové sboru podíleli na uspořádání dalšího ročníku Branného dne. SDH měl  

na starosti střelbu ze vzduchovky.  

17. června se několik členů sboru vydalo opět do Čisté u Rakovníka - tentokrát na oslavy  

140. výročí založení tamního hasičského sboru.  

9. září se konal již 17. ročník soutěže Memoriál Vladimíra Tauera. 

2. prosince proběhlo oblíbené Peklo v hasičárně. 

 

Aktivity mladých hasičů: 

7. ledna se někteří členové mladých hasičů zúčastnili Tříkrálové sbírky. 

20. října uspořádali mladí hasiči tradiční drakiádu. 

3. listopadu se uskutečnil výlet do Městského bazénu v Litomyšli. 
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Kromě výše uvedeného se mladí hasiči zúčastnili okresní ligy mladých hasičů (soutěž  

se konala v květnu v Pomezí) a dále hry Plamen (včetně účasti v okresním kole). 

 

Zásahy výjezdové jednotky: 

V roce 2017 proběhlo 24 zásahů výjezdové jednotky. 

- 4. ledna v 16:13 hod. vyprošťování dvou zapadlých osobních automobilů ze závěje - 

Čistá (Benešák) 

- 16. ledna v 9:42 hod. požár České pošty v Litomyšli (porucha EPS) - planý poplach 

- 13. února 2017 ve 20:33 hod. požár komína rodinného domu - Janov (Gajer) 

- 9. dubna v 15:38 hod. požár osobního automobilu Škoda Felicie, k němuž došlo před 

Obecním úřadem v Čisté 

- 8. května 2017 ve 14:32 hod. plnění závěsného vaku pod vrtulníkem - letiště Dolní 

Újezd (taktické cvičení) 

- 20. června v 15:31 hod. požár trávy v příkopu na Brlence u vodojemu 

- 28. června v 18:27 hod. technická pomoc po přívalovém dešti na Smetanově náměstí 

v Litomyšli 

- 28. června v 19:10 hod. technická pomoc po přívalovém dešti v Čisté (čp. 45) 

- 28. června v 19:47 hod. technická pomoc po přívalovém dešti v Čisté (čp. 66) 

- 29. června ve 14:20 hod. technická pomoc - porouchaný kamión v Litomyšli 

- 1. července v 5:47 hod. požár bytu v Litomyšli (ul. 17. listopadu, čp. 846) 

- 28. července v 16:56 hod. požár lakovny, Litomyšl T. G. Masaryka čp. 1210 

- 31. července v 16:53 hod. požár pole u Vysokého lesa blízko křižovatky na Poličku  

a Litomyšl 

- 17. srpna ve 20:42 hod. požár biologického odpadu v Litomyšli 

- 7. října v 9:23 hod. technická pomoc – odstranění tří spadlých stromů z komunikace 

naproti domu čp. 155 (Čistá) 

- 20. října ve 22:57 hod. hledání ztracené osoby z Javorníka (jednotka byla v průběhu 

jízdy vrácena zpět na základnu z důvodu přerušení pátrání) 

- 21. října v 8:19 hod. hledání ztracené osoby z Javorníka v javornických lesích; osoba 

byla nalezena 

- 29. října v 9:19 hod. technická pomoc – odstranění stromu na Benešově kopci a na 

Brlence 

- 29. října v 11:00 hod. technická pomoc – odstranění stromu před domem čp. 95 

- 29. října ve 14:20 hod. technická pomoc – odstranění stromu nad elektrickým 

vedením u domu čp. 322 (po průzkumu bylo zjištěno, že jednotka není schopná 

vlastními prostředky strom odstranit, provedla proto zajištění a ohraničení místa) 

- 30. října v 10:41 hod. technická pomoc – odstranění stromu u domu čp. 322 (na místo 

dorazila pohotovostní služba ČEZ, která odpojila elektrické vedení, a plošina HZS 

Svitavy; poté bylo možno strom odstranit) 
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- 8. listopadu v 10:01 hod. požár Smetanova domu v Litomyšli - taktické cvičení  

- 6. prosince ve 14:57 hod. požár rodinného domu v Dolním Újezdě čp. 249 

- 31. prosince ve 23:57 hod. požár elektrického sloupu v Janově u čp. 32  

 

Školení 

- pravidelně probíhala odborná příprava jednotky v rozsahu 40 hodin podle 

stanovených témat; se školením pomáhali členové HZS Litomyšl 

- každé tři měsíce probíhal výcvik nosičů dýchací techniky 

- 21. února proběhlo na stanici HZS Litomyšl školení velitelů, a to v rozsahu 8 hodin. 

Školení se zúčastnil Oldřich Vašina ml., David Stříteský a František Beneš. 

- 16. listopadu proběhlo školení obsluhy motorových pil, kterého se zúčastnil David 

Stříteský a František Kuchta 

- 25. listopadu proběhl seminář velitelů jednotek ve Svitavách, kterého se zúčastnil 

Oldřich Vašina ml. a Antonín Kopta 

 

Kurzy 

- 14. - 15. dubna proběhl kurz nositelů dýchací techniky, kterého se zúčastnili Jindřich 

Nešpor a František Cvrk, a to v rozsahu 16 hodin (kurz proběhl na stanici HZS Svitavy 

a HZS Litomyšl) 

- 22. - 23. září se uskutečnil kurz technik ochrany obyvatelstva, kterého se zúčastnil 

Oldřich Vašina ml. a Martin Klusoň, a to v rozsahu 16 hodin (kurz se konal na Baldě). 

 

Pěna 

Několikrát v roce dělal sbor za pomoci agregátu pěnu pro děti. Nejčastěji se jednalo o dětské 

dny (mj. v Litomyšli či Jedlové). V Čisté si děti pěnu užily v rámci Branného dne. 

 

Další aktivity 

- 23. června se uskutečnil hasičský den pro Základní školu a Mateřskou školu Čistá 

- v letních měsících bylo prováděno zalévání zeleně v obci 

- 23. září se členové sboru zúčastnili setkání praporů ve Svitavách 

- v průběhu roku bylo rovněž prováděno mytí místních komunikací 

 

Nová CAS 

V roce 2017 byla schválena státní dotace z fondu Zábrany škod pojistitelů na pořízení nové 

cisterny, a to ve výši 2, 5 mil. Kč (žádost podala obec). Čistá se v pořadí žadatelů umístila na 

prvním místě z celé republiky. SDH požádal také o krajskou dotaci, která však bude 

schvalována až v roce 2018. Dne 25. října proběhla konzultace na GŘ HZS ČR, která se týkala 
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ekonomických a technických podmínek pořízení nové CAS. Na základě těchto jednání byli 

členové sboru pozváni do Tatry Kopřivnice a do Wissu v Polsku. Navštívili také THT Polička. 

Kromě toho si prohlédli nové cisterny některých dalších sborů (Bystré, Ústí nad Orlicí či Dolní 

Dobrouč). 

