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Obec  
Starostou obce byl až do podzimních komunálních voleb Bohumil Pavliš, místostarostou Jiří 

Elčkner. Po říjnových volbách se starostou Čisté stal Petr Dřínovský, místostarostkou byla 

zvolena Lenka Stříteská.  

 

Složení Zastupitelstva obce Čistá vzešlých z komunálních voleb v roce 2018 
Miroslav Briol 

Mgr. Petr Dřínovský 

Mgr. Dagmar Jůzová 

Martin Klusoň 

Ladislav Kmošek 

Blanka Kmošková 

Josef Kučera 

Mgr. Pavel Kuře 

Petr Křivka 

Štěpán Maiwald 

Bohumil Pavliš 

Ing. Václav Simon 

Lenka Stříteská 

Oldřich Vašina 

Petra Vojáčková 

 

Zastupitelstvo obce se v daném roce sešlo devětkrát, z toho v novém složení dvakrát. 

 

Složení Rady obce Čistá po komunálních volbách v roce 2018 
Mgr. Petr Dřínovský 

Josef Kučera 

Bohumil Pavliš 

Lenka Stříteská 

Petra Vojáčková 

 

Rada obce se v daném roce sešla osmnáctkrát, z toho v novém složení čtyřikrát. 
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Složení finančního výboru ustaveného po komunálních volbách v roce 2018 
Předseda: Mgr. Dagmar Jůzová 

Členové: Ilona Kučerová, Milan Šedivý 

 

Složení kontrolního výboru ustaveného po komunálních volbách v roce 2018 
Předseda: Ing. Václav Simon 

Členové: Miroslav Briol, Mgr. Pavel Kuře 

 

Změna ve vedení obce přišla pro 26 letech, tedy po více než čtvrt století. Jen málokterá vesnice 

přitom může říct, že v jejím čele stál někdo tak dlouho. Právě proto se kronikář rozhodl 

končícímu i nastupujícímu starostovi položit několik otázek. Odpovědi na ně byly zveřejněny 

v Obecním zpravodaji – pro budoucí generace je však kronikář zařadil i do zápisu kroniky, a to 

včetně názvu článku. 

 

Čistá změnila kapitána 
Po 26 letech došlo ve vedení obce k výrazné změně. Na postu starosty vystřídal Bohumila 

Pavliše Petr Dřínovský. Věřím, že je to okamžik, kdy je dobré se ohlédnout za sebe a zhodnotit, 

co všechno za tu dlouhou dobu povedlo (a třeba i nepovedlo). Věřím také, že je to správný 

okamžik pro to, abychom se podívali, kam bychom chtěli v následujících letech obec posunout. 

Dovolil jsem si proto položit oběma starostům několik otázek. Nemohou pokrýt všechny 

oblasti - a jistě by vás napadly i otázky mnohem lepší. Věřím však, že nechají nahlédnout do 

příběhu, který píšeme vlastně my všichni – do života naší obce…. 

 

Několik otázek pro končícího starostu obce Bohumila Pavliše 

Pane starosto, v čele obce jste stál 26 let, tedy více než čtvrt století. Za tu dobu se Čistá 

hodně změnila. V čem spatřujete její největší proměnu? 

Bylo to ještě déle. V nejužším vedení obce jsem byl od roku 1990 a za tu dobu se změnila  úplně 

ve všem. A to ani nemyslím to,  že podle statistiky nás za ty roky téměř 200 přibylo a trochu 

jsme zestárli. S nostalgií vzpomínám na ty desítky dobrých lidí, kteří psali historii naší obce  

a předešli nás na věčnost. Myslím na stovky dětí, které se nám narodily a vkládáme do nich 

všechny svoje naděje a budoucnost. Ale Vy asi máte na mysli to, co je vidět a ptáte se na dávnou 

minulost, co můžeme posoudit pouze my pamětníci, tedy pokud si něco pamatujeme. Čistá se 

alespoň podle mého názoru proměnila zcela zásadně. Bývala to šedivá a oprýskaná pohraniční 

obec, kde nefungovalo téměř nic. Opakovaně se řešily  neustálé i několikadenní odstávky 

vodovodu, hromadící se odpadky okolo kontejnerů, které nikdo neodvážel. Dilema, zda zaplatit 

mzdy nebo fakturu za elektriku se staly dávnou minulostí. Čistá se stala dobrým místem k žití.   
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Vesnice se změnila i po stránce výstavby a oprav obecního majetku. Kdybyste měl jmenovat 

tři největší počiny v této oblasti, které by to byly? 

Vyjmenovat tři nejdůležitější, to asi nesvedu. Ale vím, že se nám jako jedněm z prvních podařilo 

získat všechen obecní nemovitý majetek (lesy, pozemky, budovy) a ujmout se jeho správy. 

Podařilo se dobudovat nejnutnější a velmi efektivně fungující infrastrukturu.  Daří se udržovat 

v dobrém stavu všechny obecní budovy a dokonce si troufnu říci, že ve škole a školce se 

vytvořilo tak pěkné a milé prostředí, že nám ho mohou leckde závidět.  Za velmi významné 

považuji také fakt, že jsme doslova na poslední chvíli  zachránili to, co se v minulosti nejvíc 

zanedbávalo nebo dokonce úmyslně ničilo – památky. Zapomenout nelze ani na „kulturák“, 

který se v posledních sedmi letech stal centrem a srdcem  života v obci a okolí. No, která obec 

nebo i město hostí 7 plesů za sezónu?  Za zmínku určitě stojí i počin, kterého si mnoho 

spoluobčanů ani nepovšimlo – realizace Komplexních pozemkových úprav, které po mnoha 

desítkách let upřesnily a dokončily poválečné příděly majetků a restitucí z devadesátých let. 

Důležitá je i skutečnost, že obec v tuto chvíli disponuje finanční rezervou téměř 50 milionů 

korun, která umožňuje obci zvažovat, připravovat a financovat i velmi ambiciózní projekty.  

 

Je něco, co jste chtěl uskutečnit a nepovedlo se to? 

Toho je strašně moc. Některé nápady jsem se neodvážil s ohledem na aktuální složení 

zastupitelstva ani prezentovat, natož prosazovat. Další jako třeba projekt úpravy údolí a nivy 

Jalového potoka nebo využití a přeměna zchátralých a nevyužívaných zemědělských objektů  

(K 77 a K 3) na objekty občanské vybavenosti se mi nepodařilo prosadit ani po dvou desítkách 

let. Za zcela zásadní ovšem považuji zastavení projektu Odkanalizování obce. Toto rozhodnutí 

výrazně ovlivňuje, a ještě dlouho bude, veškerý rozvoj obce. Ani po téměř 5 letech nemohu říci, 

že by se podařilo sblížit názor veřejnosti na možnosti čištění odpadních vod s názory odborníků 

a státní správy. Toto považuji také za nejtěžší a nejdůležitější úkol nového vedení obce. 

 

Z čeho máte za dobu svého působení ve funkci starosty největší radost? 

Možná to bude znít hloupě, ale pokud mám odpovědět upřímně a pravdivě, tak z toho, že se 

nám k nejstarší Lidušce narodily ještě čtyři zdravé děti a zatím to vypadá, že by z nich ze všech 

mohli být slušní a užiteční lidé. A pak také z toho, že jsem mohl být u toho, jak se po roce 1989 

naše obec měnila a rozvíjela a že jsem tomu mohl pomáhat a snad příliš nepřekážel.  

 

Který problém, z těch, co jste řešil, považujete za nejobtížnější a proč? 

Byly to ty problémy, které žádné řešení neměly, protože chyběla vůle je řešit. Především 

sousedské a rodinné spory, hádky a rvačky. Také bylo složité naplnit přehnaná očekávání  

o všemohoucím a vševědoucím starostovi, který umí splnit všechna hlasitá přání některých 

spoluobčanů. Tato rozhodnutí byla těžká právě proto, že  vůbec nebylo jasné, kolika dalším to 

uškodí. 
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Čeho jste si na lidech, s nimiž jste měl možnost spolupracovat, nejvíce vážil? 

No, právě ochoty spolupracovat, většinou ochotně a nezištně. Kritiky, pokud byla myšlena 

upřímně a nejenom pro potřebu kritizovat. Tolerance a schopnosti hodnotit práci nejen podle 

výsledku, ale i podle úsilí a námahy práci věnované. 

 

Kdybyste měl něco popřát novému starostovi, co by to bylo? 

Petrovi jsem již popřál na ustavující schůzi při předávání obecních insignií a „služby“ starosty. 

Bylo to myšlené upřímně a velmi vážně a nevím, co k tomu dodávat nebo na tom měnit. Popřál 

jsem mu, aby dokázal najít dost síly nést tu obrovskou odpovědnost, která často tíží na prsou 

jako balvan a nedá v noci spát. Popřál jsem, aby ho ta  krásná a smysluplná práce vždy 

naplňovala, ale nikdy nepohltila. Přál jsem mu bystré smysly a dobrou mysl, aby zvládal 

rozlišovat dobro a zlo. Aby nacházel dost pokory sloužit i lidem, kteří ho možná již dnes upřímně 

nenávidí. Moc bych mu přál, aby vždy nacházel pochopení u Jany a u dětí. 

 

Několik otázek pro nastupujícího starostu obce Petra Dřínovského 

Petře, ujímáš se starostování po Bohumilu Pavlišovi, který stál v čele obce 26 let. Cítíš v tom 

nějaký závazek, případně v čem a proč? 

Stando, předně děkuji za tenhle nápad s otázkami. Myslím, že je fajn být od prvopočátku co 

možná nejsrozumitelnější… 

Jestli cítím závazek? No samozřejmě, obrovský. Samo rozhodování, zda se o tento post ucházet, 

nebylo snadné a trvalo hodně dlouho. Probírali jsme to zejména s mojí Janou ze všech stran. 

Vnímám to rozhodnutí jako službu, jako závazek vůči všem Čisťákům, vůči všem povinnostem, 

které mě naplno zasáhly, a vůči své rodině. Proč? Protože se v životě snažím dělat věci 

zodpovědně. Jsem zvyklý a připravený nést odpovědnost. A to je velký závazek. 

Zároveň bych tímto rád poděkoval Bohoušovi Pavlišovi za jeho dlouholetou službu Čisté. Vážím 

si toho. 

 

Jaký sis stanovil cíl (případně cíle) pro své funkční období, čeho bys chtěl dosáhnout, co bys 

chtěl změnit? 

Cílů je víc. Ten nejdůležitější je, abychom se tady měli pospolu dobře. Je jasné, že není možné, 

aby vždycky a všem všechno vyhovovalo. Jak se praví v jedné pohádce: „...Jeden holky, druhý 

vdolky“. Věřím v dohody, v otevřenost a lidskou ochotu. Ve všech mých předchozích pracovních 

působeních se to vždycky vyplácelo. 

O svých představách, cílech a plánech potřebuji a chci mluvit s kolegy z obecní rady  

a zastupitelstva. Radit se s nimi a nacházet shody. Jde o partu různorodých osobností, které si 

místní zvolili a kterým dali důvěru – a u kterých vnímám snahu být naší obci užiteční. To je moc 

dobře. 
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Určitě se budu snažit, abychom společně připravili a zahájili výstavbu bydlení pro seniory, 

dotáhli do finále pořízení hasičské stříkačky a víceúčelové hřiště TJ Sokol. Nutně se budeme 

v tomto volebním období zabývat čištěním odpadních vod v obci… Chtěl bych nabídnout 

mladým lidem pozemky pro výstavbu rodinných domů. Možná se na konci tohoto volebního 

období dočkáme tisícího obyvatele Čisté 😊. 

Mým letitým polotajným snem je vyhlídková věž 😊 A v neposlední řadě, coby vodák, bych si 

moc přál, aby v Loučné zase tekla voda. To je ale asi spíš z říše snů … 

 

Jak (jakými cestami) chceš tohoto cíle/těchto cílů dosáhnout? 

Otevřenou komunikací s lidmi, spoluprací se zastupiteli, pracovitostí a neochotou smířit se 

s větou typu: „… to nejde.“ 

 

Jaké budou tvé první kroky? 

Už proběhly. Bylo jich tolik, že si vlastně nevybavuju, které byly ty první. Převzali jsme s Lenkou 

Stříteskou, novou místostarostkou, agendu, novelizovali na mnoha místech podpisové vzory. 

Pak jsem absolvoval několik kontrolních dnů na hřišti a v THT v Poličce, zúčastnil jsem se pár 

školení a širších setkání se starosty, s některými kolegy sestavoval návrh rozpočtu na další rok, 

zúčastnil se jednání obecní rady a hlavně začal vyřizovat každodenní pracovní povinnosti –  

a že jich není málo. Rád bych také navštívil postupně všechny starosty v sousedních obcích. 

Zatím se mi to podařilo u trstěnického Romana Kmoška. 

Musím na tomto místě také poděkovat všem obecním pracovníkům, se kterými jsem se v těch 

úplných začátcích potkával. Stále jsem je zahrnoval otázkami, stále po nich něco chtěl  

a požadoval. Byli vstřícní, ochotní a snaživí. Děkuji. 

 

Jistě přijdou i problémy, těžkosti. Máš nějaký recept, jak je zvládnout? 

