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Obec  

Starostou obce byl po celý rok 2015 Bohumil Pavliš, místostarostou Jaroslav Jůza. 

 

Složení zastupitelstva obce v roce 2015: 

Jan Boštík 

Mgr. Petr Dřínovský 

Marcela Franková 

Jaroslav Jůza 

Mgr. Dagmar Jůzová 

Mgr. Radek Klusoň, od září Jiří Elčkner 

Ladislav Kmošek 

Blanka Kmošková 

Mgr. Pavel Kuře 

Miluše Lopaurová 

Štěpán Maiwald 

Bohumil Pavliš 

Mgr. Jana Pekáriková  

Mgr. Stanislav Švejcar 

 

Zastupitelstvo obce se v daném roce sešlo osmkrát. 

 

Složení Rady obce v roce 2015: 

Jan Boštík 

Jaroslav Jůza 

Mgr. Pavel Kuře 

Bohumil Pavliš 

Jana Pekáriková 

 

Rada obce se v daném roce sešla devatenáctkrát. 
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Složení finančního výboru v roce 2015: 

Ladislav Kmošek 

Mgr. Pavel Kuře 

Dana Palichová 

 

Složení kontrolního výboru v roce 2015: 

Jan Boštík 

Ladislav Kmošek 

Mgr. Pavel Kuře 

 

Zaměstnanci Obecního úřadu v Čisté v roce 2015: 

Jana Němcová – účetní 

Ivana Koníčková – administrativní pracovnice (částečný úvazek) 

Michaela Kmošková – administrativní pracovnice (částečný úvazek) 

Oldřich Vašina – správce kulturního domu (částečný úvazek) 

Ilona Rožková – uklízečka 

 

Obec dále od dubna do listopadu zaměstnávala čtyři až osm občanů (dle aktuální potřeby), 

kteří pečovali o obecní zeleň, sekali trávu, starali o fotbalové hřiště či se podíleli na opravách 

obecních budov (v roce 2015 zejména bývalé hasičské zbrojnice). 

Dotace Úřadu práce na tyto zaměstnance činily v roce 2015 celkem 753 918 korun. 

Náklady (mzdy) se vyšplhaly na 1 223 257 korun. 

 

Přehled investičních akcí: 

- oprava vodovodu a výměna redukční šachty v úseku od čp. 66 po čp. 361; cena  

448 047 Kč 

- oprava hřbitovní zdi – podíl obce činil v roce 2015 celkem 520 000 korun (církev coby 

vlastník dodala 130 000 Kč). Dále se obec podílela (svépomocí) na vybudování přibližně 

dvaceti metrů základu hřbitovní zdi 

- oprava vybraných úseků místních komunikací; cena 1 104 781 Kč 

- oprava bývalé hasičské zbrojnice; cena 565 618, 50 Kč 

- rozvody elektropřípojek pro pět rodinných domů a veřejné osvětlení 
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- vybudování nového chodníku a terénní úpravy u prodejny Jednota - podíl obce činil 

80 385, 58 Kč (celková částka činila 160 800 Kč – podíl spotřebního družstva COOP 

Svitavy) 

- instalace věžních hodin na věž kostela sv. Mikuláše; v roce 2015 nehrazeno (až v lednu 

2016) 

 

Rozpočet obce v roce činil k 31. 12. 2015:  

19 690 437, 38 Kč (příjmy) 

16 126 499, 02 Kč (výdaje) 

 

Dotační tituly 

Získané dotace 

Zkvalitnění nakládání s biologicky rozložitelným odpadem 

Obec Čistá získala dotaci na zkvalitnění nakládání s biologicky rozložitelným odpadem ve výši 

1 997 347 Kč z evropských fondů (Operační program Životní prostředí) a 117 491 Kč ze státního 

rozpočtu. Cílem tohoto projektu bylo maximálně snížit množství kompostovatelné složky 

komunálního odpadu a usnadnit likvidaci a následné využití zbytků zeleně ze zahrad a 

veřejných ploch.   