Od listopadu a prosince se pracovalo na vytvoření technické specifikace na CAS, která musí 

být schválena GŘ HZS ČR. Po schválení technických podmínek a vydání potřebných 

dokumentů proběhne výběrové řízení.  

 

Tělovýchovná jednotka Sokol Čistá, zapsaný spolek 

Tělovýchovná jednota měla v roce 2017 166 členů, z toho 69 mužů, 5 žen, 57 chlapců  

do 15 let, 20 dorostenců od 16 do 18 let, 10 dívek do 15 let a 5 dorostenek od 16 do 18 let. 

 

V roce 2017 pracoval výkonný výbor Tělovýchovné jednoty Sokol Čistá, zapsaný spolek, 

v tomto složení: 

1. Jiří Stibůrek (předseda a sekretář TJ) 

2. Pavel Kmošek (jednatel TJ) 

3. Vladimír Stibůrek (člen VV) 

4. Zdeněk Žrout (člen VV) 

5. Miroslav Briol (člen VV) 

6. Ladislav Kmošek (člen VV) 

7. Daniel Kopecký (člen VV) 

8. Martin Padělek (člen VV) 

9. Radek Holec (člen VV) 

 

Revizní komise pracovala ve složení: 

1. Roman Stibůrek (předseda komise) 

2. Jiřina Kmošková 

3. Martin Stříteský  

 

Investice: 

TJ Sokol byla v roce 2017 schválena žádost o dotaci na stavební úpravy sportovního areálu  

TJ Sokol Čistá (dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR). 



19 
 

Soutěže: 

TJ měla v ročníku 2016 – 2017 v mistrovských soutěžích družstva mužů, mladších a starších 
žáků, kteří hráli pod názvem Tělovýchovná jednota Jiskra Litomyšl/Tělovýchovná jednota 
Sokol Čistá, zapsaný spolek, a elévy mladší a starší.    
 
Muži obsadili v sezóně 2016/2017 7. místo ze třinácti mužstev, a to ve III. třídě OFS Svitavy. 
Realizační tým tvořili Zdeněk Žrout, Vladimír Stibůrek a Jiří Stibůrek. Trenéry byli Roman 
Stibůrek a Pavel Kmošek. 
 
Žáci hráli v sezóně 2016/2017 Krajský přebor skupiny B, a to pod názvem Tělovýchovná 
jednota Jiskra Litomyšl/Tělovýchovná jednota Sokol Čistá, zapsaný spolek. V základní části 
patřilo mladším žákům osmé místo v jedenácti družstev. Následně se mužstvo dostalo  
do skupiny D, kde narazilo na tyto soupeře: Libchavy, Přelouč a Třemošnice. Tuto skupinu 
mužstvo vyhrálo. 
 
Starší žáci obsadili v základní části osmé místo z jedenácti mužstev. Poté následovala 
nástavba, kde se mužstvo dostalo do skupiny E. Zde narazilo na tyto soupeře: Dolní Újezd, 
Heřmanův Městec a Třemošnice. Tuto skupinu mužstvo vyhrálo. 
Mladší žáky vedli Ivan Čech a Antonín Zvěřina, starší žáky Daniel Kopecký, Radek Holec, 
Bohuslav Čáp a Jakub Kadidlo. 
 
Elévové hráli v sezóně 2016/2017 bez tabulek. Vedli je Zdeněk Žrout (starší elévové), Jiří 
Elčkner a Petr Křivka (mladší elévové). 
 

Dále měl TJ Sokol Čistá v této sezóně minipřípravku, která sehrála několik přátelských 
zápasů. Vedl ji Petr Křivka. 
 
Vedoucími mládeže byli v roce 2017 Jiří a Vladimír Stibůrkovi. 
 

TJ Sokol dále uspořádal 17. ročník turnaje Starých gard, na němž postavila dvě mužstva, 
která obsadila třetí a čtvrté místo (z osmi mužstev). Vítězem se stalo mužstvo Horní Jelení. 
 
První mužstvo hrálo ve složení: Pavel Kmošek, Martin Stříteský, Jiří Elčkner, Petr Dřínovský, 
Rado Slovik, Jiří Doseděl, Petr Vajrauch, Petr Pittner, Martin Pecháček, Jan Mikulecký  
(3. místo). 
 
Druhé mužstvo hrálo ve složení: Tomáš Jadrný, Jiří Peřina, Vladimír Stibůrek, Roman 
Stibůrek, Jiří Stibůrek, Patrik Krpčiar, Jan Herkus, Miroslav Grüner, Lubomír Marek, Roman 
Krátký, Luděk Štarman, Vít Kuchta, Pavel Novák a Lukáš Pávek (4. místo). 
 
Konečné pořadí turnaje: 1. Horní Jelení 

2. Lazaret Svitavy 
3. Čistá 
4. Litrpul Čistá 
5. Dolní Újezd 
6. Tataboys Rybník 
7. Vysoké Mýto 
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8. Hradec nad Svitavou 
 
Nejlepším hráčem turnaje byl Jiří Doseděl, nejlepším brankářem Jan Herkus. 
 
TJ Sokol Čistá, zapsaný spolek, uspořádala také pátý ročník turnaje Rodáků (pod záštitou 
KKZP s.r.o.), kterého se zúčastnilo celkem osm mužstev. Turnaj se hrál ve dvou skupinách, 
přičemž vítězné celky skupin si zahrály s AC Sparta Praha.  
 

Konečné pořadí turnaje: 1. Čistá, 
2. Litrpul Čistá 
3. Forfun 
4. FC Pivaři 
5. Trstěnice 
6. FK Vokurci 
7. Gumový Hadice 
8. KKZP s.r.o.  

 

Nejlepším hráčem turnaje byl Ladislav Severa, nejlepším střelcem Petr Čapek (6 branek) a 
nejlepším brankářem Jan Herkus. 
 
Po skončení turnaje proběhla autogramiáda bývalých hráčů AC Sparta Praha. Turnaj, který 
byl zároveň oslavou 70. výročí založení TJ Sokol Čistá, se velmi vydařil.  
 
Z dalších turnajů: 
Starší přípravka se zúčastnila Poháru OFS Svitavy 2016/2017, který se konal v Čisté za účasti 
sedmi týmů (hrály systémem každý s každým). Mužstvo Čisté se utkalo postupně s těmito 
soupeři: 

Bystré 3:1 
Kunčina 1:7 
Sebranice 1:9 
Horní Újezd/ Morašice 0:1 
Svitavy B 0:8 
Litomyšl 0:4 

 
Výsledky znamenaly konečné šesté místo. 
 
Mladší přípravka se zúčastnila Poháru OFS Svitavy 2016/2017, který se konal v Litomyšli  
za účasti osmi týmů. Ty byly rozděleny do dvou skupin. Mužstvo Čisté se utkalo ve skupině  
B s těmito soupeři: 

Březová nad Svitavou 10:5 (6:2) 
Svitavy B 3:2 (1:1) 
Sebranice 5:0 (3:0), což znamenalo vítězství ve skupině a možnost zahrát si 

finále proti Litomyšli, která vyhrála skupinu A, a to se třemi výhrami. 
Čistá – Litomyšl 2:2 (2:0) - finále skončilo remízou a na penalty byli šťastnější 

hráči Litomyšle. 
 