Pokud bych takový recept měl, nechal bych si ho patentovat a založil si e-shop 😊 

Pracoval jsem ve škole jako učitel, ve středisku výchovné péče jako speciální pedagog a ředitel. 

Ve školství jsem strávil 20 let. Znáš to, Stando, coby učitel a zástupce ředitele, velmi dobře sám, 

že i zde není o nejrůznější problémy nouze. Vyplatilo se mi před problémy neutíkat, nevyhýbat 

se, ale zároveň je nezlehčovat. Bohužel jsem se ve své práci setkal i se situacemi, které neměly 

v danou chvíli řešení … Kde není vůle, není cesta. 

  

Kdybys měl nyní něco občanům obce popřát, co by to bylo? 

Toto číslo vychází jako první v roce 2019, takže bych vám, milí Čisťáci, chtěl popřát fajn rok. 

Přeji vám, aby se vaše očekávání naplňovala a vaše snaha se smysluplně zúročovala. Zároveň 

přeji mnoho vzájemného porozumění a rodinné pohody. 
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A jaké je tvé osobní přání do těch příštích 4 let? 

Ve zdraví to s rodinou přežít, neztratit ideály a pracovat tak, abych se mohl každému podívat 

do očí a podat si ruku. 

Otázky pokládal kronikář obce 

 

Zásadní problémy, které v roce 2018 Zastupitelstvo obce Čistá řešilo 
- bydlení pro seniory – obec v roce 2018 hledala vhodné prostory pro možnou výstavbu 

tohoto typu bydlení, diskuze se vedla také o tom, jak konkrétně by mělo bydlení pro 

seniory vypadat a jak by měla být financována nejen výstavba, ale i následný provoz 

celého zařízení 

- stanovisko obce k D35 – obec poskytla souhlasné stanovisko s navrhovaným 

průběhem připravované dálnice D35, která by měla vést za lesem (za Brlenkou) podél 

stávající silnice I/35 

- projektování chodníků – obec zadala vypracování studií a projektové dokumentace pro 

připravovanou výstavbu chodníků; o této problematice se na zastupitelstvu již delší 

dobu diskutovalo zejména s ohledem na stále se zvyšující provoz v obci a neukázněnost 

některých řidičů 

- modernizace veřejného rozhlasu – v letošním roce proběhlo posouzení rozšíření počtu 

bezdrátových hlásičů 

- pořízení nového hasičského vozidla – na základě finančních prostředků získaných ve 

formě dotací od Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR  

a Pardubického kraje, za spoluúčasti obce, ale i prostřednictvím veřejné sbírky došlo 

k pořízení nového hasičského vozidla značky Tatra (T 815) a k jejímu slavnostnímu 

předání místním hasičům; jednalo se o mimořádný počin nejen v rámci obce, ale  

i regionu 

- modernizace sportovního areálu TJ Sokol Čistá – na základě finančních prostředků 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a za spoluúčasti obce došlo v letošním 

roce k modernizaci sportovního areálu TJ Sokol Čistá; i tento počin lze hodnotit jako 

mimořádný – i díky velmi komplikované výstavbě 

- hydrogeologický posudek – v roce 2018 proběhlo měření kvality a hladiny povrchových  

i spodních vod, došlo též na geologické posuzování podloží 

- záměr ZD Dolní Újezd realizovat projekt „Čistá – farma pro výkrm drůbeže“ – farma 

měla vzniknout na místě nevyužívaných prostor uvedeného zemědělského družstva, 

které se nachází na konci obce ve směru na Brlenku. Zde chtělo ZD Dolní Újezd 

vybudovat šest nových hal pro výkrm brojlerů s kapacitou 6 x 40 000 kusů. Záměr 

vyvolal silný nesouhlas veřejnosti, a to zejména s ohledem na riziko zápachu  

a možného znečištění životního prostředí (spodních vod). Proti výstavbě vznikla petice, 

která probíhala od 5. do 30. listopadu. Petiční archy byly umístěny na obecním úřadě, 

u členů petiční komise a jednoho zastupitele. Petici podepsalo celkem 529 občanů. 

Obec se proti rozhodnutí Krajského úřadu v Pardubicích o povolení výstavby farmy 

odvolala k Ministerstvu zemědělství ČR, které v únoru 2019 výše uvedené rozhodnutí 

KÚ zrušilo  
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- opravy místních komunikací asfaltováním 

- zásadním momentem pak byla změna složení obecního zastupitelstva, výborů a vedení 

obce po podzimních komunálních volbách 

 

Zaměstnanci Obecního úřadu v Čisté v roce 2018 
Jana Němcová – účetní 

Michaela Kmošková – administrativní pracovnice (částečný úvazek) 

Oldřich Vašina – správce kulturního domu (celý úvazek) 

Ilona Rožková – uklízečka (částečný úvazek) 

Romana Křivková – uklízečka kulturního domu (částečný úvazek) 

Martin Klusoň – zaměstnanec obce – celý úvazek 

Augustýn Vonšák – zaměstnanec obce 

Obec dále zaměstnávala 5 sezónních pracovníků, kteří se starali zejména o údržbu zeleně. 

Pracovní místa těchto zaměstnanců byla finančně podpořena úřadem práce. 

 

Stavební a investiční činnost v roce 2018 
Oprava horní zastávky – předláždění a odvodnění autobusové zastávky U pily. Dodavatel – 

firma Strabag 

Oprava komunikací 

Úseky:  

- od domu čp. 419 (Drahošovi) po novostavbu čp. 440 (Hubinkovi) 

- od čp. 46 (Pakostovi) po čp. 43 (Malí) 

- odvodnění komunikace u čp. 50 (Říhovi) 

- od čp. 423 (Cvrkovi) s napojením na „páteřní“ polní komunikaci 

- od horní zastávky po čp. 382 (Jůzovi) 

Dále byla se spoluúčastí obce vybudována komunikace k domu rodiny Horkých, čp. 432. 

Rovněž byly zahájeny práce na přípravě vybudování zpevněné komunikace k čp. 250, 251  

a dalších. Pro nesouhlas části obyvatel byly však práce zastaveny. 

Dopravní značení – obnova, vybudování parkoviště u Pohostinství U Chlebounů 

Chodníky – byla zadána projektová dokumentace pro územní řízení na stavbu chodníků  

od domu čp. 18 po hostinec U Chlebounů 

 

CELKOVÁ CENA (opravy místních komunikací, horní zastávka, parkoviště, dopravní značení, 

chodníky) činila 3 248 640 Kč. 
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Přehled dalších investic 
Pořízení nově Tatry 815 CAS 20 – spoluúčast obce 

Cena: 7 075 475 Kč (blíže viz kapitola Dotační tituly) 

 

Oprava hřbitovní zdi 

V roce 2018 byly dokončeny práce na opravě ohradní zdi hřbitova, které probíhaly od jejího 

částečného zřícení v roce 2012.  

Cena za rok 2018: 331 372 Kč 

 

Modernizace fotbalového hřiště TJ SOKOL – spoluúčast obce 

Cena: 3 121 300 Kč (blíže viz kapitola TJ Sokol Čistá) 

 

Lesní technika (naviják Krpan, ořezávací pila tříkotoučová, talířová půdní fréza, štěpkovač 

LASKI a palivový procesor Palax) 

Cena: 1 113 900 Kč 

 

Oplocenky – les 

Cena: 267 601 Kč 

 

Rozpočet obce (k 31. prosinci 2018) 

Příjmy: 23 499 220 Kč  
Výdaje: 31 382 140 Kč 
 

Dotační tituly 
Získané dotace 

Poskytovatel Účel 
Rozpočet po 

změnách 
Čerpání % plnění 

Pardubický kraj Dotace na provoz 224.300 224.300 100 

Úřad práce ČR Veřejně prosp. pr. 521.959 521.959 100 

Pardubický kraj Dotace - volby 22.946 22.946 100 

Pardubický kraj Dotace - volby 45.000 45.000 100 
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Pardubický kraj  Dotace - JSDH 23.500 23.500 100 

Pardubický kraj Dotace - ZŠ 232.782,80 232.782,80 100 

Ministerstvo 

zemědělství 
Dotace - les 165.709 165.709 100 

Ministerstvo 

zemědělství 
Dotace - les 9.880 9.880 100 

Pardubický kraj Dotace - hřbitov 405.925 405.925 100 

Pardubický kraj  Dotace - JSDH 13.725 13.725 100 

GŘ HZS Dotace - T 815 2.500.000 2.500.000 100 

Pardubický kraj Dotace - T 815 500.000 500.000 100 

Celkem  4.665.726,80 4.665.726,80  

 

Lesní hospodářství (podklady kronikáři dodal Ing. Milan Hron) 
Lesní majetek 

Ke konci roku byly dokončeny venkovní práce na novém lesním hospodářském plánu. 

Zmapováno bylo 152,07 ha porostních ploch a 6,61 ha bezlesí. 

 

Vnější podmínky ovlivňující hospodaření 

Rok 2018 byl v České republice nejteplejším od roku 1961. Průměrná teplota 9,6 stupně Celsia 

byla o 1,7 stupně vyšší, než je dlouhodobý normál. Dosud nejteplejšími byly roky 2014 a 2015  

s průměrnou teplotou 9,4 stupně Celsia. 

Kromě února a března byly všechny měsíce teplotně nad normálem, který meteorologové 

počítají z let 1981 až 2010. Duben a květen byly dokonce teplotně mimořádně nadnormální  

(šlo o nejteplejší duben, respektive květen zaznamenaný na českém území od roku 1961).  

Nejvyšší odchylka průměrné měsíční teploty od normálu byla loni zaznamenána právě  

v dubnu, a to 4,8 stupně. Teploty na některých místech České republiky se už ve čtvrtém 

kalendářním měsíci přiblížily k tropické třicítce. Zatímco průměrné teploty byly letos po 

většinu roku mimořádně vysoké, úhrn srážek značně poklesl. Po devět měsíců byl pod 

dlouhodobým normálem (počítáno opět za roky 1981 až 2010). Například v únoru a listopadu 

se dokonce propadl jen na zhruba třetinu dlouhodobého průměru, v dalších třech měsících byl 

na méně než polovině normálu. Výše zmíněné jevy se velice negativně projevily na stavu 
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lesních porostů v ČR. Kůrovcová kalamita se z Moravy rozšířila i do jižní části Vysočiny a jižních 

Čech a stala se nezvladatelnou. Zkolaboval trh se dřívím, ceny dříví poklesly o třetinu  

i polovinu, ceny prací naopak silně vzrostly. Cca 6 mil. m3 dříví (více než třetina obvyklé roční 

těžby) zůstalo stát nezpracováno v lesích. 

 

Rámce a způsob hospodaření 

Úbytek holin činil 3,58 ha, z toho 0,60 ha přirozená obnova, zbytek 2,98 ha byl vysázen listnáči 

a jedlí. Pokračovala obnova na plochách postižených odumíráním jasanů. Prořezávky  

a probírky do 40 let byly provedeny na zbývající ploše podle plánu 4,23 ha. Celkem bylo 

vytěženo jen 1.168,24 m3 dříví, z toho rekordních 92 nahodilé těžby – převážně kůrovcového 

dříví z mladých porostů. Dříví se ještě podařilo relativně slušně prodat, ale už jen díky 

certifikátu FSC. Obecní lesní hospodář zpracoval žádost o poskytnutí dotací na výstavbu 

oplocenek ze SZIF o celkové délce 4,5 km pro další zvýšení podílu listnáčů a jedle v lesích. Smrk 

podle všeho již dlouho změnu klimatu nevydrží. 

 

Ekonomika 

Základní ekonomické údaje jsou v následující tabulce: 

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

2018 1 549 539 1 138 809 159 2583 
 

 

Obecní zpravodaj 
V roce 2018 vycházel Obecní zpravodaj v pravidelných dvouměsíčních intervalech. Bylo 

vydáno celkem pět čísel. Zpravodaj v poslední době stagnoval, byl spíše malou kronikou, než 

médiem o aktuálním dění v obci. I proto došlo po komunálních volbách z iniciativy nového 

starosty k částečné proměně redakční rady. Poslední číslo kalendářního roku pak vyšlo 

v upraveném grafickém provedení, další změny následovaly na začátku roku 2019. 

 

Redakční radu až do podzimních komunálních voleb tvořili: 

Bohumil Pavliš, starosta obce 

Michaela Kmošková 

Mgr. Jitka Skalická 

Mgr. Stanislav Švejcar 

Petra Vojáčková 
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Složení redakční rady po podzimních komunálních volbách: 

Mgr. Petr Dřínovský, starosta obce 

Jana Dřínovská 

Mgr. Jitka Skalická 

Mgr. Stanislav Švejcar 

Petra Vojáčková 

 

Volby 2018 (výsledky převzaty z webových stránek ČSÚ) 
Rok 2018 byl rokem volebním. Hned z kraje roku občané České republiky vybírali novou hlavu 

státu, na podzim pak proběhly ve třetině okrsků (včetně volebního obvodu Svitavy) volby do 

Senátu Parlamentu České republiky, po celé zemi pak volby do zastupitelstev obcí. 

 

Volba prezidenta České republiky  
Volba prezidenta proběhla ve dnech 12. - 13. ledna (první kolo) a 26. - 27. ledna (druhé kolo). 