Obec si zvolila komplexní systémové řešení, které spočívalo v kombinaci svozu bioodpadu 

z údržby veřejné zeleně a předcházení vzniku bioodpadu podporou domácího kompostování, 

což byl v daném okamžiku nejekologičtější a zároveň pro občany nejpohodlnější a nejlevnější 

způsob řešení zákonné povinnosti správného nakládání s odpady.  

V rámci projektu bylo pořízeno svozové vozidlo značky Bonetti s hákovým nosičem 

kontejnerů, čtyři kontejnery na převoz odpadů a sto sedmdesát kusů velkoobjemových 

kontejnerů, které byly (nebo budou během roku 2016) rozmístěny u jednotlivých domů pro 

potřeby domácností. 

V případě kompostérů se jednalo o: 

- francouzský výrobek, který získal ve své zemi ocenění za kvalitu (mělo jít o jeden 

z nejkvalitnějších thermokompostérů na evropském trhu) 

- kompostér vyrobený z recyklovaného platu, vysoce odolný vůči mrazu, dešti i ÚV 

záření s životností minimálně 20 let 

 

Revitalizace zeleně 

Obec v roce 2015 rovněž získala dotaci na projekt Revitalizace zeleně v obci Čistá – LBK Loučná 

ve výši 239 717 Kč z evropských fondů a 17 123 Kč ze státního rozpočtu. Cílem projektu byla 

snaha výrazně zlepšit stav zeleně v zastavěném území obce, především pak v blízkosti vodního 
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toku, komunikací a veřejných prostranství. Podání žádosti o dotaci předcházelo vypracování 

projektové dokumentace, jejíž součástí byla inventarizace vzrostlých dřevin, jejichž údržba 

byla v minulosti značně zanedbána. Dřeviny navíc v poslední době trpěly nejrůznějšími 

chorobami, své udělalo i sucho roku 2015. Ošetřeno bylo více než padesát vytipovaných 

stromů.  

V rámci projektu bylo také vysazeno 35 stromů, převážně dubů, v okolí řeky Loučné. Dále byly 

vysazovány jilmy a olše. 

 

Poskytnuté dotace 

Dotace pro hasiče 

Obec poskytla dotaci výjezdové jednotce SDH Čistá na věcné vybavení a školení mužstva ve 

výši 48 400 Kč. Bylo zakoupeno kalové čerpadlo a nové výstražné zařízení na CAS 35 T 815 

včetně megafonu pro informování obyvatelstva v krizových situacích. 

 

Lesní hospodářství 

Lesní majetek 

Rozloha obecního lesního majetku se již ustálila a v průběhu celého období činila necelých 152 ha. 

V souvislosti s nabídkou firmy vlastnící les v katastru Čisté a nulovými až zápornými úroky z vkladů obce 

v bance bylo koncem roku zahájeno jednání o jeho nákupu. 

 

Vnější podmínky ovlivňující hospodaření 

Rok 2014 si udržel prvenství nejteplejšího roku jen opravdu krátce, neboť jej pokořil hned následující 

rok 2015. Navíc na některých místech spadla zhruba jen polovina vody, která je pro období leden až 

září běžná. 

Velikou zvláštností je fakt, že ani jeden měsíc nebyl teplotně podnormální. Zima 2014/2015 byla mírná, 

rozhodující však bylo velmi horké léto. Mimořádné vlny veder v červenci a zvláště v srpnu byly zcela 

výjimečné (s ohledem na minulost neměly obdoby). Rekordní byl počet 35 tzv. tropických dní a počet 

dní s teplotou 35°C a více, kterých bylo 15 (4 v červenci, 10 v srpnu a 1 dokonce v září). Srážkově se 

jedná o silně podnormální rok. Srážkový deficit byl citelný již od jara a přes léto se ještě značně 

prohloubil. Velmi vydatné srážky v listopadu už nemohly tuto nepříznivou vodní bilanci významněji 

zlepšit. Houby nerostly prakticky vůbec. Relativně (tj. měřeno velikostí odchylky od normálu) byl 

nejteplejším měsícem prosinec (odchylka s nejvyšší hodnotou +5,9ºC). Absolutně nejteplejším 

měsícem byl srpen, když jeho průměr teploty o hodnotě 20,7 ºC je ze všech měsíců nejvyšší.  