Kromě výše uvedeného uspořádala TJ Sokol Čistá také ples a divadelní představení. 
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Myslivecké sdružení Čistá 

Rozloha honiteb se oproti předchozím rokům nezměnila. Žádné zvláštní aktivity spolek 

nevyvíjel. Při základní škole však působil Kroužek mladých přátel a ochránců přírody, který 

vedli Andrea Pakostová a Petr Lenoch. Náplní kroužku byly vycházky do přírody, poznávání 

zvěře, rostlin, od podzimu do jara přikrmování zvěře v krmelcích, poznávání mysliveckých 

zvyků a tradic, soutěže či přednášky. 

 

HC Čistá, zapsaný spolek 

Nový kalendářní rok zahájil HC Čistá 7. ledna 2017 Hokejovým plesem, na kterém hrála 

kapela Vepřo knedlo s Dádou. Ani tentokrát nechyběl originální nástup hokejistů, kteří na 

plochu kulturního domu vjeli na kolečkových bruslích a rozehráli hokejovou partii. Připraveno 

bylo také půlnoční představení v podobě baletu Labutí jezero. 

 

Z dalších událostí: 

- v březnu skončila Městská hokejová liga, ve které HC obsadil 5. místo ze 13 mužstev 

- v červnu se členové HC zapojili do dalšího ročníku Branného dne 

- v září se uskutečnilo soustředění hráčů v Nymburce jako příprava na novou sezónu 

- od října hrál HC opět v Městské hokejové lize Litomyšl 

- o Vánocích se uskutečnilo již tradiční Vánoční bruslení pro děti, které proběhlo  

na zimním stadionu v Litomyšli (konalo se s podporou obce) 

- po celý rok probíhala spolupráce se ZŠ a MŠ Čistá, stejně jako se Sborem 

dobrovolných hasičů Čistá a obcí. 

 
 
Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) 

I v roce 2017 platilo, že činnost SPOZu jako takového byla omezena na organizování Vítání 
občánků, které se uskutečnilo v prosinci 2017 (ve spolupráci s obcí).  

 

Včelaři (zpracováno na základě podkladů Mgr. Pavla Kuře) 

V roce 2017 bylo v katastrálním území Čisté registrováno celkem 213 včelstev, z toho 207 

v katastru obce Čistá a 6 v místní části Brlenka. Včelařů bylo celkem 23, z toho 3 ženy  

a 20 mužů. S výjimkou jednoho byli všichni včelaři organizováni v Českém svazu včelařů. 

V důsledku vleklé zimy prakticky zcela bez možnosti proletů a přetrvávajícího chladného 

počasí ještě začátkem května byl jarní rozvoj včelstev pomalý a opožděný. Prvního 

medobraní jsme se dočkali až koncem prvního červnového týdne. Květového jarního medu 

bylo přesto relativně dost. Na zdejší poměry neobvyklá byla snůška pohankového medu 
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koncem června a začátkem července. Společnost AG Maiwald totiž pohankou osela část polí 

v dolní části Čisté a v Benátkách, takže pro včelstva ze stanovišť ve střední a dolní části obce 

byla pohanka hlavní pastvou, na horním konci bylo pohankového medu méně. Specifické 

kořeněné aroma pohankového medu, které bylo cítit z úlů velmi silně obzvlášť ve včelínech, 

bylo pro mnohé místní včelaře do té doby zcela neznámé a řadu z nich překvapilo,  

až vystrašilo. Pohankový med byl nakonec zajímavým artiklem. Naopak lipový med nebyl 

téměř žádný.  

Celkový medový výnos byl mírně podprůměrný, cca 50 kg na včelstvo. Med (přímo od 

včelaře) se prodával od 100 Kč za kilogram. Slabší byl výnos včelího vosku, včelstva méně 

stavěla nové dílo. Obecně pokračoval trend nedostatku včelího vosku na trhu, což se 

projevilo nejen v nárůstu jeho ceny, např. mezistěny se prodávaly za 300 - 400 Kč  

za kilogram, ale také „pančováním“ vosku levným parafínem, jinými druhy vosků nebo lojem. 

Zakoupit nové mezistěny bylo obtížné, většinou se pořizovaly nové výměnou za vosk a včelí 

souše. 

K léčení varoázy byl letos použit nový druh léčiva „Gabon“. Podle prvních výsledků se zdá být 

jeho účinnost velmi dobrá. 

 

Babinec 

Babinec, nebo také „spolek důchodkyň“, jak si samy dámy říkají, se poprvé sešel na jaře 

2009. Od té doby se schází pravidelně, a to jednou za měsíc. První schůzka proběhla 

v zasedací místnosti obecního úřadu. Nyní se dámy (již tři roky) scházejí v pohostinství  

U Chlebounů, kde jim pan Horáček na přání připraví i drobné občerstvení. Na konci roku zde 

vždy (a vždy s živou hudbou) oslaví též Silvestra.  

Jak ale členky Babince říkají, „naše činnost není jen o klábosení o tom, co se děje na horním 

nebo dolním konci obce. Jednou mezi nás přišla tisková mluvčí policie Ze Svitav a seznámila 

nás, jak se bránit a chovat, když nás navštíví cizí člověk a nabízí něco k prodeji. Zavítal mezi 

nás i pan Pavel Kuře a na naše přání nás seznámil s historií kostelních zvonů. To se nám velice 

líbilo.“ 

Dámy se však účastní také zájezdů, které pořádá obec, případně litomyšlský klub důchodců 

(například wellness pobyt v Sezimově Ústí). Pořádají pravidelnou adventní výstavu a pečou 

koláčky pro obecní Babský bál. Členkám, které oslavily 80. narozeniny, společně blahopřejí.  
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Kostel sv. Mikuláše, biskupa (z podkladů Mgr. Pavel Kuře sestavil a upravil kronikář) 

Změny ve správě farnosti 
Koncem léta ukončil službu v litomyšlské farnosti P. František Beneš, který přijal službu 
v nedaleké Sloupnici; administrátorem farnosti byl ustanoven P. Zdeněk Mach, jáhnem zůstal 
Karel Dvořák, do farnosti přišel jako kaplan P. Antonín Brychta. 
V létě 2017 přijal kněžské svěcení dosavadní jáhen Jan Pitřinec. Na jeho primici v Červeném 
Kostelci přijelo též mnoho farníků z litomyšlské farnosti, a to včetně věřících z Čisté. 
 
Chrámový sbor v Čisté 
Chrámový sbor v Čisté vystupoval pod vedením Jiřího Skalického zejména s rytmickými 
písněmi, o Vánocích pak jako vícehlasý soubor s pestrým instrumentálním doprovodem. 
 