Prezidentem České republiky byl zvolen Miloš Zeman. Voliči v Čisté volili takto: 

Kandidát 
Navrhující 

strana 

Politická 

příslušnost 

1. kolo 2. kolo 

číslo 
příjmení, jméno, 

tituly 
hlasy % hlasy % 

1 Topolánek Mirek 

Ing. 

Senátoři BEZPP 16 3,36 X X 

2 Horáček Michal 

Mgr. Ph.D. 

Občan BEZPP 35 7,35 X X 

3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 65 13,65 X X 

4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 3 0,63 X X 

5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 4 0,84 X X 

6 Kulhánek Vratislav 

Ing. Dr. h. c. 

Poslanci ODA 0 0,00 X X 

*7 Zeman Miloš 

Ing. 

Občan SPO 182 38,23 278 54,40 

8 Hilšer Marek MUDr. 

Bc. Ph.D. 

Senátoři BEZPP 43 9,03 X X 

+9 Drahoš Jiří prof. 

Ing. DrSc., dr. h. c. 

Občan BEZPP 128 26,89 233 45,59 
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Volby do Senátu Parlamentu České republiky 
Volby do Senátu Parlamentu České republiky proběhly ve dnech 5. – 6. října (první kolo)  

a 12. – 13. října (druhé kolo). Senátorem za volební obvod Svitavy byl zvolen Michal Kortyš 

z ODS. V Čisté se volilo takto: 

Kandidát 

Volební 

strana 

Navrhující 

strana 

Počty hlasů % hlasů 

číslo 

příjmení, 

jméno, 

tituly 

1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo 

1 Novák 

Jaroslav 

Patrioti ČR Patrioti ČR 2 X 0,61 X 

2 Fliedr 

Bohuslav 

Ing. 

KDU-

ČSL+STAN 

STAN 44 X 13,53 X 

3 Krátký Jiří Piráti Piráti 28 X 8,61 X 

+4 Havíř 

Pavel 

MUDr. 

ČSSD ČSSD 32 25 9,84 18,93 

5 Andrle 

Sylor 

Richard 

Mgr. MBA 

Monarchiste.cz Monarchiste.cz 6 X 1,84 X 

6 Šafář 

Miroslav 

MVDr. 

Rozumní Rozumní 13 X 4,00 X 

*7 Kortyš 

Michal 

ODS ODS 159 107 48,92 81,06 

8 Mňuk 

Milan 

KSČM KSČM 20 X 6,15 X 

9 Krpálek 

Josef Ing. 

SPD SPD 21 X 6,46 X 

 

Volby do zastupitelstev obcí 
Volby do zastupitelstev obcí se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října. O přízeň voličů v Čisté  

se ucházela čtyři místní uskupení: 

VOLEBNÍ SDRUŽENÍ PRO OBEC ČISTÁ 

SNK ČISTÁ 2018 

VOL. SNK ČISTÁ 

„Občané občanům“ 
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Celkové výsledky: 

Kandidátní listina Hlasy 
Počet 

kandidátů 

Přepočtené % 

platných 

hlasů 

Počet 

mandátů 
číslo název abs. v % 

1 VOLEBNÍ 

SDRUŽ. PRO 

OBEC ČISTÁ 

1 029 18,06 14 19,35 3 

2 SNK ČISTÁ 

2018 

1 618 28,40 15 28,40 4 

3 VOL. SNK 

ČISTÁ 

1 276 22,40 15 22,39 3 

4 "Občané 

občanům" 

1 774 31,14 15 31,13 5 

 

Volební výsledky jednotlivých uskupení: 

VOLEBNÍ SDRUŽENÍ PRO OBEC ČISTÁ 

Kandidát Počet hlasů 
Pořadí 

zvolení 

/náhradníka 

Mandát 
poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly abs. v % 

1 Vojáčková Petra 166 16,13 1 * 

2 Kopecká Lucie DiS. 76 7,38 3 - 

3 Vejrychová Lenka 56 5,44 4 - 

4 Klusoň Martin 107 10,39 2 * 

5 Vašina Oldřich 103 10,00 3 * 

6 Maiwaldová Marie 72 6,99 5 - 

7 Novotný Josef 19 1,84 6 - 

8 Holcová Jana Mgr. 99 9,62 1 - 

9 Kopta Antonín Ing. 73 7,09 7 - 

10 Hárovník Lukáš 53 5,15 8 - 

11 Klusoňová Marie Mgr. 98 9,52 2 - 

https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=5303&xobec=577944&xstrana=904&xstat=0&xvyber=0
https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=5303&xobec=577944&xstrana=903&xstat=0&xvyber=0
https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=5303&xobec=577944&xstrana=902&xstat=0&xvyber=0
https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=5303&xobec=577944&xstrana=901&xstat=0&xvyber=0
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12 Binková Veronika Bc. 54 5,24 9 - 

13 Stříteský David 18 1,74 10 - 

14 Binková Marcela 35 3,40 11  

 

SNK ČISTÁ 2018 

Kandidát Počet hlasů 
Pořadí 

zvolení 

/náhradníka 

Mandát 
poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly abs. v % 

1 Pavliš Bohumil 147 9,08 3 * 

2 Kuře Pavel Mgr. 212 13,10 1 * 

3 Lopaurová Miluše 132 8,15 2 - 

4 Vašina Josef DiS. 105 6,48 3 - 

5 Pavlišová Anna Ing. 84 5,19 4 - 

6 Maiwald Štěpán 199 12,29 2 * 

7 Lenoch Petr 81 5,00 5 - 

8 Skalický Jiří Ing. 135 8,34 1 - 

9 Simon Václav Ing. 145 8,96 4 * 

10 Buben Miroslav 77 4,75 6 - 

11 Mazůrková Alena 53 3,27 7 - 

12 Pánková Veronika 75 4,63 8 - 

13 Němcová Adéla DiS. 50 3,09 9 - 

14 Franková Marcela 80 4,94 10 - 

15 Štorková Marie 43 2,65 11   - 

 

VOL. SNK ČISTÁ 

Kandidát Počet hlasů 
Pořadí 

zvolení 

/náhradníka 

Mandát 
poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly abs. v % 

1 Dřínovský Petr Mgr. 249 19,51 1 * 

2 Elčkner Jiří 95 7,44 2 - 
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3 Křivka Petr 163 12,77 2 * 

4 Kmošek Ladislav 124 9,71 3 * 

5 Žroutová Alena 52 4,07 3 - 

6 Stříteský Martin 97 7,60 1 - 

7 Zőlflová Gabriela 68 5,32 4 - 

8 Filip Michal 48 3,76 5 - 

9 Klusoň Pavel 71 5,56 6 - 

10 Stibůrek Jiří 63 4,93 7 - 

11 Nepraš Dušan 58 4,54 8 - 

12 Čapek Petr 54 4,23 9 - 

13 Andrle Tomáš 32 2,50 10 - 

14 Kmošek Jaroslav 68 5,32 11 - 

15 Dospěl Ondřej 34 2,66 12 - 

 

„Občané občanům“ 

Kandidát Počet hlasů 
Pořadí 

zvolení 

/náhradníka 

Mandát 
poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly abs. v % 

1 Stříteská Lenka 176 9,92 3 * 

2 Kučera Josef 185 10,42 1 * 

3 Briol Miroslav 139 7,83 4 * 

4 Lipavská Miroslava 94 5,29 1 - 

5 Šedivý Milan 107 6,03 2 - 

6 Pakosta Josef 97 5,46 3 - 

7 Jůza Pavel 85 4,79 4 - 

8 Janák Miroslav 95 5,35 5 - 

9 Landsmann Tomáš 84 4,73 6 - 

10 Kučerová Ilona 106 5,97 7 - 

11 Kmošková Blanka 137 7,72 5 * 
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12 Jůzová Dagmar Mgr. 180 10,14 2 * 

13 Žroutová Vladimíra 82 4,62 8 - 

14 Kadidlová Zdeňka 86 4,84 9 - 

15 Kmošek Petr 121 6,82 10 - 

 

Kulturní život v obci  
Níže uvedený přehled kulturních akcí není a nemůže být kompletní. Jedná se o výběr zejména 

těch akcí, jejichž pořadatelem či spolupořadatelem byla obec. 

 

Babský bál 
Obecní Babský bál proběhl 17. března. A jako vždy bylo o co stát! Jedna z přespolních 

návštěvnic k jeho průběhu v Obecním zpravodaji uvedla: „Pokud je to ve skutečnosti tak, jak 

to vypadalo na plese, tak obyvatelé Čisté mají smysl pro každou legraci. Mohli jste tu potkat, 

co vás napadne – od pohádkových postav z Princezny ze mlejna a Fíka s Ájou, přes tři klony 

Elvise Presleyho s manželkami, havajské tanečnice a dokonce britskou královskou rodinu 

s těhotnou (vévodkyní, pozn. kronikáře) Kate.“1 

Jako nejlepší maska byla nakonec vyhodnocena skupina tanečníků ověnčených bílými balónky, 

kteří představovali pěnu do koupele. Nezapomněli přitom ani na houbu na mytí. Jen tancování 

v takovém kostýmu bylo trošku nepraktické.  

Babský bál zkrátka nabídl skvělou zábavu, při níž nechybělo předtančení, promenáda masek, 

bohatá tombola, domácí kuchyně šéfkuchaře Miloše Rejmana z Budislavi, ale i výborná hudba, 

kterou obstaral „Radek Klusoň & Kdo má čas“. 

 

Den matek (pořádán ve spolupráci s mateřskou a základní školou) 
Dne 10. května se v kulturním domě uskutečnilo tradiční vystoupení dětí a žáků mateřské  

a základní školy ke Dni matek. Broučci ze školky se roztančili na louce plné květin, Včelky to 

zase pořádně rozjely při písni Pomáda. Vystoupení tentokrát nepostrádalo šmrnc a vtip –  

a bylo po zásluze odměněno dlouhým potleskem.  

Žáci 4. a 5. ročníku základní školy si na vystoupení ke Dni matek připravili loutkovou pohádku 

O statečném krejčířovi, s tanečním představením pak vystoupili žáci a žákyně 5. třídy. 

Následovalo pásmo básniček a písniček, které bohatý program zakončilo. Každá maminka si 

domů odnesla růžičku a přáníčko, vlastnoručně vyrobené svým dítětem. 

 

                                                           
1 Rezková, Barbora: Několik střípků z Babského bálu aneb Pohled zvenčí od přespolních. In: Obecní zpravodaj, 

Čistá u Litomyšle. Ročník: 11., číslo 2., s. 6. 
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Advent 2018 
Ani v roce 2018 se Čistá nemusela stydět za adventní program, který svým občanům nabídla. 

Na první adventní neděli, která připadla na 2. prosinec, byl v kostele sv. Mikuláše připraven 

v pořadí již čtvrtý adventní koncert. Vystoupili na něm děti a žáci mateřské a základní školy, na 

panovu flétnu zahrála Mariana Maiwaldová. Po koncertě pak v 17 hodin proběhlo slavnostní 

rozsvěcení vánočního stromu.  

Ani letos v době adventu nechyběla výstava regionálních betlémů, která se uskutečnila první 

a druhou adventní neděli v kostele sv. Mikuláše. Po loňské premiéře, na které se sešly betlémy 

z místních rodin vyrobené v tuzemsku, Rakousku nebo dokonce v dalekém Betlémě judském, 

byla letošní výstava doplněna o betlémy z okolních kostelů. 

Součástí adventního programu pak byla také Adventní výstava v Čisté, která se konala 1. a 2. 

prosince v kulturním domě. Podobně jako v předchozích letech se jednalo o nabídku 

řemeslných výrobků, punč, sladké perníčky – nechyběla však ani tvořivá dílna. Zkrátka, ačkoliv 

je Čistá jen pár kilometrů vzdálená od kulturně bohaté Litomyšle, rozhodně se neměla za co 

stydět. Koneckonců – množství lidí, kteří jednotlivé části programu navštívili, to jenom 

potvrzovalo. 

 

Vítání občánků 
Letošní vítání občánků připadlo na 16. prosinec. V kulturním domě se sešlo jedenáct dětí, které 

s jejich rodiči pozdravil starosta obce Petr Dřínovský. O hudební doprovod slavnostního 

odpoledne se postaraly Lucie a Mariánka Maiwaldovy. Nechyběl podpis rodičů do pamětní 

knihy narozených dětí ani společné focení.  

 

Z dalších akcí v obci: 

Tříkrálová sbírka 

Zatímco při loňské Tříkrálové sbírce byla zima a mráz, letos koledníky čekalo téměř jarní počasí. 

Na obchůzku po obci vyrazilo osm skupin, kterým se podařilo vybrat krásných 31 547 Kč. Sbírku 

pořádá Charita ČR, výtěžek je určen na pomoc nemocným, a to zejména v regionu, kde sbírka 

probíhá. 10% výtěžku pak putuje na pomoc v zahraničí. 

 

Ukliďme Česko – akce „Brlenka“ 

Skupina dobrovolníků z Čisté se v roce 2018 zapojila do celorepublikové akce Ukliďme Česko, 

při níž tisíce lidí po celé zemi vyrážejí do svého blízkého i vzdálenějšího okolí, aby jej zbavili 

všeho, co do přírody nepatří.  