 

Rámce a způsob hospodaření 

Zalesněno bylo 0,39 ha holin, z toho 0,28 ha listnáči a jedlí. Téměř stejnou plochu kultur bylo potřeba 

vylepšit kvůli převážně klimatickým vlivům. Pěstební práce byly prováděny v obvyklém a jen 

nezbytném rozsahu. Bylo provedeno 9,36 ha prořezávek a 0,61 ha probírek do 40 let. Celkem bylo 
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vytěženo 728,81 m3 dříví (cca polovina z ročního podílu z teoretické maximální roční těžby), což 

ovlivnily zejména nebývale vysoké těžby kůrovcové a soušové (spjaté s počasím), kterých byla téměř 

třetina, a jsou časově náročné. Ke konci roku pak došlo k poklesu výkupních cen.  

Ve způsobu hospodaření žádné změny nenastaly, funkci odborného lesního hospodáře vykonával Ing. 

Milan Hron z Květné a funkci lesního Miloš Jadrný z Karle. Dodavateli jsou místní či lokální živnostníci, 

největšími odběrateli kulatiny zůstala pila ve Ždírci nad Doubravou, surových kmenů pak firma Ulrich 

z Poličky, zbytek dříví skončil v okolních dřevařských provozech. 

 

Ekonomika 

Základní ekonomické údaje jsou v následující tabulce: 

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

2 015 1.978 000 591 000 152 9 125 

 

 

Nové webové stránky obce 

Několik let měla Čistá webové stránky, které byly sice v době svého vzniku moderní, ovšem 

pro současné potřeby obce (nejen pracovní, ale i reprezentační) už nedostačovaly. Navíc 

obsahovaly řadu zastaralých informací a v poslední době se množily problémy s prokliky na 

jednotlivé odkazy. Proto zastupitelstvo obce na jaře 2015 rozhodlo o vytvoření nové webové 

prezentace. Jako zhotovitele vybralo firmu WWWORKS z Litomyšle. Hovořil pro ni mj. fakt, že 

z oslovených firem byla jako jediná ochotna začít pracovat prakticky okamžitě. Na přelomu 

září a října byly nové webové stránky spuštěny. 

Co je na nich jiného? Na první pohled úvodní stránka, která je přehlednější – všechny 

podstatné informace vidí návštěvník okamžitě před sebou. Co rovněž ihned zaujme, jsou 

prezentační bannery, které se na úvodní stránce střídají, a které lze zcela libovolně měnit. 

Všechny informace týkající se obce, její historie, ale i společenského a kulturního života byly 

aktualizovány. Své podstránky mají na novém webu také některé místní spolky – Sbor 

dobrovolných hasičů, TJ Sokol a HC Čistá. 

Nové jsou na webu rovněž některé ikony – například pro slabozraké (umožňují zvětšit text či 

skrýt obrázky), nechybí ani sdílecí ikony pro sociální sítě, jako je Facebook apod. Zapomenout 

nesmíme na ikony odkazující na německý či anglický text. 

Novinky se týkají také zastupitelů. Každý zastupitel dostal přihlašovací údaje, které mu 

umožňují přístup do míst, kam lze vkládat podklady pro jednání zastupitelstva. Výhodou výše 

popsaného by mělo být i to, že se zastupitelé mohou k jednotlivým věcem vyjadřovat v interní 

diskuzi. Podobnou možnost dostali i členové redakční rady Obecního zpravodaje.  

Webové stránky stály 31 517 Kč. 
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Obecní zpravodaj 

V roce 2015 vycházel Obecní zpravodaj v pravidelných dvouměsíčních intervalech. Bylo 

vydáno celkem šest čísel. 

Redakční radu tvořili: 

Bohumil Pavliš, starosta obce 

Michaela Kmošková 

Petra Vojáčková  

Mgr. Stanislav Švejcar 

 

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

stejně jako o investičních záměrech či úspěších v dotačních programech. Svůj prostor v něm 

měla Základní a Mateřská škola Čistá, čtenáři si mohli přečíst zajímavosti ze života spolků či 

pozvánky na nejrůznější akce. Nechyběla ani společenská kronika. 