Rozloučení s P. Františkem Benešem 
Dne 8. října 2017 sloužil P. František Beneš svoji poslední mši v kapitulním kostele 
v Litomyšli, a to při příležitosti rozloučení s litomyšlskou farností (v Litomyšli působil 26 let). 
Ačkoliv byl P. František očividně pobledlý a zesláblý, nedal na sobě nic znát. Nikoho 
z přítomných nenapadlo, že se s ním loučí nadobro. Hned následující týden podstoupil 
operativní zákrok v litomyšlské nemocnici, po němž se jeho zdravotní stav začal zhoršovat. 
V pondělí 23. října zemřel. 
Slavnostnímu pohřbu v kapitulním kostele v Litomyšli 31. října 2017 byla přítomna stovka 
kněží, čtyři biskupové a provinciál salesiánů. Po mnoha letech se při této příležitosti rozezněl 
velký zvon na věži kapitulního kostela v Litomyšli, a to před bohoslužbou a v průběhu 
smutečního průvodu na hřbitov v Litomyšli. Tohoto čestného úkolu se chopili Pavel Kuře  
a Štěpán Maiwald z Čisté. 
K výše uvedenému kronikář, který byl rovněž pohřbu P. Františka Beneše přítomen, 
podotýká, že se posledního rozloučení s touto výraznou osobností města a celého regionu 
zúčastnili také zástupci litomyšlských evangelických církví. František Beneš byl totiž 
iniciátorem ekumenické spolupráce, byl tím, který dodával odvahu k jejímu pokračování i ve 
chvílích, kdy to nebylo snadné – ba co víc, kdy si mnozí (a bohužel i mnozí Litomyšlané) přáli, 
aby byla raději zastavena.  
 
Výčet událostí spojených s kostelem sv. Mikuláše, biskupa v roce 2017 
Pravidelné bohoslužby byly slouženy o nedělích v devět hodin. Do Čisté dojížděli střídavě 
všichni tři kněží z Litomyšle. Na bohoslužby docházelo 35 - 40 věřících převážně z Čisté. 
Před všemi bohoslužbami a před dalšími významnými událostmi místní zvoníci ručně zvonili. 
Personální obsazení zvoníků se v roce 2017 nezměnilo, kromě dospělých zvoníků zvonili 
(příležitostně a pod dohledem dospělých) na menší zvon sv. Václava a sv. Mikuláše také 
Jakub a Karolína Kuřovi a Edita Maiwaldová. Pravidelné automatické zvonění nového 
menšího zvonu zůstalo od roku 2016 nezměněno – ve 12 hod. po dobu tří minut „Anděl 
Páně“, v 18 hod. po dobu dvou minut „Klekání“ a ve všední dny také v 7 hod. ráno po dobu 
dvou minut.  
 
Dne 19. 3. ve 12 hod. se rozezněl velký zvon k uctění zemřelého kardinála a bývalého 
primase českého Miloslava Vlka. 
 
Událostí roku byl pro zdejší zvoníky Den zvoníků arcidiecéze pražské konaný dne 29. dubna 
2017, který je neformálním celostátním setkáním všech zvoníků. Účastnili se jej Štěpán 
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Maiwald, Ladislav Pavliš a Pavel Kuře. V úvodu setkání byli účastníci zvonického sletu 
seznámeni se všemi zvony katedrály sv. Víta, Vojtěcha a Václava včetně zvonu Zikmund. 
Následovala přednáška odborníků z Matematicko – fyzikální fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze na téma „Kinetika zvonu Zikmund při experimentálním zvonění“.  
Na slet zavítali také zvoníci z Krakova, kteří prezentovali prohlídku zvonů krakovské katedrály 
Wavel. Následovala prezentace zvoníků z Karviné. Tradičně nejsilnějším zážitkem byla 
bohoslužba pro zvoníky a za zvoníky, kterou sloužil pražský arcibiskup, kardinál Dominik 
Duka. Při následném večerním posezení v prostorách svatovítské kapituly se našel dostatek 
prostoru k projednání témat např. s kampanologem Petrem Váchou či zvonařem Michalem 
Votrubou. Budoucí vysvěcení zamýšleného obnoveného zvonu Mikuláš v Čisté předběžně 
přislíbil kardinál a dříve biskup královéhradecký Dominik Duka. 
 
Dne 26. května navštívili Čistou zástupci komunity vysídlených německých litrbašských 
obyvatel v Německu a Rakousku - Anni a Albert Lebedovi s rodinou (dcera Christianne 
Lebeda, její manžel Jan Lebeda a jejich dvě dcery). Zdejší rodák Albert Lebeda se narodil roku 
1931 a do vysídlení žil ve statku čp. 75 (Benešovi). Anni pochází z Damníkova. Seznámili se až 
v Německu na setkání bývalých obyvatel Hřebečska. Svoji radost z dění v Albertově rodné 
obci vyjádřili už v roce 2016 po obnově nového zvonu (odbíjení čtvrthodin na tento zvon bylo 
pořízeno také za jejich finančního přispění). Tři generace rodiny Lebedových si při návštěvě 
Čisté prohlédly významná místa spojená s Albertovým dětstvím – školu a kostel sv. Mikuláše 
včetně věže. Všichni vyjádřili uznání nad současným stavem kostela a Anni a Christianne coby 
učitelky vysoce ocenily útulnost a vybavenost zdejší školy. S laskavým svolením paní 
Benešové si Lebedovi prohlédli interiér a dvůr Albertova rodného domu, do kterého se směl 
Albert podívat poprvé od roku 1945… Přijal je též starosta obce, průvodcem Lebedovým byl 
Pavel Kuře.  
 
Dne 9. června se konala Noc kostelů. Pro Čistou to byl třetí ročník, obec však byla 
registrována poprvé. Akci zahájil štafetový „běh na věž“ v podání místní jednotky 
dobrovolných hasičů, a to z hasičské zbrojnice v plné výstroji a s dýchacími přístroji. Páteří 
programu byl tentokrát soubor vitrážových oken kostela. Přišlo se podívat přibližně  
45 návštěvníků, místních bylo i přes program cílený především na ně velmi málo. Jedno je 
však jisté – nebýt iniciativy a silného zaujetí Mgr. Pavla Kuře pro vše, co se kolem kostela sv. 
Mikuláše odehrává, žádná Noc kostelů by se nekonala. Za to mu patří uznání a díky.  
 
19. června byl učiněn významný krok k obnově velkého zvonu Mikuláš a k dokončení obnovy 
všech dosud chybějících zrekvírovaných kostelních zvonů v Čisté. Zastupitelstvo obce Čistá 
přijalo v ten den usnesení k vyhlášení veřejné sbírky na dokončení obnovy zvonů kostela  
sv. Mikuláše. Všech 13 přítomných zastupitelů se sbírkou souhlasilo. 
 
Dne 27. června navštívili kostel a velkou věž páťáci ze Základní školy v Čisté při tradičním 
loučení se zdejší školou. Až na věž ke zvonům jich vystoupalo sedm a velký starý zvon se jim 
podařilo rozhoupat a rozeznít i bez pomoci dospělých. 
Ve stejný den navštívila Čistou skupina přátel z Čisté u Rakovníka, a to včetně paní starostky. 
Za doprovodu a komentáře zvoníka si prohlédli také kostel a věž. 
 