Čistečtí dobrovolníci si za cíl svého úklidu vybrali Brlenku – malebné prostředí krásného lesa, 

které na jaře láká k procházkám, v létě a na podzim také ke sběru hub. Pro řadu návštěvníků 

(nejen Brlenky) by však měl být vstup do lesů zakázán. Zanechávají v nich totiž spoustu 

odpadků, někteří si z nich v podstatě dělají skládku.  
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Čisteckých dobrovolníků se sešlo přibližně 40 (asi polovinu tvořily děti). Na Brlence (podél 

silnice) posbírali plný valník odpadků. Našli mimo jiné pneumatiky různých velikostí, zbytky 

vyvržených ovcí, skleněné a plastové láhve různých tvarů a velikostí, eternitovou střešní 

krytinu, plechovky, obaly, dráty, krabice, kus blatníku a řadu dalších věcí, které do přírody 

rozhodně nepatří. Místo následně opatřili informační cedulí, na které bylo uvedeno, kdy a kým 

byl prostor uklizen. Bohužel ani taková informace mnohým lidem nezabránila v tom, aby 

v následujících týdnech příkop kolem silnice zaplnily odpadky novými…. Jak rádi říkáme, že 

„někdo něco“, ale jak se vlastně (nejen) k přírodě chováme my? Jsme si vědomi odpovědnosti 

nejen za vlastní životy, ale i celek společnosti, nebo jsme vztah k tomuto celku už dávno 

ztratili? Stali jsme se sobci myslícími jen na vlastní užitek či prospěch? Věřím, že minimálně 

skupina těch, kteří se rozhodli dobrovolně část našeho životního prostředí uklidit, si je tohoto 

odpovědného vztahu vědoma. A je moc fajn, že k tomu vedou i své děti. 

 

Čtvrtý ročník Branného dne 

Čtvrtý ročník Branného dne proběhl v sobotu 2. června. Na trati dlouhé pět kilometrů byly pro 

děti připraveny nejrůznější úkoly, které prověřily například jejich znalosti z myslivosti  

a včelařství, ale i fyzickou zdatnost. Pro mnohé děti bylo velkým zážitkem to, že si mohly 

nasadit plynovou masku s ochranným oblekem a proběhnout kouřem ze zapálené dýmovnice.  

Trať vedla přes Brlenku a stáčela se zpět na fotbalové hřiště, kde si děti mohly koupit drobnosti 

za nasbírané groše. Nechyběla hasičská pěna a lanovka. 

 

Taneční 2018 

Z kapacitních důvodů (málo volných pátečních termínů v kulturním domě) se v roce 

2018 tradiční taneční s Ing. Janem Lexmanem nekonaly. Taneční (začátečníci i pokročilí) byly v 

roce 2018 v Čisté zastoupeny dvouhodinovými tanečními lekcemi s tanečním mistrem Janem 

Bílkem. Taneční se konaly ve středu. Organizačně je zajišťovala Renata Edlmanová.  
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Spolkový život v roce 2018 
V roce 2018 v obci působily tyto spolky/organizace: 

Sbor dobrovolných hasičů 

Tělovýchovná jednotka Sokol Čistá, zapsaný spolek 

Myslivecký spolek Čistá  

HC Čistá 

Sbor pro občanské záležitosti 

Včelaři  

Babinec 

ČMS CHPH – MS Čistá u Litomyšle (Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů – místní 

spolek Čistá u Litomyšle) 

 

Sbor dobrovolných hasičů v roce 2018 
Sbor dobrovolných hasičů měl k 24. lednu 2018 celkem 91 členů, z toho 44 mužů, 24 žen  

a 23 dětí. 

 
Činnost sboru: 

- 27. ledna se konal 38. Hokejový ples; účast byla jako tradičně velmi slušná (více než 

200 platících návštěvníků) 

- 10. února se někteří členové sboru opět zúčastnili masopustu v Čisté u Rakovníka 

- 25. května se členové sboru zapojili do Noci kostelů spojené s výstupem na kostelní věž 

(na tu v dýchacím přístroji vystoupali Oldřich Vašina, Martin Klusoň a Michal Hájek 

z SDH Bystré) 

- 2. června se SDH účastnil dalšího ročníku Branného dne 

- 16. června si SDH Čistá připomněl 140. výročí od svého založení, a to velmi důstojnou 

slavností, kterou navštívila řada občanů obce (nejen členů sboru); slavnost byla 

spojena se srazem rodáků a nabídla bohatý program: 

o v pátek 15. června se na prostranství za kulturním domem promítal film Špunti 

na vodě  

o sobotní program odstartovala možnost prohlídky hasičské zbrojnice, mateřské 

a základní školy a kostela sv. Mikuláše; po 13. hodině vyrazil průvod hasičů obcí, 

a to od budovy obecního úřadu na místní hřiště, kde proběhly slavnostní 

projevy (mezi řečníky nechyběl starosta obce Bohumil Pavliš); následoval 

koncert dechové kapely STŘÍBRŇANKA, scénka mladých hasičů i seznámení 

s veřejnou sbírkou na nové hasičské vozidlo a zvon sv. Mikuláše či hudební 

vystoupení kapely ABBA revival Pop Star, večer patřil taneční zábavě  
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o v neděli 17. června byla v kostele sv. Mikuláše sloužena mše svatá za živé  

a zemřelé hasiče z Čisté 

o po celou dobu oslav bylo zajištěno bohaté občerstvení, sobotní program navíc 

doplnil staročeský jarmark, přehlídka hasičské techniky, příjezd motocyklových 

veteránů, pro děti byly k dispozici skákací hrady a další dětské atrakce (to vše 

zcela zdarma) 

- 28. června uspořádali vedoucí mládeže Hasičský den určený pro mateřskou a základní 

školu  

- 8. září proběhl 18. ročník soutěže Memoriál Vladimíra Tauera; muži se  umístili  

na třetím místě, ženy na místě prvním 

- 1. prosince se konalo oblíbeno Peklo v hasičárně 

 

Aktivity mladých hasičů: 

- účast v tradiční Tříkrálové sbírce 

- vystoupení na hasičském plese (děti vystupovaly na plese poprvé) 

- mladí hasiči se zapojili do akce „Ukliďme si Česko“ – společně s dalšími dobrovolníky 

z obce uklízeli les podél silnice na Brlence 

- účast na oslavách 140 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Čisté 16. června – mladí 

hasiči si vyrobili hasičskou Tatru, s níž šli v průvodu vesnicí, odpoledne pak v rámci 

oslav vystoupili s připravenou scénkou 

- příprava tradičního Hasičského dne pro mateřskou a základní školu v červnu 2018 

- podíl na přípravě akce Peklo v hasičárně na konci roku 

 

Kromě toho se mladí hasiči zúčastnili několika závodů, včetně okresního kola hry Plamen, které 

proběhlo ve dnech 25. a 26. května v Dolním Újezdu. Družstvo mladších dětí se umístilo  

na 15. místě z 22, družstvo starších dětí (bylo spojeno s dětmi z Lezníka pod názvem „Čistý 

Lezník“) pak na místě 12. (z 19 družstev). V podzimním kole stejné hry, které proběhlo 20. října 

v Janově, Čistá postavila družstva mladších i starších dětí samostatně. Výsledky: 

Mladší děti:  1. hlídka: 18. místo z 38 družstev 

  2. hlídka: 27. místo ze 41 družstev 

 

Starší děti: 1. hlídka: 23. místo ze 41 družstev 

  2. hlídka: 27. místo ze 41 družstev 
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Zásahy výjezdové jednotky: 

Složení výjezdové jednotky v roce 2018: 

Počet členů: 19 

Velitelé: 4 

Strojníci: 4 

Nositelé dýchací techniky: 17 

Kurz - motorová pila: 2 

 

V letošním roce měla výjezdová jednotka Čisté celkem 14 zásahů: 

- 18. 1. v 19:00 hod. požár bytu, Komenského nám., čp. 1044, Litomyšl 

- 25. 2. ve 22:30 hod. hledání ztracené osoby v Čisté, čp. 125 

- 19. 3. v 6:23 hod. požár na balkóně v bytě, J. E. Purkyně, čp. 1143, Litomyšl 

- 10. 4. v 16:50 hod. požár kamionu na silnici I/35 u odbočky na Janov 

- 28. 4. v 16:13 hod. Janov, čp. 6 požár domu pro seniory, dálková doprava vody 

(námětové cvičení) 

- 3. 5. ve 20:55 hod. požár staré trávy na konci Janova směrem na Strakov 

- 7. 8. ve 14:45 hod., návrat 9. 8. ve 20:30 hod., požár seníku ZD Opatovec 

- 24. 8. ve 14:08 hod. požár pole ne konci Litomyšle u průmyslové zóny směrem  

na Svitavy 

- 22. 9. v 9:10 hod. technická pomoc při likvidaci sršňů, Čistá čp. 390 

- 30. 9. v 18:03 hod. požár čtyřpatrového domu, Svitavy 

- 10. 10. v 9:19 hod. požár rozvodny na Vertexu (prověřovací cvičení) 

- 17. 10. v 9:21 hod. odstranění nafty z komunikace Čistá, čp. 150 

 

Školení 

- pravidelně probíhala odborná příprava jednotky v rozsahu 40 hodin podle stanovených 

témat, každé tři měsíce pak výcvik nositelů dýchací techniky 

- 6. března - školení velitelů v Brněnci (v rozsahu 8 hodin), kterého se zúčastnil Oldřich 

Vašina ml. a David Stříteský  

- 8. - 9. března - školení strojníků na HZS Litomyšl (v rozsahu 16 hodin), kterého se 

zúčastnili Martin Klusoň a Vladimír Klusoň ml. 

- 27. května - školení na AED přístroj a první pomoc (proběhlo v místní hasičské 

zbrojnici); školení se zúčastnili velitelé jednotky a vedoucí mládeže 

- 30. 3. proběhl v obecním lese praktický výcvik s motorovou pilou, kterého se zúčastnili 

František Kuchta, David Stříteský a Oldřich Vašina  

- 24. listopadu - seminář velitelů ve Svitavách, kterého se zúčastnili Oldřich Vašina ml., 

David Stříteský a Jindřich Nešpor 
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- 26. listopadu - teoretické školení obsluhy motorových pil na stanici HZS Litomyšl, 

kterého se zúčastnili David Stříteský a František Kuchta 

 

Kurzy 

- 12. - 13. října proběhl na stanici HZS Svitavy kurz nositelů dýchací techniky, kterého se 

zúčastnil Petr Kalousek 

 

Pěna 

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

dny či tábory. V Čisté si děti pěnu užily v rámci Branného dne, 140. výročí založení sboru  

a v rámci posledního „hasičáku“ na konci června. 

 

Další aktivity 

- účast v krajském kole v požárním sportu – doplňování vody do kádí při požárních 

útocích 

- účast části sboru na oslavách 130. výročí založení SDH ve Strakově (se starou 

stříkačkou) 

- požární hlídka při benefičních koncertech Hudba pomáhá v Morašicích, Litomyšli, 

Vysokém Mýtě a v Poličce 

- čištění potůčku vodou z rybníka na debrujářském táboře v Budislavi 

 

Nová CAS 

Myšlenka na pořízení nového zásahového vozidla se objevila v roce 2016. Důvodem byla 

dosluhující Avie. Členové sboru se okamžitě pustili do práce a začali zjišťovat veškeré potřebné 

informace. Objížděli také jednotky, které už nové vozidlo měly. Důležitou se ukázala rovněž 

konzultace u mjr. Ing. Jaroslava Čermáka na HZS Svitavy, který čisteckým hasičům poradil, aby 

požádali o dotaci na pořízení nové techniky z Fondu zábrany škod. V dubnu 2017 bylo  

o vyjádření v dané věci požádáno zastupitelstvo obce, které souhlasilo. Koncem května došlo 

k podání žádosti na Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. V srpnu téhož 

roku pak přišla skvělá zpráva – dotace byla schválena, navíc se projekt díky podpoře HZS 

Pardubického kraje dostal na první místo v tabulce žadatelů o celkovém počtu 120. Na základě 

získání této dotace byla Čisté přiznána i dotace krajská. 

V říjnu 2017 proběhla konzultace na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru 

v Praze, která se týkala ekonomických a technických podmínek pořízení nové CAS, ale  

i správného postupu při výběrovém řízení. Na základě získané dotace pak byli členové sboru 

pozváni do Tatry Kopřivnice, Wissu v Polsku a THT Polička. 

V listopadu vydalo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR vzorové technické 

podmínky, podle kterých došlo k vypracování vlastní technické dokumentace nové CAS.  
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30. května 2018 v 16:01 hod. proběhlo otevírání obálek, ze kterého vzešel vítěz, a sice THT 

Polička s cenou 7 042 200 Kč včetně DPH. 

Příjezd nové Tatry do Čisté se odehrál 11. prosince v 9:10 hod. Oldřich Vašina ml. k němu pro 

Obecní zpravodaj napsal: „Na tento příjezd jsme netrpělivě čekali před hasičárnou i za 

nepříznivého počasí a těšili jsme se jako malí kluci na novou hračku.“2 A není divu – novou 

Tatru mohou čisteckým hasičům závidět i jednotky z mnohem větším obcí i měst.  