 

Obecní kronika 

V roce 2015 byl ustanoven nový obecní kronikář, kterým se stal Mgr. Stanislav Švejcar. Stal se 

kronikářem po paní Věře Quaiserové, která obecní kroniku vedla v letech 1995 – 2006. Protože 

kronika nebyla od té doby vedena, byl pro roky 2007 – 2014 vytvořen retrospektivní zápis 

zachycující nejvýznamnější okamžiky v životě obce. 

Zatímco v předchozích letech byla kronika psána ručně (důležité události byly zapisovány do 

pamětní knihy), od nynějška bude kronika vedena elektronicky s tím, že zápis za každý rok 

bude schválen Radou obce Čistá a následně vytištěn na dokumentační papír. 

 

Obecní knihovna 

K 31. prosinci 2015 dlouholetá knihovnice obce paní Věra Quaiserová. Vedení knihovny po ní 

převzala slečna Barbora Hladíková. 

 

 

Kulturní dům 

Také v roce 2015 byl kulturní dům hojně využívaným zařízením nejen místními spolky, které 

v něm pořádaly svoje plesy, ale i jinými organizacemi (např. Policií ČR). Pro svůj bezvadný 

technický stav byl rovněž vyhledávaným místem svatebčanů, kteří si jej volili jako místo své 

svatební hostiny a zábavy. 
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Akce pořádané obcí: 

11. března uspořádal OÚ zájezd do Prahy. Cílem byla výstava Hrady a zámky objevované a 

opěvované, která se konala v Jízdárně Pražského hradu. Po zhlédnutí výstavy následovala 

návštěva katedrály sv. Víta a areálu Pražského hradu. Zájezdu se zúčastnilo více než čtyřicet 

občanů. Průvodkyní byla paní Dagmar Jůzová. 

14. března se v kulturním domě uskutečnil obecní Babský bál. Součástí bálu bylo předtančení, 

promenáda masek, bohatá tombola a domácí kuchyně. Hrála skupina Vepřo, knedlo, zelo. 

26. dubna obec v rámci Dne země připravila slavnostní vysazení lípy na rozcestí u „Fajmanovy 

lípy“, kterou v listopadu 2014 neznámý žhář zapálil a zničil. Součástí byl i doprovodný program 

nejen pro děti: 

- přednáška o přírodě a myslivosti 

- soutěž v poznávání přírodnin (byliny, stromy, keře, zvěř) 

- ukázka lovecky upotřebitelných psů 

- ukázka vábení zvěře 

Po vysazení stromu a přednášce následoval malý jarní piknik, pro který byly připraveny 

chlazené nápoje i malý ohýnek na opékání párků. 

19. září se od 19 hodin v místním kulturním domě konal v pořadí již čtvrtý Jiřinkový ples. 

K poslechu a k tanci hrála skupina COMBO 2 Litomyšl. Součástí večera bylo předtančení a 

bohaté občerstvení s domácí staročeskou kuchyní. 

24. října obec pořádala zájezd do Hudebního divadla Karlín v Praze na muzikál Carmen (v hlavní 

roli s Lucií Bílou). Zájezdu se zúčastnilo více než čtyřicet občanů. 

 

Taneční 2015 

Na podzim se uskutečnila další série tanečních pro mírně pokročilé, který organizovala obec 

ve spolupráci s neformálním klubem „Tančím v Čisté“. Program letošního ročníku byl 

následující: 

2. 10. – roztancování, Blues, Tango 

16. 10. – Clock, Cha-Cha, opakování Tanga 

30. 10. – Quic-Step, Jive 

6. 11. – Vienna Waltz, Rumba 

13. 11. – Samba, Waltz 

20. 11. – závěrečný ples 

 

Tanečních, které vedli Helena a Jan Lexmanovi, se v roce 2015 zúčastnilo 21 tanečních párů.  



9 
 

Neformální klub „Tančím v Čisté“ se v roce 2015 setkal ještě jednou, a sice na 

Předsilvestrovském tanečním odpoledni 30. prosince, které se konalo opět v kulturním domě. 

Zajímavostí také může být, že se členové uvedeného klubu setkávají i na výjezdních tanečních. 