Ve dnech 29. – 30. srpna navštívili Čistou Wolfgang Christl (rodák ze Strakova) a Karel Skop 
(rodák ze Chmelíku). Jejich děda, Albrecht Siegl, působil na škole v Čisté/Litrbaších v letech 
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1899 – 1939 jako učitel a z toho významnou dobu jako vrchní učitel. Průvodcem jim byl Pavel 
Kuře. Společně si prohlédli mj. kostel sv. Mikuláše včetně věže, zvonů a hodin, obnovený 
farský křížek v Čisté, kostely Povýšení sv. Kříže a Nalezení sv. Kříže v Litomyšli, kostel 
v Janově, kde byl Wolfgang Christl pokřtěn. K příjemnému setkání a vzájemnému poznání 
patřil i oběd ve vyhlášené restauraci východních Čech – U Zběhlíka v Čisté. O doprovod se 
postaral zvoník Pavel Kuře. 
 
Dne 23. října krátce před polednem zemřel v Litomyšli P. František Beneš. Téhož dne  
se v 16 hodin rozezněl velký zvon na kostele sv. Mikuláše, zvonil půl hodiny rukou Pavla Kuře. 
 
Dne 5. listopadu 2017 proběhl druhý Farní den v Čisté (konal se v kulturním domě). Účastnili 
se jej mj. všichni kněží z naší farnosti a jáhen Karel Dvořák. V rámci farního dne proběhla 
prezentace ke zvonu Mikuláš, oficiálně tak byla zahájena veřejná sbírka. Akce se účastnilo  
asi sto osob. 
 
Z aktivity Petra a Václava Kovářových z Litomyšle a Pavla Kuře z Čisté se 17. listopadu 
uskutečnila „Pouť za Františka“. Původně zvažovaná „Pouť za Františkem“ z Čisté přes 
Litomyšl do Sloupnice dostala odchodem P. Františka meditativnější obsah. Z čisteckého 
kostela vyšlo po průvodním slovu jáhna Karla Dvořáka a zpěvu Františkovy oblíbené písně 
„Ty Boží lásko“ asi 30 lidí z Litomyšle, Čisté a Sloupnice, v Litomyšli se přidávali další.  
Do Sloupnice dorazilo přibližně 50 poutníků.  
 
Po dlouhém pátrání přišel ve dnech 22. - 23. listopadu významný posun v informacích  
o Kerckerově brněnské zvonařské dílně a o výzdobě původního zvonu Mikuláš. Reliéfně 
ztvárněná madona na jeho plášti byla ztotožněna jako brněnská černá Madona Svatotomská. 
 
Dne 3. prosince od 15:30 hod. proběhl v kostele sv. Mikuláše 5. adventní koncert. Účinkovali 
žáci ZUŠ Litomyšl (saxofonové trio, duety příčná flétna/kytara/klarinet) a žáci ZŠ a MŠ Čistá. 
Kostel byl jako tradičně zcela zaplněn. Návštěvníci koncertu mohli přispět  
do pokladničky na sbírku na obnovu zvonů kostela v Čisté.  Po koncertě následovalo 
slavnostní rozsvícení vánočního stromu u kulturního domu, vánoční stromek u školy byl 
rozsvícen již před původem se světélky 30. listopadu 2017. 
 
Ještě před adventním koncertem byla 3. prosince od 14 hod. zahájena první „Výstava 
regionálních betlémů s příběhem“ v jižní boční lodi kostela sv. Mikuláše v Čisté. Autory akce 
byli Martina Simonová a Pavel Kuře z Čisté. Vystaveno bylo celkem 14 betlémů od majitelů 
z Čisté. K vidění byly betlémy historické i moderní, vyřezávané figurální dřevěné i malované, 
vyřezávané z překližky a papíru, keramický betlém ze ZŠ v Čisté, papírový betlém od broučků 
z MŠ v Čisté, z kukuřičného šustí, březový betlém původem z Alp a jeden hrající dřevěný 
betlém pořízený přímo v Betlémě v Palestině. Výstava byla poměrně hojně navštívena 
v souvislosti s následným koncertem. V průběhu prvního adventního týdne navštívily výstavu 
také děti z MŠ a ZŠ Čistá.  
 
Vánoční bohoslužby v kostele sv. Mikuláše v Čisté 24. a 25. prosince byly slouženy  
s hudebním doprovodem zdejšího chrámového sboru a místních a pozvaných hudebníků.  
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Základní škola a Mateřská škola Čistá 

Základní škola ve školním roce 2016/2017 

Počet žáků:45 

Personální obsazení:   Mgr. Miloslava Siglová, ředitelka  

Mgr. Martina Zahálková, učitelka  

    Mgr. Ilona Stránská, učitelka 

    Tereza Slavíková, DiS., učitelka, školní asistent  

    Věra Kladivová, vychovatelka, asistent pedagoga 

    Vendula Hondlová, DiS., školní asistent 

    Hana Benešová, školnice  

 

Při škole je zřízena školní družina. 

Zájmové kroužky:  Angličtina hrou 

   Angličtina pro starší žáky 

   Keramika pro mladší žáky 

Keramika pro starší žáky 

   Tvořivé ruce 

   Přírodovědný kroužek zaměřený na myslivost 

   Taneční kroužek 

Z akcí školy:  

- Program „Papoušci – za krásami barevných klenotů“ – přednáška s ukázkou manželů 

Podolských 

- Návštěva Ekocentra Paleta Oucmanice – celodenní program „Výpravy za krásami 

přírody“ 

- Projekt „Hrátky skřítka Podzimníčka“ – související oslavy podzimu, dary přírody, vztah 

k podzimní přírodě, přísloví podzimu. 

- Návštěva divadelního představení ve Smetanově domě – Mládí Karla IV. 

- Dvoudenní projekt „Vítáme advent“ spojený s kulturním vystoupením pro rodiče, 

adventním průvodem světýlek obcí Čistá, plesem v pyžamech, přenocováním ve škole 

a adventními dílnami 

- Vystoupení žáků s kulturním programem na obecní akci „Rozsvěcení vánočního 

stromu“ 

- Divadelní představení společnosti MOPEadD „Mikuláš“ v tělocvičně školy 

- Vánoční výstava prací žáků v budově základní školy 
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- Den otevřených dveří – prezentace práce školy a školních prostor 

- Vánoční výlet do Prahy – výlet rodičů s dětmi do předvánoční Prahy, prohlídka 

Vyšehradu, návštěva muzikálu „Ať žijí duchové“, vánočních trhů v centru města 

- Vánoční besídka v KD Čistá – kulturní vystoupení pro rodiče a veřejnost 

- Zimní pobyt na horách „Snowprťata“ – Žďárský potok (chata Relaxa) – čtyřdenní 

pobyt s lyžováním a jinými aktivitami 

- Výchovný program „Etiketa a školní řád“ 

- Hudební program „Hudební šlehačka plná Smetany“ – život a tvorba B. Smetany 

- Karneval v Kulturním domě v Čisté na téma „Pod dubem, za dubem“ 

- Návštěva Smetanova domu - Hudební divadlo dětem – „Hrátky na pohádky“ 

- Celodenní projekt „Čarodějnická škola“ spojená s vystoupením kouzelníka Jiřího 

Krejčího 

- Den matek v kulturním domě – kulturní pásmo písní, básniček a tanců dětí MŠ a ZŠ 

- Školní výlet - zámek Slatiňany, Košumberk 

- Výlet na Konopiště – výlet pro rodiče a děti se zaměřením na myslivost 

- Den s IZS v Litomyšli – představení složek IZS a jejich činnosti 

- Hasičský den – pozvání na program dobrovolných hasičů v Čisté 

 

Škola vydávala svůj zpravodaj a informovala prostřednictvím vlastních webových stránek či 

Obecního zpravodaje. 