 

Výbava: 

Nová CAS má reflexní barvu z důvodu lepší viditelnosti při horších klimatických podmínkách  

a je vybavena podmetacími řetězy, které se používají na zledovatělé vozovce, sněhu a blátě. 

Další výbavou je mycí lišta, nárazníková lafetová proudnice, naviják o tažné síle 5 tun, 

osvětlovací stožár, motorová pila, vysavač na nebezpečný hmyz, elektrocentrála, přetlakový 

ventilátor, stativy na reflektory, plovoucí čerpadlo, elektrické kalové čerpadlo, motorové 

kalové čerpadlo, přenosná odnímatelná lafetová proudnice, vysokotlaká hadice o délce 60 m, 

čtyřdílný hliníkový žebřík, záchranářský batoh a páteřová deska pro poskytnutí první pomoci, 

dýchací technika MSA, náhradní tlakové lahve, ruční a vozidlová radiostanice a výjezdový 

tablet se softwarem Gina, díky které zjistíme přesnou polohu místa události. 

Označení: CAS 20/4000/240–S2R  

 

Technické parametry vozidla: 

Váha: 18 t 

Délka: 8280 mm 

Šířka: 2550 mm 

Víška: 3150 mm 

Objem nádrže na vodu: 4 000 l 

Objem nádrže na pěnidlo: 240 l 

Výkon čerpadla: 2000 l/min 

Počet míst k sezení: 1+5 

Režimy čerpadla: nízkotlaký a vysokotlaký  

Brodivost vodou: až 120 cm 

 

Tělovýchovná jednotka Sokol Čistá, zapsaný spolek 
Tělovýchovná jednota měla v roce 2018 181 členů, z toho 84 mužů, 10 žen, 55 chlapců  

do 15 let, 22 dorostenců od 16 do 18 let, 8 dívek do 15 let a 2 dorostenky ve věku od 16 do 18 

let. 

 

  

                                                           
2 Vašina, Oldřich ml.: JSDH – cesta k nové Tatře. In: Obecní zpravodaj, ročník 12., číslo 1., s. 8. 
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V roce 2018 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: 

V průběhu roku byla realizována modernizace sportovního areálu a výstavba víceúčelového 

hřiště. Cena díla (včetně DPH) činila 7 217 532 Kč. TJ Sokol do akce vložila 50 000 Kč, 60% 

nákladů pokryla dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ostatní pak 

spoluúčast obce. Kolaudace byla provedena 18. prosince 2018. 

 

Soutěže: 

TJ měla v ročníku 2017 – 2018 v mistrovských soutěžích družstva mužů, mladších a starších 
žáků, kteří hráli pod názvem Tělovýchovná jednota Jiskra Litomyšl/Tělovýchovná jednota 
Sokol Čistá, zapsaný spolek krajský přebor, mladší a starší elévy a minipřípravku.  
 
Muži obsadili v sezóně 2017/2018 celkové 8. 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. Po odchodu trenéra Romana Stibůrka přišel na uvolněný post 
Lukáš Karal. 
 
Žáci hráli v sezóně 2017/2018 Krajský přebor skupiny B, a to pod názvem Tělovýchovná 
jednota Jiskra Litomyšl/Tělovýchovná jednota Sokol Čistá, zapsaný spolek. Mladší žáci se 
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umístili na 7. místě z třinácti mužstev, starší žáci pak obsadili skvělou první příčku, která 
znamenala postup do Krajského přeboru skupiny A. Mladší žáky trénoval Ivan Čech, starší 
Jakub Kadidlo a Daniel Kopecký.  
 
Elévové hráli v sezóně 2017/2018 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. 
 
 

Z dalších výsledků: 

Mladší přípravka se zúčastnila Poháru OFS Svitavy 2017/2018, který se konal v Čisté, a to za 

účasti osmi týmů. Ty byly rozděleny do tří skupin. Mužstvo Čisté se na něm utkalo pouze 

s jedním soupeřem (Jevíčko nedorazilo), a to ve skupině A o výsledcích: Jaroměřice 8:6 (2:4)  

a 4:4 (2:2), což znamenalo vítězství ve skupině a možnost zahrát si finálovou skupinu s těmito 

soupeři: Březová nad Svitavou 8:3 (2:1) a Svitavy B 5:5 (2:3). Uvedené výsledky znamenaly 

vítězství v Poháru OFS Svitavy. 

Nejlepším střelcem turnaje byl Jiří Elčkner (15 branek), nejlepším brankářem pak Václav 

Jetmar. 

Starší přípravka se zúčastnila Poháru OFS Svitavy 2017/2018, který se konal v Březové nad 

Svitavou, a to za účasti 4 týmů, které si zahrály „každý s každým“ dvoukolově. Mužstvo Čisté 

se postupně utkalo s těmito soupeři: Březová nad Svitavou 2:1 (0:0) a 1:0 (1:0); Bystré 2:2 (1:1) 

a 0:1 (0:1) a Svitavy B 0:4 (0:2) a 1:1 (1:1), což znamenalo konečné 2. místo.   

 

TJ Sokol dále uspořádala 18. ročník turnaje Starých gard, na němž postavila dvě mužstva, 
která obsadila čtvrté a osmé místo (z osmi mužstev). Vítězem se stalo mužstvo Horní Jelení. 
 

TJ Sokol Čistá, zapsaný spolek, uspořádala také pátý ročník turnaje Rodáků (pod záštitou 
KKZP s.r.o.), kterého se zúčastnilo celkem deset mužstev. Turnaj se hrál ve dvou skupinách, 
přičemž vítězné celky skupin si zahrály s AC Sparta Praha. Z družstev, která nepostoupila mezi 
čtyři nejlepší týmy, byl vytvořen „Výběr Čisté“. 
 
Konečné pořadí turnaje: 1. Taurus Trans 

2. Pohodlí 
3. Velké Opatovice 
4. FCS Trstěnice 
5. Lvíčata 
6. Forfun 
7. KKZP s. r. o. 
8. Čistá 
9. Němčice 
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10. Litrpul Čistá 
 
Po turnaji proběhla autogramiáda bývalých hráčů AC Sparta Praha. 

Kromě výše uvedeného uspořádala TJ Sokol Čistá také ples (hrála skupina Rytmik) a divadelní 
představení, které bylo v režii Divadelního souboru Jožina Janouška. Po divadelním 
představení následovala taneční zábava, na které hrála skupina Modrý Mauricius. 
 

Myslivecký spolek Čistá 
Výměra honitby: 1671 ha (třetinu tvoří les, zbytek pak louky a pole) 

Předseda: Radek Zölfl 

Hospodář: Petr Lenoch 

Spolek měl v roce 2018 15 členů (z toho jednu ženu, dva adepty). Hlavní lovnou zvěří 

v čisteckém revíru bylo prase divoké a zvěř srnčí. Dále se v místních lesích vyskytuje daněk 

evropský, liška obecná, zajíc polní, jezevec lesní, psík mývalovitý, kuna lesní, kuna skalní  

a koroptev polní. 

Ročně členové spolku odloví kolem 40 ks černé zvěře, dále pak přibližně 20 ks zvěře srnčí.  

Ze zvěře škodné se loví převážně liška obecná (cca 15 ks ročně), jezevec lesní (cca 2 ks ročně) 

a stále více se rozšiřující psík mývalovitý (cca 5 ks ročně). 

 

HC Čistá, zapsaný spolek 
Nový kalendářní rok zahájil HC Čistá 13. ledna 2018 Hokejovým plesem, na kterém hrála kapela 

Vepřo knedlo s Dádou. Také tentokrát čekalo na účastníky plesu půlnoční překvapení, kterým 

byl hokejový zápas ve znakové řeči. 

 

Z dalších událostí: 

- v březnu skončila Městská hokejová liga, ve které HC obsadil 6. místo z 11 mužstev 

- 6. dubna proběhla výroční schůze, na které členové HC zhodnotili cíle, které si pro 

skončenou sezónu vytyčili a naplánovali cíle pro sezónu příští 

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

- v září se uskutečnilo již téměř tradiční soustředění hráčů v Nymburce jako příprava  

na novou sezónu 

- od října hrál HC opět v Městské hokejové lize Litomyšl, a to za účasti 11 mužstev 

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

na zimním stadionu v Litomyšli přímo na Štědrý den (konalo se s podporou obce); pro 

děti byly připraveny různé aktivity (slalom, aktivity zaměřené na obratnost či střelbu 

branek apod.) 

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

hasičů Čistá a obcí. 
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Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) 
SPOZ se v roce 2018 aktivně účastnil především organizace Vítání občánků, které se 

uskutečnilo v prosinci v kulturním domě. Členky se rovněž podílely na organizování dalších 

kulturních akcí v obci. 

 

Včelaři (zpracováno podle podkladů Mgr. Pavla Kuře) 
V roce 2018 bylo v katastrálním území Čisté registrováno celkem 202 včelstev. Včelařů 

sdružených při základní organizaci Českého svazu včelařů v Litomyšli bylo 17, z toho 3 ženy  

a 14 mužů.  

Protože velmi chladné počasí přetrvávalo ještě v březnu a v dubnu, včelstva plodovala 

v předjaří jen velmi málo. Když jsme se s nástupem května ocitli skokově prakticky na letních 

teplotách, většina včelstev nebyla v dostatečné síle, aby první jarní snůšku pořádně zachytila. 

Prvního medobraní se tak včelaři dočkali až v polovině května. Díky nadprůměrně teplému  

a suchému počasí odkvetly lípy velmi rychle a medovaly jen málo.  

Také v roce 2018 přišla snůška pohankového medu, a to především v dolní a střední části obce. 

Medovice nebyla žádná. S ohledem na rychlý přechod ze zimy rovnou do léta a přetrvávající 

suché teplé dny byla nakonec snůška mírně podprůměrná. Cena medu stoupla, za 100 - 110 

Kč/kg prodával málokdo, přímo od včelaře bylo možné med zakoupit zpravidla od 120 - 130 Kč 

za kilogram. Dařilo se chovu matek. Pokles teplot na podzim byl pozvolný a prolety včel 

s příchodem listopadu prakticky ustaly. Za důsledného použití léčiva Gabon v podletí, Varidolu 

na podzim a fumigaci v prosinci spolu s teplotně relativně stabilní zimou předpokládáme velmi 

dobré výsledky léčení roztoče varoázy a dobrý stav včelstev v předjaří 2019.  

 

Babinec 
„Nezapsaný“ spolek Babinec, tedy volné společenství místních dam, které i v důchodu chtějí 

být aktivní a podílet se na životě obce, funguje už deset let. Nejdéle se Babinec scházel 

v Pohostinství U Chlebounů, „kdy nám Vláďa Horáček vždy něco dobrého uvařil“ – jak kronikáři 

jedna z členek prozradila. Po smrti pana Horáčka na konci roku 2018 nalezl Babinec nový azyl 

v kulturním domě.  

Babinec se v roce 2018 podílel na spoluorganizaci několika místních akcí. Na obecní Babský bál 

například napekl vynikající koláčky, nechyběl ani jejich příspěvek do tomboly. Podobně tomu 

bylo u Adventní výstavy ručních prací, pro kterou členky Babince rovněž přichystaly 

občerstvení. Nechyběly však ani u „Silvestrovské čočkovky“, kterou spolu se starostou obce 

připravily. Protože jsou některé dámy rovněž členkami SDH Čistá, pomáhaly též při řadě 

hasičských akcí. Nechyběly ani nejrůznější výlety a návštěvy kulturních představení. 
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ČMS CHPH – MS ČISTÁ U LITOMYŠLE  
Spolek chovatelů poštovních holubů založili v roce 1996 Petr Kmošek a Václav Vomáčka, do té 

doby chovatel drobného zvířectva v Čisté. V současné době spolek sdružuje  

21 registrovaných členů, svůj koníček si přitom hradí ze svého.  

Za více než dvacet let své existence dosáhli místní chovatelé řady úspěchů. Dvacetkrát 

reprezentovali Čistou na celostátních výstavách v České republice, jedenkrát také na evropské 

výstavě. Jeden z chovatelů byl vybrán na Mistrovství světa holoubat 2012 FCI World 

Championship, v níž se umístil na skvělém druhém místě, v roce 2016 pak na místě šestém. 

Dvakrát měl spolek svého holuba také na olympiádě.  
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Kostel sv. Mikuláše, biskupa (z podkladů Mgr. Pavel Kuře sestavil kronikář) 
Duchovní správa bývalé samostatné farnosti v Čisté byla jako v předchozích letech vedena 

z Litomyšle, a to ve stejném personálním obsazení. V rámci posílení duchovní správy v rozsáhlé 

farnosti litomyšlské, která je druhou největší v diecézi, přišel na podzim z Polska jáhen Piotr 

Antkiewicz. V souvislosti se započetím „nedělní farní kavárny“ v Litomyšli byly od podzimu 

slouženy nedělní mše v Čisté od 10:30 hodin. V pastorační radě farnosti zastupoval čistecké 

věřící Pavel Kuře. 

V průběhu roku převzal od pana Josefa Lopaura většinu povinností kostelníka jeho zeť 

Miroslav Buben. Manželé Lopaurovi nadále pokračují v péči o výzdobu a úklid kostela. Drobný 

servis „od kleneb výše“, tj. drobné opravy střešní krytiny, běžnou údržba zvonů a věžních 

hodin, stejně jako  a větrání kostela zajišťuje od roku 2015 zvoník Pavel Kuře.     