Pro rok 2016 mají v plánu výjezdní taneční v Lubné. 

 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 

29. listopadu občané obce slavnostním rozsvícením vánočního stromu přivítali letošní advent. 

Program první adventní neděle byl však pestřejší: 

- v 16:30 hod. vystoupily v kostele sv. Mikuláše děti z Mateřské a Základní školy v Čisté; 

hned poté následoval adventní koncert Saxofonového kvarteta ZUŠ Vysoké Mýto 

v kostele sv. Mikuláše 

Po celé odpoledne byl připraven adventní punč, svařák a mnoho dalších dobrot.  

 

Slavnostní spuštění věžních hodin 

31. prosince proběhlo slavnostní spuštění nových věžních hodin na kostele sv. Mikuláše. 

K průběhu slavnosti místní zvoník Mgr. Pavel Kuře v Obecním zpravodaji poznamenal: 

„Nové věžní hodiny na kostele sv. Mikuláše byly spuštěny silvestrovského večera 2015 v roce 

175. výročí instalace původních věžních hodin. I přes mrazivé počasí se přišlo podívat na 

vskutku historický okamžik velké množství lidí místních i přespolních. Pan starosta v hloubce 

úvodního slova připomněl naše předchůdce, kteří tuto krásnou vesnici po celá staletí budovali, 

laskavě opečovávali a které zlo a válka připravily o vlastní domov. Zároveň vyslovil naději a 

přání na život v míru v sousedské pospolitosti a radost z postupného navracení důstojnosti, 

úcty a uznání. Za hlaholu trub dechového kvartetu pod vedením pana Pohorského z okenic 

věže se konečně roztočily ručky hodin, zastavené do té doby na pověstných „za pět minut 

dvanáct“, aby těsně před sedmou našly správný čas. A pak, po minutě napětí, ozvalo se z věže 

za radostného jásotu všech přítomných sedm majestátných úderů... Slavnostní okamžik dovršil 

zpěv státní hymny za doprovodu trubačů. A protože byl Silvestr, nechyběl ani ohňostroj. 

Kéž nové hodiny spravedlivě měří čas nám i budoucím v dobách šťastnějších. Když hodiny bijí, 

vesnice žije!“      

Hodiny byly částečně pořízeny z veřejné sbírky, která probíhala od roku 2014 a byla ukončena 

15. září 2015. Vybralo se celkem 89 230 Kč. Stejnou částku do sbírky vložila obec. 

 

Spolkový život v roce 2015 

V roce 2015 v obci působily tyto spolky/organizace: 

Sbor dobrovolných hasičů 
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Tělovýchovná jednota Sokol Čistá, zapsaný spolek 

Myslivecké sdružení Čistá 

HC Čistá 

Sbor pro občanské záležitosti 

Včelaři 

Babinec 

 

Sbor dobrovolných hasičů v roce 2015 

V roce 2015 měl sbor celkem 90 členů, z toho 22 dětí. 

 

Činnost sboru: 

- v lednu sbor uspořádal jubilejní 35. hasičský ples s bohatým programem. Přivítání 

hostů a zahajovací slovo pronesl starosta sboru Mgr. Radek Klusoň. Následovalo 

taneční vystoupení Věry a Báry Hladíkových, které předvedly, jak to asi vypadalo 

v jazzovém kabaretu, kde se tančíval charleston. Hřebem večera se stalo netradiční 

vystoupení kouzelníka Aleše Krejčího z Lubné. Hosty bavil optickými klamy a pestrými 

kouzly. Na plese nechyběla bohatá tombola a výborné občerstvení. K poslechu a tanci 

hrála skupina MIX 

- pokračovala spolupráce s obcí Trstěnice při organizaci Májové křídlovky 

- 23. května sbor pomáhal s organizací branného dne konaného ve spolupráci s obcí a 

ostatními spolky 

- 26. června se konal Hasičský den pro školu a školku. Děti si mohly na různých 

stanovištích vyzkoušet rozmotávat hadici na cíl, proudem vody se trefovaly do kuželek, 

osvojily si čísla záchranného integrovaného systému, seznámily se s tím, jak 

poskytnout první pomoc a jak ošetřit drobná poranění 

- 1. července v Čisté zastavila 7. propagační jízda SH ČMS „Ze sjezdu na sjezd Ostrava – 

Pardubice“. Šlo o jízdu hasičů v historických automobilech na počest V. sjezdu Sdružení 

hasičů Čech, Moravy a Slezska, který se uskutečnil v Pardubicích. Vozidlo značky Praga 

z roku 1934 vyrazilo z místa minulého sjezdu – Ostravy – už v pondělí 29. června. 