 

Mateřská škola ve školním roce 2016/2017 

Počet dětí:39 

Personální obsazení: Mgr. Jitka Řeháková, vedoucí učitelka 

   Kateřina Kalusová, DiS. 

   Jitka Marešová, učitelka  

   Markéta Quaiserová, školní asistent 

   Petra Hanusová, školnice  

Z akcí mateřské školy: 

TEMATICKÉ DNY: 

- Hračkový den – 1x za měsíc měly děti možnost si v určený den donést oblíbenou 

hračku, o kterou se musely starat 

- Knížkový den – děti si mohly do školky přinést svoji oblíbenou knížku, z níž si s paní 

učitelkou četly 

- Čertí školka – čertovské soutěžní dopoledne s mikulášskou nadílkou 

- Bílý den – v zimních měsících děti oslavovaly paní zimu  
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AKCE PRO RODIČE S DĚTMI: 

- Mámo, táto, pojď s hrát – v rámci adaptačního období na začátku školního roku měli 

rodiče možnost odpoledního hraní s dětmi v prostorách MŠ, které bylo spojeno  

s ukázkou hraček a pomůcek 

- Strašidelné tvoření – podzimní dílna pro rodiče a děti, během které společně vyráběli 

lampionky 

- Čarodějnické opékání – tematické soutěžní odpoledne pro všechny čarodějky  

a čaroděje zakončené opékáním buřtů 

- Loučení s předškoláky – tentokrát formou zahradního pikniku 

 

EXKURZE, VÝLETY 

- Hvězdárna a planetárium Hradec Králové – děti z II. oddělení zažily exkurzi pro malé 

astronomy 

- Hasičský den – již tradiční vzdělávací a soutěžní dopoledne pořádané místním sborem 

hasičů 

- ZOO Jihlava – výlet celé MŠ do zoologické zahrady s výukovým programem “Africké 

putování 

 

Z dalších akcí mateřské školy: 

- Papoušci létající barevné klenoty - přírodovědně zaměřená vzdělávací akce o životě 

papoušků 

- Čertovská pohádka – prosincové divadlo pro nejmenší 

- Vánoční besídka – program pro rodiče dětí v kulturním domě, zakončený živou 

kapelou 

- Škola nanečisto – návštěva předškoláků v I. třídě ZŠ 

- Den matek – oslava svátku maminek v kulturním domě s připraveným programem 

- spolupráce s plaveckou školou Ráček nás baví (10 lekcí předplavecké výuky  

v Městském bazénu v Litomyšli) 

 

Zájmové kroužky v mateřské škole: Angličtina hrou 

     Veselé pískání na zobcovou flétnu 

 

Zaměstnanci školní jídelny a školní jídelny – výdejny: 

Marcela Binková, vedoucí stravování, kuchařka  

Pavla Bačovská, kuchařka 

Petra Hanusová, pomocná kuchařka 

Jana Moučková, dovoz a výdej obědů 
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Demografický vývoj v roce 2017 

Počet obyvatel k 31. prosinci: 984 

Z toho žen: 499 

Z toho mužů: 485 

 

Počet narozených dětí: 11 

Počet úmrtí: 5 

Počet přistěhovaných občanů: 14 

Počet odstěhovaných občanů: 15 

 

Události v ČR 

Také v roce 2017 svírala Českou republiku doznívající migrační krize. Ač do naší země 

prakticky žádní uprchlíci nemířili, přesto se u nás vyrojila řada hnutí a politických stran 

tvořících svůj program na strachu a xenofobii. Došlo k růstu pravicového radikalismu. 

Velkým tématem letošního roku byla také kauza „Čapí hnízdo“ týkající se ministra financí 

Andreje Babiše (Čapí hnízdo je nový resort, který nabízí reprezentativní prostory pro 

pořádání konferencí, meetingů či firemních/společenských akcí. Původně jej vlastnil koncern 

Agrofert Andreje Babiše, později však majitele změnilo – údajně proto, aby bylo možné 

čerpat dotace z EU pro malé a střední podniky).  

Výběr událostí: 

- 13. ledna zasáhl severozápadní Čechy, především Krušné hory, vítr o síle orkánu. 
Na Klínovci byl naměřen poryv o rychlosti 119 km/hod a na nedalekém 
německém Fichtelbergu 148 km/hod. 

- 23. února bylo při výbuchu a požáru v areálu Poličských strojíren zraněno 19 lidí.  
Na místo bylo posláno velké množství hasičských, záchranářských a policejních 
jednotek. Někteří z nich následně utrpěli zranění při dalších explozích, k nimž došlo 
během zásahu. Nemocnice ve Svitavách a v Litomyšli kvůli mimořádné události 
aktivovaly své traumatologické plány v očekávání velkého množství zraněných.  

- 19. května se Česká republika ujala předsednictví v Radě Evropy 

- 23. května  podepsal prezident Miloš Zeman milost pro Jiřího Kajínka odsouzeného za 
dvojnásobnou nájemnou vraždu. Milost byla řadou politiků, odborníků i prostých 
občanů vnímána jako kontroverzní. Našlo se však i velké množství těch, kteří 
Kajínkovi vyjadřovali podporu.  

- 20. – 21. října proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
2017, které vyhrálo hnutí ANO, na druhém místě ODS následované Piráty 

- 13. prosince jmenoval prezident Miloš Zeman vládu Andreje Babiše 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/13._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%ADnovec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fichtelberg
https://cs.wikipedia.org/wiki/23._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poli%C4%8Dka
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_Evropy
https://cs.wikipedia.org/wiki/23._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milost_(pr%C3%A1vo)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Kaj%C3%ADnek
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Poslaneck%C3%A9_sn%C4%9Bmovny_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_2017
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Poslaneck%C3%A9_sn%C4%9Bmovny_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_2017
https://cs.wikipedia.org/wiki/ANO_2011
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A1_demokratick%C3%A1_strana
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_pir%C3%A1tsk%C3%A1_strana
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_Andreje_Babi%C5%A1e
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Události ve světě 

Světové události se i v roce 2017 nesly ve víru války s tzv. Islámským státem, který se dařilo 

z řady dobytých území vytlačovat. Přesto Evropou obcházel strach z teroristických útoků, 

které ji v posledních letech sužovaly. Ani letos jich bohužel nebyla ušetřena. 