Také v roce 2018 působil v kostele chrámový sbor, který pod vedením Jiřího Skalického 

nastudoval několik drobnějších skladeb - převážně rytmických, ale i středověkou vánoční 

koledu „Ježíš, náš Spasitel“, nebo zcela novou „Modlitbu“ z filmové pohádky Anděl Páně 2. 

Kromě velikonočních a vánočních svátků se postaral o hudební doprovod při křtech, slavnostní 

nedělní bohoslužbě při oslavě 140. výročí založení hasičského sboru a srazu rodáků. Hudební 

provedení štědrovečerní bohoslužby s poměrně bohatým instrumentálním doprovodem bylo 

zdařilé a velmi pozitivně hodnocené od místních věřících i příležitostných návštěvníků 

bohoslužby. 

Ve stejném složení zůstali v roce 2018 zvoníci kostela sv. Mikuláše: Pavel Kuře čp. 334, Štěpán 

Maiwald čp. 156, Ladislav Pavliš čp. 113 a Bohumil Pavliš čp. 382. Zazvonilo se ručně před 

všemi bohoslužbami, při všech křtech a jiných příležitostech církevních i světských. Čistá tak 

patří mezi cca 70 míst v České republice, kde se zvoní pravidelně ručně.  

 

Události roku 2018 a vztahy s německými sousedy 
Půlnoční cink v prvních minutách roku 2018 obstarali zvoníci Pavel Kuře, Štěpán Maiwald  

a Bohumil Pavliš. Účastnil se též P. Zdeněk Mach, který rovněž zazvonil na velký zvon, cinknul 

i místostarosta Jiří Elčkner. Tradičně se zúčastnily manželky zvoníků. Pozvání přijali rovněž 

Elčknerovi a Broulíkovi z Čisté. Zazněl Svatováclavský chorál a česká státní hymna. Cink byl 

s ohledem na probíhající veřejnou sbírku pojat jako benefiční – symbolicky na obnovu zvonu 

Mikuláš. 

Veřejná sbírka „Střípky na Mikuláše“ na obnovu zvonů byla podpořena i na obecním plese  

17. března, kde byly k dispozici tiskové materiály, a drobní dárci přispívali do pokladničky. 

„Střípky na Mikuláše“  byly prezentovány také 22. března na služební poradě Oddělení 

hospodářské kriminality Územního odboru Policie ČR Svitavy. 

Na Velký pátek 30. března v 15 hodin proběhla po mnoha letech pobožnost křížové cesty. 

Věřící prošli sedm zastavení staré kamenné křížové cesty. Tato dřívější tradice (průvodem se 

šlo až do kapličky u Boštíkových) byla obnovena z podnětu paní Marie Maiwaldové. Pobožnost 

vedl jáhen Karel Dvořák, u každého zastavení děti symbolicky přiložily zapálenou svíci. 

Zúčastnilo se cca 25 lidí. Akci organizoval Pavel Kuře. 
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Dne 20. dubna v 18 hodin se na pět minut rozezněly zvony při příletu letadla s ostatky 

komunisty perzekuovaného kardinála Josefa Berana do Prahy. V Čisté zazvonil Štěpán 

Maiwald, na věži kostela Povýšení sv. Kříže v Litomyšli Pavel Kuře. 

Dne 30. dubna proběhl v Praze další Den zvoníků Arcidiecéze pražské. V rámci odborné části 

programu proběhla prezentace zvoníka Pavla Kuře – „Zvony čistecké a litrbašské a obnova 

zvonu Mikuláš“. Po propagačních materiálech se jen zaprášilo. Střípky na nový zvon poté do 

Čisté poslal mj. Josef Zika, zvoník katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. 

Dne 25. května se konala celorepublikově desátá, v Čisté čtvrtá, Noc kostelů. Zahájil ji běh na 

věž v podání čisteckých a trstěnických dobrovolných hasičů včetně oblékání do hasičských 

obleků. Následovalo hudební vystoupení žáků ZŠ, saxofonového tria V. Binková, M. Klusoňová 

a O. Cenek v rytmu swingu. O Kerckerově barokní zvonařské dílně, jeho předchůdcích  

a následovnících a o novinkách z obnovy zvonu Mikuláš přednášel zvoník Pavel Kuře. 

Představeny byly mj. historické materiály. Při západu slunce zahrála na flétny (panova, 

zobcová, příčná) Mariana Maiwaldová, a to za doprovodu Lucie Maiwaldové, přičemž panova 

flétna zazněla ve zdejším kostele historicky poprvé. Hudebně byl tak celý program obsazen 

výhradně místními hudebníky, a to velmi kvalitně, zvlášť silným zážitkem bylo vystoupení  

M. Maiwaldové. V průběhu večera přišlo cca 80 návštěvníků. 

Patrně nejvýznamnější událostí v roce 2018 byla ve dnech 15. - 17. června slavnost 140. výročí 

založení Sboru dobrovolných hasičů v Čisté, která byla spojená se srazem rodáků. Historicky 

poprvé byli oficiálně pozváni i zástupci našich bývalých německých sousedů a rodáků. Zavítali 

k nám Friedrich a Cornelia Eigelovi. Friedrich je předsedou Hřebečského krajanského spolku, 

rodina žila dříve ve Chmelíku. Cornelia zastupuje v rámci tohoto spolku okres Svitavy. V sobotu 

ve 13 hod. zahájil velký kostelní zvon slavnostní průvod od hasičárny na hřiště. V rámci 

programu na hřišti přednesl projev mj. Friedrich Eigel. Zvoník a koordinátor projektu obnovy 

zvonů stručně prezentoval probíhající veřejnou sbírku „Střípky na Mikuláše“. Dále zorganizoval 

příjezd historických motocyklů na hřiště. V neděli pak proběhla slavnostní mše za účasti hasičů, 

při které zazpívala a zahrála zdejší schola. Část přímluv a také část promluvy byla čtena 

v němčině (přítomni též manželé Eigelovi). Z hlediska obnovy zvonů jsme se dočkali velice 

pozitivní zprávy – manželé Anni a Albert Lebedovi jakožto zástupci komunity vysídlených 

litrbašských německých občanů totiž oznámili, že převezmou partnerství v rámci česko-

německého projektu dokončení obnovy zvonového fondu kostela sv. Mikuláše v Čisté. 

Oficiálního zapojení našich německých rodáků do projektu mj. později umožnilo podání 

žádosti o příspěvek od Česko-německého fondu budoucnosti. S manželi Eigelovými byl 

navázán velmi přátelský vztah. Manželé Eigelovi podpořili finančně veřejnou sbírku na zvony  

i veřejnou sbírku na nové hasičské auto. Od manželů Lebedových předali finanční příspěvek 

na zvon (Lebedovi podpořili již dříve projekt obnovy věžních hodin a odlití prvního menšího 

zvonu). 

Dne 21. června proběhla tradiční prohlídka kostela a věže pro páťáky zdejší základní školy. 

Přišlo celkem 12 žáků a paní ředitelka Siglová. Byli to první páťáci, kteří velký kostelní zvon 

sami rozhoupali, a to dokonce ve dvou partách – každá samostatně.  
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Dne 15. srpna byla Česko – německému fondu budoucnosti podána žádost o příspěvek 

k probíhajícímu projektu dokončení obnovy zvonů kostela sv. Mikuláše v Čisté. Poměrně 

obsáhlá žádost v obou jazykových verzích s velkým množstvím příloh obsahovala i vyjádření 

partnera projektu z německé strany – manželů Anni a Alberta Lebedových. S administrativním 

vyřízením ze strany německých partnerů byla nápomocna Cornelia Eigelová. Velmi pěkné 

doporučení Čisté poskytla paní Irena Kuncová ze Společnosti česko-německého porozumění 

Walthera Hensela v Moravské Třebové, které vděčíme za část překladů do němčiny, a 

kampanolog Petr Vácha. Doporučení ze strany správce farnosti se Čistá bohužel nedočkala. 

Dne 25. srpna se v prostorách AG Maiwald v Benátkách uskutečnil Den otevřených vrat, 

v rámci kterého byl rovněž prezentován projekt „Střípky na Mikuláše“. Výtěžek z dobrovolných 

příspěvků tohoto dne vynesl přes 20 tisíc Kč. Manželé Maiwaldovi jej celý věnovali na zvon 

Mikuláš. V rámci Dne otevřených vrat proběhla také výstava historické zemědělské techniky 

(traktorů). Většina strojů přijela z Čisté. 

Ve dnech 24. – 26. srpna navštívila Čistou paní Bettina Scholz, rozená Sobola (dcera zdejšího 

rodáka Hanse Soboly), s kamarádkou Silvií Tschiene z Německa. Kromě návštěvy přátel z Čisté 

si prohlédly také kostel sv. Mikuláše, Litomyšl a 26. srpna si na velký kostelní zvon před 

bohoslužbou zazvonily. Obě rovněž na zvon Mikuláš přispěly. 

Dne 29. srpna navštívil Čistou zdejší rodák Herbert Podmelle (nyní Německo, Braniborsko).  

Při příležitosti veřejné sbírky na zvony navštívil obecní úřad, kde předal svůj příspěvek. S neteří 

Frauke (vnučka od další zdejší rodačky Mizzi) a jejím manželem si následně prohlédli kostel  

sv. Mikuláše a základní školu (tehdy německou). Také Frauke se stala mecenášem zvonu 

Mikuláš. 

V pondělí 3. září byl hlasem starého velkého zvonu sv. Jana a Pavla mučedníků zahájen nový 

školní rok. 

Dne 16. září se Pavel Kuře setkal s manžely Eigelovými a dalšími krajany z Hřebečského 

krajanského spolku v rámci Dnů česko-německé kultury v Moravské Třebové. Došlo na 

přátelská setkání a plánování dalších společných aktivit.   

21. září v 18:00 - 18:15 hod. se Čistá v rámci Dnů evropského kulturního dědictví zapojila do 

celoevropské akce - zvonění míru. 

Dne 28. října ve 12 hodin se na 15 minut po celé zemi rozezněly zvony při příležitosti 100. 

výročí založení samostatného Československa. Připojila se i Čistá. Kostel sv. Mikuláše byl večer 

slavnostně nasvícen, ve 20 hodin se na věži sešla parta nadšenců, aby k uctění 100. výročí 

zazněly zvony ještě jednou. Zazvonili: Zvoník a zastupitel Pavel Kuře, starosta Petr Dřínovský a 

zastupitel Václav Simon. Poté všichni přítomní zazpívali státní hymnu.  

Dne 11. listopadu se ve 13:30 hodin na 2 minuty a 20 vteřin rozezněly zvony po celé České 

republice k uctění obětí první světové války. Celonárodní akci vyhlásila Vláda ČR. Připojila  

se i Čistá. 

23. listopadu se skupinka zvoníků a farníků ze slezské Karviné spolu s pěti zvoníky z Čech vydala 

do krakovské hutě firmy Metalodlew na prohlídku hotového zvonu Vox Patris. Zcela 



33 
 

mimořádná prohlídka za přítomnosti zvonaře Piotra Olszewskeho byla možná díky dobrým 

kontaktům karvinských a polských zvonařů, a to za souhlasu brazilského objednatele zvonu. 

Vox Patris je s hmotností 50 tun, průměru 4,5 m a výškou 4 m největším zvonem světa, který 

bude zvonit tradičním „houpáním“. Na naprosto jedinečné a prestižní akci byla zastoupena  

i Čistá - pozván byl totiž zvoník Pavel Kuře. Kromě něj z Čech již jen dva zvoníci svatovítští,  

Dr. František Skopec a kampanolog Mgr. Petr Vácha. 

Dne 2. prosince se v kostele sv. Mikuláše konal druhý roční Výstavy regionálních betlémů 

spojená s adventním koncert. Betlémů se sešlo celkem 20, a to včetně tří kostelních (Čistá, 

Trstěnice, Litomyšl – kapitulní kostel). V rámci koncertu účinkovaly děti z MŠ a ZŠ Čistá. Jako 

dosud nejkvalitnější vystoupení dospělých hudebníků v rámci adventních koncertů v Čisté za 

celou dobu, kdy se adventní koncerty pořádají, bylo hodnoceno účinkování Mariany 

Maiwaldové na panovu, příčnou a zobcovou flétnu. Marianu doprovodily sestry Lucie (klávesy) 

a Anežka (housle). Atmosféře pomohlo i světelné aranžmá. Prezentována byla též sbírka 

„Střípky na Mikuláše. Výstavu betlémů navštívily v dalším týdnu společně děti z MŠ a ZŠ Čistá. 

Dne 5. prosince doputovala do Čisté zpráva o rozhodnutí správní rady Česko-německého 

fondu budoucnosti, že čistecký projekt na obnovu zvonů podpoří v roce 2019 částkou  

300 000 Kč.  

Při „půlnoční“ mši 24. prosince, která je v posledních letech v Čisté sloužena vždy již 

odpoledne, zazpíval a zahrál zdejší chrámový sbor s hosty. Vánoční mše jsou i v Čisté hodně 

navštěvované.  