Velkým tématem se stalo také prezidentství Donalda Trumpa (USA), které z největší světové 

velmoci učinilo zemi s jen obtížně předvídatelnými kroky. Donald Trump „vynikl“ nejen 

kontroverzními kroky (stavba zdi na hranicích s Mexikem), ale i prostořekostí. 

Světem rovněž procházela obava z nevyzpytatelného severokorejského diktátora Kim  

Čong-una, který přes přísné sankce a varování světových velmocí (včetně Ruska a Číny) 

nadále prováděl testy raket dlouhého doletu, kterými by mohl ohrozit USA – zemi, kterou 

Severní Korea dlouhodobě označuje za svého úhlavního nepřítele.  

 

Výběr událostí: 

- 19. ledna byly desítky lidí uvězněny poté, co zemětřesením vyvolaná lavina zničila 
hotel v pohoří Gran Sasso v italském kraji Abruzzo 

- 22. března se v centru Londýna odehrál teroristický útok, při kterém zemřeli 4 lidé,  
a přes 30 lidí bylo zraněno 

- 22. listopadu odsoudil Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii bývalého 
velitele armády Republiky srbské Ratka Mladiće k doživotnímu vězení za válečné 
zločiny. Válka v Jugoslávii, která probíhala v první polovině 90. let 20. století, byla 
nejhorším evropským konfliktem od konce druhé světové války 

- 22. prosince byla v Haagu po 24 letech slavnostně ukončena činnost Mezinárodního 
trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/19._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bt%C5%99esen%C3%AD_ve_st%C5%99edn%C3%AD_It%C3%A1lii_2017
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lavina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gran_Sasso
https://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Abruzzo
https://cs.wikipedia.org/wiki/22._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teroristick%C3%BD_%C3%BAtok_v_Lond%C3%BDn%C4%9B_v_b%C5%99eznu_2017
https://cs.wikipedia.org/wiki/22._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_trestn%C3%AD_tribun%C3%A1l_pro_b%C3%BDvalou_Jugosl%C3%A1vii
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojska_Republiky_srbsk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ratko_Mladi%C4%87
https://cs.wikipedia.org/wiki/22._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Haag
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_trestn%C3%AD_tribun%C3%A1l_pro_b%C3%BDvalou_Jugosl%C3%A1vii
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_trestn%C3%AD_tribun%C3%A1l_pro_b%C3%BDvalou_Jugosl%C3%A1vii
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Počasí v roce 2017 

Leden 

Nový rok začal velmi chladným počasím. Celý den panoval silný mráz, rtuť teploměru klesala 

až k minus 13 stupňům Celsia. Také další dny byly mrazivé, přidalo se však i sněžení.  

Do poloviny ledna napadlo kolem 20 až 25 cm sněhu. Nejsilnější mráz byl v sobotu  

7. ledna, kdy rtuť teploměru klesla až k téměř minus 25 stupňům. V druhé polovině měsíce 

se částečně oteplilo. Přes noc teploty klesaly k -15 ˚C, ve čtvrtek 19. ledna klesla teplota ještě 

pod minus 20 stupňů. Přes den se teploty postupně pohybovaly kolem nuly. Stále občas 

sněžilo, objevilo se však též počasí s jasnou oblohou.  

 

Únor 

Únor se vyznačoval teplotami daleko přívětivějšími. V noci bylo nejčastěji od 0 do minus  

5 stupňů, výjimečně (například 13. a 14. února) klesla teplota ještě k -7˚ C. Přes den se 

teploty pohybovaly zprvu jen lehce nad nulou, ovšem pozvolna se zvyšovaly. Sníh postupně 

přecházel v déšť se sněhem nebo déšť. Ve středu 22. února vystoupala rtuť teploměru až na 

11 stupňů, navíc se silně rozfoukalo a přidal se déšť. Vítr se neutišil ani v následujících dnech 

– v pátek 24. února zasáhla celou republiku vichřice. Závěr měsíce se nesl v oblačném  

a deštivém počasí. Ráno teploty klesaly k +4 stupňům, přes den se pak pohybovaly mezi 

sedmi a devíti stupni. 

 

Březen 

Také začátek března byl velmi větrný. Vítr zároveň doprovázely poměrně vysoké teploty.  

Už v sobotu 4. března jsme naměřili přes 16 stupňů. Následně se postupně ochlazovalo, 

teploty v noci se pohybovaly mezi 4 stupni až nulou, přes den pak kolem 7 stupňů. Až do 

poloviny měsíce převládalo (až na výjimky) oblačné počasí s občasným deštěm. Polovina 

března byla polojasná, teploty v noci klesaly k nule, výjimečně i mírně pod nulu (max. do 

minus tří), přes den se pak pohybovaly kolem deseti stupňů. 18. března opět foukal velmi 

silný vítr s teplotou jen kolem sedmi stupňů. Závěr měsíce patřil polojasnému až oblačnému 

počasí s teplotami v noci mezi 7 až 3 stupni, přes den pak mezi 10 a 12, v samotném závěru 

měsíce pak dokonce 13 a 18 stupni. 

 

Duben 

Začátek dubna byl jasný a na svoji dobu teplý. V sobotu 1. dubna jsme naměřili  

21 stupňů, následující den ještě o stupeň více. V dalších dnech však teploty spadly dolů a 

přidal se déšť, v úterý 4. dubna pak večer řadila silná bouřka. Ve čtvrtek 6. dubna bylo jen 

kolem 9 stupňů, převládalo oblačné počasí s deštěm (v Litomyšli dokonce kroupy se 

sněhem). Brzy se však znovu oteplilo – 10. dubna jsme při jasném počasí naměřili přes 

dvacet stupňů. Velikonoce však byly studené a deštivé. Na pomlázku pršelo, ráno byl  
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minus 1 stupeň, přes den jen mezi 5 a 7 stupni. Velmi chladný charakter počasí pak vydržel 

až do konce měsíce. Teprve v posledních dvou dnech se teploty přes den dostaly nad deset 

stupňů. Na čarodějnice bylo počasí polojasné s téměř 14 ˚C. 

 

Květen 

V květnu se postupně oteplilo. V noci klesaly teploty většinou k 8 až 7 stupňům, výjimečně se 

objevily přízemní mrazíky. Přes den se při jasném či polojasném počasí teploty šplhaly až 

přes 20˚C (pouze 7. květen přinesl přeháňky a teploty jen kolem 13 stupňů). Nejteplejší byl 

závěr května. Ráno teploty klesaly k 11 až 10 stupňům, přes den pak až k 28 stupňům. Občas 

se však přidaly i bouřky, které byly i velmi intenzivní (intenzivní bouřku jsme v Čisté 

zaznamenali mimo jiné 30. května). 