Dne 29. prosince proběhlo svěcení nové hasičské Tatry. Slavnost zahájil ve 13 hodin hlas 

velkého starého zvonu z kostelní věže, po kterém nová Tatra přijela za blýskání majáků 

k hasičárně. 

 

Informace k veřejné sbírce na obnovu zvonů 
Veřejná sbírka na dokončení obnovy zvonů kostela sv. Mikuláše v Čisté, vyhlášená obcí Čistá 

v roce 2017, vstupovala do roku 2018 přibližně se stovkou svatomikulášských „střípků“, který 

se rovnal částce přibližně 65 tisíc Kč. Na konci roku pak bylo na účtu 220 tisíc. Za pozitivním 

výsledkem stála nejen víceletá příprava, poměrně široká propagace, nadšení a odhodlání, ale 

též štědrost dárců, a to zejména z řad místních obyvatel. Je velmi povzbudivé, že prostředky 

na nový zvon, tedy na věc, kterou člověk k holému životu vlastně nepotřebuje, se v Čisté 

scházejí takto rychle. Více než symbolický je pak fakt, že se do sbírky zapojují také občané 

Německa, naši někdejší sousedé, kteří museli po druhé světové válce naši obec opustit. 
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Základní škola a Mateřská škola Čistá 

Základní škola ve školním roce 2017/2018 
Počet žáků: 38, od ledna 2018 39 

Personální obsazení:   Mgr. Miloslava Siglová, ředitelka  

Mgr. Martina Zahálková, učitelka  

    Mgr. Ilona Stránská, učitelka 

    Bc. Martina Karlíková, 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 

Čtenářská dobrodružství 

   Přírodovědný kroužek zaměřený na myslivost 

   Taneční kroužek 

Z akcí školy 
- Návštěva divadelního představení ve Smetanově domě – muzikálová pohádka 

„Čarodějův učeň“  

- Projekt „Hrátky skřítka Podzimníčka“ – celodenní projekt zaměřený na oslavy podzimu, 

tentokrát spojené s vesmírem – Vesmírná show (mobilní planetárium)  

- Tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi (keramika a patchwork)  

- Animační program o tradicích a zvycích v Rusku, Francii, Německu, Španělsku a Anglii 

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

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

a adventními dílnami  

- Slavnost Slabikáře – slavnostní předání Slabikáře prvňáčkům za přítomnosti rodičů  

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

stromu“  

- Vánoční výstava prací žáků v budově základní školy  

- Návštěva místního kostela – komentovaná prohlídka výstavy regionálních betlémů  
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- Vánoční výlet do Brna – výlet rodičů s dětmi do předvánočního Brna, návštěva Science 

centra, vánoční trhy  

- Cestománie – přednáška Ing. Novákové o Africe (fauna a flora)  

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

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

pobyt s lyžováním a jinými aktivitami  

- První pomoc – přednáška MUDr. Šafránka s praktickými ukázkami a zapojením žáků  

- O historii obce Čistá – přednáška Mgr. Pavla Kuře  

- Divadélko pro školy Hradec Králové – představení literárně dramatické tvorby K. Čapka 

– Devatero pohádek  

- 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  

- Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře v Městské knihovně v Litomyšli  

- Návštěva Smetanova domu – divadelní představení „Šípková Růženka“ – Divadelní 

společnost J. Jurištové  

 

Škola byla zapojena do programů „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“. Od 1. 8. 2017 až do  

31. 7. 2019 probíhá realizace projektu ZŠ a MŠ Čistá 22, který je podpořen z evropských 

finančních zdrojů. Z projektu jsou financovány pozice asistentů v mateřské a základní škole, 

doučování žáků ohrožených školním neúspěchem či kroužek zaměřený na rozvoj čtenářské 

gramotnosti. Škola je rovněž zapojena do projektů města Litomyšle – Cestou vzájemného 

porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl a MAP I, MAP II.  

Základní škola vydávala rovněž svůj zpravodaj a informovala prostřednictvím vlastních 

webových stránek či Obecního zpravodaje (taktéž mateřská škola). 

 

Mateřská škola ve školním roce 2017/2018 
Počet dětí: 38, od ledna 2019 39 

Personální obsazení: Mgr. Jitka Řeháková, vedoucí učitelka 

   Kateřina Kalusová, DiS. 

   Jitka Marešová, učitelka  

   Daniela Lustyková, DiS., učitelka 

   Markéta Quaiserová, školní asistent 

   Denisa Rábová, DiS., školní asistent 

   Petr Frank, DiS., školní asistent 

   Petra Hanusová, školnice  
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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 do školky mohly 2x za rok přinést svoji oblíbenou knížku  

- Čertí školka – čertovské soutěžní dopoledne děti strávily v převlecích, dočkaly  

se i Mikulášské nadílky  

- Bílý den – v zimních měsících děti oslavovaly paní „Zimu“ 

- Sluníčkový den – konal se na konci května – školka se oblékla do žluté barvy  

- Pirátský den – „Včelky“ (starší děti) si hrály na Piráty 

- Vodnický den – „Broučci“ (mladší děti) se proměnili ve vodníky a zkoumali vodní říši  

a koloběh vody 

 

AKCE PRO RODIČE S DĚTMI: 

- Mámo, táto, pojď si 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  

- Mámo, táto, pojďme tvořit – téma Halloween 

- Mámo, táto, pojďme zdobit – adventní dílna pro rodiče a děti na téma zdobení 

perníčků  

- Mámo, táto, pojď se bavit – čarodějnické soutěžní odpoledne pro všechny čarodějky  

a čaroděje zakončené opékáním buřtů   

- Mámo, táto, pojď se loučit – slavnostně rozloučení s předškoláky při zahradním pikniku 

 

EXKURZE, VÝLETY 

- Zámek Potštejn 

- Den dětí – oslava Dne dětí se konala na v Čisté v restauraci U Zběhlíka, děti si prohlédly 

domácí chov zvířat a poté byly odměněny domácí zmrzlinou   

- Hasičský den – vzdělávací a soutěžní dopoledne pořádané místním sborem 

dobrovolných hasičů  

- Perníková chaloupka – výlet do tajemné Perníkové chaloupky v Rábech u Pardubic, 

jízda vláčkem na Kunětickou horu  

 

Z dalších akcí mateřské školy: 

- Mikuláš a světlo - prosincové divadlo pro nejmenší  

- Vánoční výstava - výstava výtvarných prací dětí z MŠ v prostorách školy  

- Vánoční besídka - program pro rodiče dětí v kulturním domě  

- Škola nanečisto - návštěva předškoláků v prvních třídách ZŠ  

- Karneval – téma Děti ráje – sobotní odpoledne plné soutěží a odměn  
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- Kouzelnická škola – účast na představení v rámci Čarodějnického dne  

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

 

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 

 

Demografický vývoj v roce 2018 
Počet obyvatel k 31. prosinci 2018: 983 (podle údajů ČSÚ k 1. 1. 2019) 

Z toho žen: 502 

Z toho mužů: 481 

 

Počet narozených dětí v roce 2018: 12 

Počet úmrtí: 3 

Počet přistěhovaných občanů: 8 

Počet odstěhovaných občanů: 15 
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Události v ČR 
- 12. – 13. ledna se konalo první kolo prezidentských voleb, v němž uspěli Miloš Zeman  

(38,56 %) a Jiří Drahoš (26,6 %); voleb se zúčastnilo 61,92 % voličů 

- 26. – 27. ledna proběhlo druhé kolo volby prezidenta České republiky, které vyhrál 

Miloš Zeman (51,36 %). 

- 5. března demonstrovaly tisíce lidí proti zvolení komunistického poslance Zdeňka 

Ondráčka do čela komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů; 

protesty směřovaly také proti stávajícímu premiérovi v demisi Andreji Babišovi 

- 15. března, v den výročí nacistické okupace českých zemí v roce 1939, se na tři stovky 

vysokých a středních škol a dalších institucí zapojily do studentské stávky „Vyjdi ven“ 

na obranu ústavních hodnot 

- 23. dubna byly ostatky kardinála Josefa Berana, perzekuovaného komunistickým 

režimem, uloženy v sarkofágu v kapli sv. Anežky v katedrále sv. Víta (Kardinál Beran se 

v 60. letech účastnil jednání II. vatikánského koncilu, komunistický režim mu však 

zakázal návrat do vlasti. Po smrti byl proto z podnětu papeže Pavla VI. pohřben v kryptě 

baziliky sv. Petra ve Vatikánu, a to po boku papežů. Posledním přáním kardinála však 

bylo, aby byl pohřben v rodné zemi.) 

- 27. června jmenoval Miloš Zeman druhou vládu Andreje Babiše 

- 27. října byla u příležitosti 100. výročí vzniku Československa po rekonstrukci otevřena 

historická budova Národního muzea 

- 28. října proběhly po celé republice oslavy 100 let od vzniku Československa 

- 28. listopadu byl na seznam děl ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO zapsán 

modrotisk, o jehož zápis žádala Česká republika se čtyřmi dalšími státy 

- 20. prosince došlo k výbuchu metanu v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku, který si 

vyžádal 13 mrtvých (většinu obětí tvořili Poláci) a tři vážně zraněné horníky; jednalo se 

o jedno z největších důlních neštěstí v novodobé historii 

 

Události ve světě 
- Ve dnech 9. – 25. února se v jihokorejském Pchjongčchangu uskutečnily XXIII. zimní 

olympijské hry 

- 25. května vstoupilo v Evropské unii v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů (GDPR), které ochranu těchto údajů významně zpřísnilo 

- 23. června se hluboko v thajské jeskyni Tcham Luang Nang Non ztratilo 13 chlapců, 

když ustupovali do jeskyně před stoupající vodou; objeveni byli až po deseti dnech, 

všichni byli zachráněni 

- 27. července jsme byli svědky nejdelšího pozorovatelného zatmění Měsíce v 21. století 

v délce trvání 1 hodinu, 43 minut, 34 sekund 

- 9. září vyplulo ze San Francisca první zařízení organizace The Ocean Cleanup („úklid 

oceánu“), které by mělo sbírat plastový odpad v Tichém oceánu; systém zamířil k 

takzvané velké pacifické skládce mezi Kalifornií a Havajskými ostrovy, kde podle 

odhadů vědců pluje na 1,8 bilionu kusů plastu 
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Počasí v roce 2018 
Rok 2018 se do historie naší země zapíše jako jeden z nejsušších roků novodobé historie. 

Suchem byla postižena prakticky celá republika, na mnoha místech musela být pitná voda 

dovážena v cisternách. Čisté se tento problém díky Bohu netýkal – nedostatkem spodní vody 

netrpěla. Horší to však bylo s vodou povrchovou. Paradoxně i v této situaci mnozí občané dál 

zalévali své zahrádky pitnou vodou, bez hlubší odpovědnosti za to, co dělají.  

Doprovodným jevem sucha byla kůrovcová kalamita, která zasáhla značnou část republiky. 

V Čisté a okolí sice nebyla situace dramatická, přesto jsme se i my s nárůstem kůrovce potýkali. 

Prognóza do budoucna navíc není příznivá – podobně suchých roků by mělo přibývat. Přesto 

má Čistá oproti jiným obcím jednu výhodu. Díky vedení obce a výbornému lesnímu hospodáři 

se v posledních letech upouští od zalesňování smrkem, který bude díky měnícím se 

klimatickým podmínkám stále náchylnější, a více se vysazují listnáče. Ty by měly být vůči 

změněným klimatickým podmínkám odolnější.  

Ačkoliv byl rok 2018 extrémně suchým, na zahrádkářské úrodě se to dramaticky neprojevilo. 

Jabloně byly od jara obsypané plody, které (přes jisté ztráty) dozrály. Podobně na tom byly 

hrušky, švestky a další ovoce. Přesto nás sucho staví před řadu tíživých otázek, které mnozí 

odmítají, další se jim brání a jiní o nich raději nechtějí ani slyšet. Nebylo letošní sucho opravdu 

projevem klimatických změn, tzv. globálního oteplování? Neměli bychom přemýšlet nad tím, 

proč tomu tak je a jak s tím může bojovat každý z nás? A není už za pět minut dvanáct?  

 

Leden 

Na Nový rok klesla ranní teplota na 0 až -1 stupeň, přes den se při polojasném počasí vyšplhala 

na 4 °C. V následujících dnech se ještě oteplilo, v neděli 7. ledna jsme naměřili více než  

8 stupňů. Mírné ochlazení se sněhovými přeháňkami přišlo v následujícím týdnu, kdy se 

teploty pohybovaly nejčastěji mezi 6 až 4 stupni, na konci týdne pak v noci poklesly  

k -4 stupňům a přes den se šplhaly jen k -1°C, nejvýše pak k nule. Třetí lednový týden byl 

chladným, ale také velmi větrným. V noci teploty klesaly k minus 2 stupňům, přes den se držely 

kolem nuly. 17. ledna napadlo několik centimetrů sněhu, ale už druhý den bylo téměř 5 stupňů 

nad nulou a sníh rychle tál. V tento den navíc silně foukalo, vítr dosahoval rychlosti orkánu. 

Závěr ledna se nesl v duchu polojasného až oblačného počasí, srážek mnoho nebylo. V pondělí  

29. ledna jsme při polojasném počasí naměřili 12 stupňů nad nulou. V dalších dnech se 

postupně ochlazovalo. 