 

Červen 

Červen začal jasným až polojasným počasím, k němuž se zejména v odpoledních hodinách 

přidaly občasné bouřky (v úterý 6. června se jich přes Čistou přehnalo hned několik). Teploty 

přes den se stále pohybovaly kolem 28 stupňů. V polovině měsíce se obloha zatáhla, bouřky 

byly četnější. Zároveň se ochladilo na 15 i méně stupňů. Období po 20. červnu však opět 

patřilo k velmi teplým. 21. a 22. června jsme v Čisté naměřili přes 32 stupňů Celsia. Závěr 

měsíce byl však chladnější, s teplotami kolem 23 stupňů. K tomu převládala oblačná obloha 

s občasnými přeháňkami. Ve čtvrtek 28. června zasáhla Čistou průtrž mračen, objevily se 

dokonce kroupy. 

 

Červenec 

Prázdniny začaly oblačným a deštivým počasí, teploty přes den se pohybovaly jen mezi  

17 – 19 stupni. Brzy se však vyjasnilo i oteplilo. Na svátek svatých Cyrila a Metoděje jsme již 

naměřili 32˚C. Vysoké teploty přinesly i další dny, znovu se však objevily i velmi intenzivní 

bouřky (ve čtvrtek 7. července dokonce s krupobitím, které naštěstí žádných škod 

nenapáchalo).  

V polovině měsíce se ochladilo. Ráno teploty klesaly ke 13 stupňům, přes den dosahovaly jen 

necelých dvaceti. K tomu se přidaly občasné přeháňky. V týdnu od 17. do 23. července se 

opět oteplovalo. Nejtepleji bylo v pátek 21. července, kdy se teplota přiblížila k tropické 

třicítce. Následovaly chladnější dny s teplotami v noci mezi 15 – 13 stupni, přes den pak jen 

kolem 20 stupňů. Samotný závěr měsíce však opět patřil jasnému a tropickému počasí 

s teplotami kolem 32 stupňů. 
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Srpen 

První polovina srpna byla horká, často s tropickými teplotami. Nejtepleji bylo hned prvního 

srpna, kdy jsme naměřili 35 stupňů (ráno pak téměř 22 stupňů). Zároveň však bylo velmi 

větrno.  

Od druhé poloviny měsíce se začalo postupně ochlazovat. Teploty se pohybovaly ráno mezi  

12 a 7 stupni, přes den pak většinou kolem 25. K tomu se přidal občasný déšť či bouřky. 

V samotném závěru srpna se však vyčasilo a teplota opět atakovala tropickou třicítku. 

 

Září 

Teplé počasí vystřídal na začátku září déšť a teploty mezi 13 a 15 stupni. V dalších dnech se 

za polojasného počasí opět postupně oteplovalo. V neděli 10. září bylo ráno kolem  

12 stupňů, přes den pak do dvaceti. Ráz počasí s teplotami mezi 15 – 19 stupni vydržel až do 

konce měsíce. Přibylo však oblačných dnů s deštěm. Nejchladnějším dnem měsíce byla 

sobota 23. září, kdy teplota nepřesáhla 11 stupňů. Jistě tomu napomohl i celodenní déšť. 

 

Říjen 

Celá první polovina října byla převážně polojasná až oblačná jen s občasným (převážně 

slabým) deštěm. Teploty v noci se pohybovaly mezi 10 až 7 stupni, před pak mezi 18 až 20 

stupni. V druhé polovině měsíce se přidala oblačnost a také častější déšť. Také teploty šly 

výrazně dolů. Nejčastěji se pohybovaly okolo 10 stupňů, pouze 25. a 26. října dosáhly  

až k 16 stupňům. 29. října zasáhla celou republiku silná vichřice, která napáchala výrazné 

škody v lesích po celé zemi. Teploty zároveň spadly ještě více dolů. 30. října bylo jen  

kolem +3˚C.  

 

Listopad 

Na začátku listopadu se však opět oteplilo (v sobotu 4. listopadu jsme nicméně zaznamenali 

přízemí mrazík). Nejčastěji se teplota pohybovala mezi 8 až 10 stupni s oblačným počasím  

a občasným deštěm. 12. listopadu teploměr poprvé spadl k nule a objevil se sníh s deštěm.  

15. listopadu jsme ráno naměřili minus 4 stupně, přes den pak jen kolem nuly. Také kolem  

20. listopadu o sobě dávala zima už znát, objevil se sníh a teploty přes den byly stále kolem 

nuly. V následujících dnech se však oteplilo a teploty opět šplhaly až k pěti stupňům.  

25. listopadu opět silně foukalo, teploty nepřesáhly 6 stupňů. 

 

Prosinec 

Také v prosinci zasáhl Českou republiku velmi silný vítr, a to 10., 11. a 13. prosince. Jediných 

zimních dnů jsme se však dočkali v předvánočním týdnu. Právě tehdy teploty ráno klesaly  

až k minus čtyřem stupňům, přes den se pak držely kolem nuly či mírně nad nulou. K tomu se 
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přidalo sněžení. Do Vánoc však sníh nevydržel. Oteplilo se, na Štědrý den bylo devět stupňů. 

Podobný ráz počasí (s občasným ranním mrazíkem) vydržel až do konce roku. Silvestr se pak 

nesl v jarních teplotách. Naměřili jsme téměř jedenáct stupňů. Převládalo polojasné  

až oblačné počasí.  
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Fotografická příloha (není-li uvedeno jinak, foto archiv obce Čistá) 

Babský bál 
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Ples HC Čistá (foto HC Čistá) 
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Den matek (společné vystoupení MŠ a ZŠ) 
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Dětský karneval 
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Den zvoníků v Praze (zvoníci z Čisté, první foto - zleva Ladislav Pavliš, Pavel Kuře,  
Štěpán Maiwald) 
 

 

 

  



42 
 

Branný den (foto archiv obce + HC Čistá) 
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Hasiči v mateřské škole 
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Rozloučení s předškoláky v MŠ 
 

 
 
Rozloučení s páťáky (ZŠ) 
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Soustředění HC v Nymburce (foto HC Čistá) 
 

 
 
Vánoční bruslení (foto HC Čistá) 
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Sousedské posvícení  
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Zakončení sezóny TJ Sokol Čistá 
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Obnova křížku u čp. 71 
Stav před opravou 
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Stav po opravě: 
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Objekty opravené v roce 2017 a v letech předchozích (foto S. Švejcar) 
Stará hasičská zbrojnice (oprava probíhala zejména v předešlých letech, r. 2017 dokončení) 
 

 
Kašna u KD 
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Panoramatické fotografie (foto Jaroslav Horák) 
 

 

 

 



56 
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60 
 

Zápis do kroniky provedl Mgr. Stanislav Švejcar v srpnu 2018. 

 

 

Rada obce Čistá zápis schválila dne 23. 7. 2019 usnesením č. RO 8/11/2019 (schváleny roky 

2017 a 2018). 

 

 

 

Podpisy: 

Kronikář:   Mgr. Stanislav Švejcar  …………………………………………………… 

 

Za Radu obce Čistá: Bohumil Pavliš, starosta …………………………………………………… 

 