 

Únor 

Ani začátek února mnoho srážek nepřinesl. Převažovalo polojasné počasí s nočními teplotami 

kolem nuly, denními pak kolem 5 °C. Sněžilo až 7. a 8. února, kdy napadlo necelých 10 cm,  

a teploty se držely kolem nuly. V dalších dnech se však opět oteplilo na 5 až 6 stupňů. Největší 

mrazy letošní zimy přišly po 20. únoru. Už 21. února klesly noční teploty k -11 °C, v dalších 

dnech se přitom dále ochlazovalo. V sobotu 24. února jsme naměřili 14 stupňů pod nulou, 

v neděli 25. února pak do dokonce -18. Přes den se teplota pohybovala jen mezi -4 až -3 °C, 
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v neděli 25. ledna nepřesáhla -5 stupňů. Převládalo jasné počasí. Výraznější změna nepřišla 

ani v dalších dnech, teploty v noci klesaly k téměř 15 stupňům pod bodem mrazu, přes den se 

pohybovaly v rozmezí -8 až -5 stupni. Převládalo jasné až skoro jasné počasí. 

 

Březen 

Březen začal jasným a velmi chladným počasím. Až do 5. března klesaly noční teploty pod 

minus 10 stupňů, v neděli 4. března dokonce k -15 °C, přes den se pohybovaly v rozmezí  

od minus pěti do nuly. Od 6. března se začalo oteplovat – oteplení bylo přitom velmi radikální. 

V neděli 11. března jsme při polojasném počasí naměřili až 16 °C! V dalších dnech se ochladilo 

a konečně přišly dešťové srážky. Jen 16. března jsme však zaznamenali celodenní déšť 

s teplotami kolem 4 – 5 stupňů. Následně se prudce ochladilo, v neděli 18. března spadla ranní 

teplota k téměř -7 °C, přes den se vyšplhala jen k -2 °C. Následovaly jasné až polojasné dny 

s nočními teplotami mezi -2 až -7 stupni, přes den pak jen kolem nuly. Až 25. března se denní 

teplota vyšplhala k +8 °C. Závěr března se nesl ve znamení velké oblačnosti a občasných srážek 

s denními teplotami kolem 10 stupňů, 31. března pak při polojasném počasí teplota stoupla  

až k 15 °C. 

 

Duben 

Duben odstartoval velmi větrným počasím při nočních teplotách kolem 4 stupňů a denních 

kolem 13. Celkově však duben patřil k teplým a suchým měsícům. Již v prvním týdnu se teploty 

vyšplhaly k 20 stupňům, jen občas je snížil mírný déšť či vítr. Také po zbytek měsíce 

převažovalo jasné či polojasné počasí, srážek bylo málo. Už v sobotu 21. dubna dosáhla teplota 

letních 25 stupňů. V následujících dnech sice přibylo oblačnosti, přeháňky však byly velmi 

sporadické. V neděli 29. dubna klesly ranní teploty k 4 °C, odpolední se však šplhaly  

k 27 stupňům. Na čarodějnice bylo pak teplo (24 °C), ale velmi větrno. 

 

Květen 

Začátek května byl rovněž větrný, zároveň se trochu ochladilo, 1. května jsme naměřili 17 °C. 

V dalších dnech se postupně oteplovalo, v neděli 6. května bylo při jasném a velmi větrném 

počasí 21 stupňů. Až do poloviny měsíce se střídalo polojasné až oblačné počasí. Vyskytly se  

i bouřky, srážek ale mnoho nepřinesly. V neděli 13. května jsme při jasném počasí naměřili  

25 °C. Až 17. května přišel opravdový déšť, pršelo celý den. Ranní teploty klesly  

ke 12 stupňům, denní vyšplhaly jen k 16 °C. V dalších dnech přišlo oteplení, které pokračovalo 

až do konce měsíce. Od 23. května se ranní teploty pohybovaly nejčastěji kolem 14 – 15 stupni, 

denní pak mezi 26 – 28 stupni, 28., 29. a 31. května dokonce nad 30 °C. 
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Červen 

1. června zasáhly Čistou silné bouřky. Už následující den se však vyjasnilo, teplota přes den se 

pohybovala mezi 26 – 27 °C. Červen byl zároveň poslední měsíc, v němž jsme se potkali 

s občasnými srážkami v podobě přeháněk a bouřek. Až do 9. června se ranní teploty 

pohybovaly mezi 11 – 15 stupni, přes den pak mezi 25 – 28 °C. Od 9. do 11. června se dočkali 

občasných přeháněk a bouřek, ranní teploty se pohybovaly mezi 18 až 15 stupni, odpoledne 

pak nejčastěji kolem 28 - 29 °C. V dalších dnech se ochladilo na přibližně 20 stupňů, stále se 

objevovaly přeháňky. Oteplovat se začalo od poloviny měsíce. Zatímco 15. června jsme 

naměřili 23 stupňů, v neděli 17. června to při oblačném počasí bylo 27 až 30 °C, 21. června 

dokonce 31 °C. V pátek 22. června se ochladilo, ranní teploty spadly na 10 – 11 stupňů, 

odpolední dosahovaly pouze k 16. Přidaly se také přeháňky. Následující den bylo sice počasí 

podobné, silný vítr však teplotu pocitově srazil ještě dolů. 26. června pršelo, totéž platilo pro 

28. červen. Teplota se v těchto dnech pohybovala jen mezi 20 – 23 °C. Školní rok se s žáky  

a studenty rozloučil polojasným, ale dosti větrným počasím. Ráno teploty spadly  

k 11 stupňům, přes den se pohybovaly kolem 25. Poslední červnový den byl pak chladný  

a větrný, s teplotami kolem 18 °C. 

 

Červenec 

Červenec začal oblačným a chladnějším počasím, první dva dny bylo jen kolem 20 stupňů.  

V dalších dnech se ale rychle oteplovalo a už 4. července teplota dosáhla letních 26 stupňů, na 

svátek sv. Cyrila a Metoděje dokonce 30 °C. Poté přišlo mírné ochlazení. Ranní teploty se 

pohybovaly kolem 15 stupňů, odpolední pak nejčastěji kolem 23 °C. Převládalo oblačné či 

polojasné počasí beze srážek, už 11. července jsme mohli konstatovat, že je velké sucho. 

V druhé polovině měsíce převažovalo velmi teplé počasí s teplotami nad 30 stupňů a téměř 

beze srážek. Ranní teploty se pohybovaly nejčastěji mezi 16 a 19 stupni. Zřejmě nejteplejším 

dnem měsíce byl 30. červenec, kdy jsme naměřili přes 33 stupňů. 

 

Srpen 

Prakticky po celý srpen pokračovalo velmi teplé a hlavně extrémně suché počasí. Ranní teploty 

se pohybovaly mezi 18 až 20 stupni, jen občas mírně poklesly. Odpolední pak často dosahovaly  

30 stupňů, mnohdy i výše. 1., 2. i 3. srpna jsme naměřili 35 stupňů ve stínu, taktéž  

i v některých dalších dnech. Srážky se prakticky nevyskytovaly, jemně pršelo například  

8. srpna, bouřku jsme zaznamenali v noci 14 srpna. K jistému ochlazení došlo až na konci 

prázdnin, kdy se zatáhlo, teploty v noci klesly k 15, někdy dokonce až k 11 stupňům, odpolední 

se pohybovaly mezi 20 a 23 stupni, 29. srpna mezi 28 a 29 stupni.  

 

Září 

Začátek září byl chladnější, odpolední teploty se pohybovaly jen mezi 17 a 18 stupni. Už 2. září 

jsme však při polojasném počasí naměřili 24 stupňů. I devátý měsíc patřil mezi, které můžeme 
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označit za teplé a suché. Ranní teploty se pohybovaly nejprve kolem 15 °C, kolem poloviny září 

pak mezi 12, 13 stupni. Odpolední se velmi často šplhaly nad letních 25, 20. a 21. září jsme 

naměřili dokonce 29 °C. Pokud přišel déšť, pak jen velmi mírný (například v pátek 14. září). Více 

pršelo až 24. září, srážkový deficit se však nedorovnal. 

 

Říjen 

I říjen přinesl řadu velmi teplých dnů, kdy se denní teploty při polojasném počasí pohybovaly 

okolo 20 °C, vyskytly se však i dny teplejší. Například ve dnech 9. až 11. října teplota vystoupala 

k 22 až 23 stupňům. Až do 24. října navíc pokračovalo velmi suché počasí – pršelo pouze první 

tři dny v měsíci, úhrny srážek však byly zanedbatelné. Suché počasí doprovodil v některých 

dnech silný vítr – velmi větrno bylo například 14. října. V posledním týdnu přišlo přechodné 

ochlazení, které s sebou přineslo také déšť (či spíše přeháňky). Noční teploty poklesly na 

hodnoty kolem 8 až 9 stupňů, přes den se pohybovaly jen mezi 10 až 12 °C. V den 100. výročí 

založení Československé republiky spadly ranní teploty k 5 stupňům, denní postoupily jen  

o stupínek výše. Celý den také slabě poprchalo. V následujících dnech se opět otelilo, 

odpolední teploty dosahovaly až 15 °C, v úterý 30. října se naměřili dokonce 16, 5 °C.  

 

Listopad 

Začátek listopadu byl velmi teplý. Odpolední teploty stoupaly až k 17 °C (stejně jako 1., 4., 5.  

a 6. listopadu), ranní se pohybovaly nejčastěji kolem deseti stupňů. Střídalo se polojasné  

až oblačné počasí beze srážek. V polovině měsíce přišlo ochlazení, ranní teploty spadly pod 

bod mrazu – 17. listopadu bylo minus 5 stupňů, o den později taktéž. Teploty přes den 

zůstávaly kolem 3, maximálně 4 stupňů. 18. listopadu pokryl obec slabý poprašek sněhu, 

v úterý 20. listopadu pak napadly asi tři centimetry. Sníh ale okamžitě roztál, v dalších dnech 

se totiž oteplilo na 5 – 7 °C. Na konci měsíce však přišlo další, tentokrát výrazné, ochlazení.  

28. listopadu spadly ranní teploty k -10 °C, také přes den se držely lehce pod nulou. Zima byla 

i v následujících dnech. Sníh ale do konce listopadu již nepřišel. 

 

Prosinec 

Prosinec konečně přinesl významnější srážky. 1. prosince jsme ráno naměřili méně než -3 °C, 

odpoledne lehce nad nulou. V noci z 2. na 3. prosince přišla velmi silná ledovka, která 

ochromila část Pardubického kraje (hlavně Svitavsko). Čisté se prakticky vyhnula. V dalších 

dnech se mírně oteplilo, přidal se také dlouho očekávaný déšť. Sněhových přeháněk jsme se 

dočkali v týdnu od 10. prosince, kdy přišlo i ochlazení. 14. prosince jsme naměřili téměř  

12 stupňů pod nulou. Sníh, který v předchozích dnech napadl, však dlouho nevydržel. Až do 

21. prosince se teploty v noci sice pohybovaly kolem nuly či slabě pod nulou, přes den ale 

šplhaly k +2 až +4 °C. 19., 20. a 21. prosince velmi silně foukalo, vítr nás provázel i samotným 

závěrem roku. Na Štědrý den se teplota pohybovala kolem 2 – 3 °C, v dalších dnech se 
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postupně oteplilo na 6 – 7 stupňů a přidal se déšť. Silvestr se nesl v duchu polojasného počasí 

s teplotami kolem 4 – 5 stupňů.  
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Fotografická příloha (není-li uvedeno jinak, foto archiv obce Čistá) 
Hasičský ples 
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Babský bál 
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47 
 

Mateřská škola – keramická dílna 

 

 

 



48 
 

Mateřská škola – knížkový den 

  



49 
 

Mateřská škola – divadélko Jójo 

 

 

Mateřská škola – návštěva knihovny 
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Mateřská škola – mikulášská besídka 

 

 

Mateřská škola – výlet do Pekla Čertovina 
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Mateřská škola – vánoční besídka v kulturním domě 
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Základní škola – předávání slabikářů 
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Základní škola – přespávání ve škole 

 

 

Základní škola – tvorba záložky do knihy 

 

 

  



54 
 

Základní škola - Den matek 
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Úklid Brlenky 
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Branný den 
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Noc kostelů (foto SDH Čistá) 
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62 
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140 let SDH Čistá, sraz rodáků (foto SDH Čistá) 
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70 
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Adventní výstava 
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Cesta k nové Tatře (veškeré foto SDH Čistá) 

THT Polička (fotografie z pravidelných návštěv) 
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Příjezd nové hasičské Tatry 
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84 
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Slavnostní předání nové Tatry spojené s žehnáním  
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Peklo v hasičárně (foto SDH Čistá) 
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Vítání občánků 
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Vánoční bruslení (foto HC Čistá) 
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Nové hřiště TJ Sokol krátce před dokončením 
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Silvestrovský fotbálek na novém hřišti 
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Ohňostroj 
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Zápis do kroniky provedl Mgr. Stanislav Švejcar v červenci 2019. 

 

 

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

 

 

 

 

Podpisy: 

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

 

Za Radu obce Čistá: Mgr. Petr Dřínovský, starosta ………………………………………………… 

 