Cestou se k němu přidaly další vozy. Posádky historických aut se při zastávce v naší obci 

občerstvily v místní vyhlášené restauraci U Zběhlíka, setkaly se se starostou obce a 

poté vyrazily na další cestu 

- v listopadu proběhly volby. Starostou sboru zůstal Mgr. Radek Klusoň, místostarostkou 

byla zvolena Lenka Vejrychová 
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Výjezdová jednotka: 

Výjezdová jednotka absolvovala v roce 2015 celkem osm výjezdů, z toho tři byly v naší obci: 

- 6. 2. ve 20:28 požár odpadkového koše, zastávka u Pily 
- 4. 3. ve 21:47 požár stodoly Čistá čp. 402 
- 16. 3.  v 1:10 požár rodinného domu, Litomyšl, Mařákova čp. 563 
- 20. 5. ve 14:00 plnění bambi vaku zavěšeném na vrtulníku, Dolní Újezd (námětové 

cvičení) 
- 22. 7. v 16:25 požár kamionu, Litomyšl – Nedošín, Sokolovská 122 
- 31. 7. v 19:02 požár skládky odpadu nad trojkou kravínem, Čistá 
- 17. 9. ve 13:01 požár osobního auta, Pohodlí čp. 34 
- 15. 11. v 6:45 požár bytového domu, Litomyšl, Strakovská 1054 
- 1. 12. v 9:31 únik plynu MŠ Čistá 256 (prověřovací cvičení - evakuace dětí) 

 

Složení výjezdové jednotky:  

velitel jednotky  Oldřich Vašina ml. 
velitel družstva  Jaromír Hurych 
velitel družstva  David stříteský 
velitel družstva  František Beneš 
strojník   Miroslav Vojáček 
strojník   Martin Klusoň 
strojník   Vladimír Klusoň ml. 
strojník   Josef Vašina  
hasič   Jakub Kořízek 
hasič   František Kuchta 
hasič   Oldřich Vašina st. 
hasič   Lukáš Stibůrek 
hasič   Antonín Kopta 
hasič   Vladimír Klusoň st. 
hasič   Zdeněk Vašina 
hasič   Milan Žrout 
hasič   Radek Klusoň 
hasič   Vlastimil Hladík 
hasič   Petr Zítka 

 

Soutěže: 

Muži a ženy   

- 9. května proběhla okrsková soutěž v Benátkách, kde se ženské družstvo umístilo na 

druhém místě 

- 12. září se uskutečnil 15. ročník Memoriálu Vladimíra Tauera, kde se jak ženské, tak 

mužské družstvo umístilo na druhém místě 
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Soutěže dětí  

- děti absolvovaly celkem šest soutěží, a sice ve Velkých Opatovicích, Jaroměřicích, 

Poličce, Sádku, Mladějově a v Pohodlí 

 

Tělovýchovná jednotka Sokol Čistá, zapsaný spolek 

V roce 2015 došlo k úpravě názvu spolku. Krajský soud v Hradci Králové – pobočka 

v Pardubicích provedl změnu do spolkového rejstříku z názvu TJ Sokol Čistá na Tělovýchovná 

jednotka Sokol Čistá, zapsaný spolek. 

V roce 2015 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  

 

TJ měla v roce 2015 232 členů, z toho 136 mužů, 18 žen, 65 chlapců a 14 dívek.  

Bylo provedeno vynětí parcely 2287/8 z lesního pozemku, a to pro záměr stavby o výměře  

65 m2. TJ za tento úkon zaplatila 4 832 Kč. 

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl vydal stavební povolení na 

stavební záměr „Stavební úpravy – sportovní zázemí pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Čistá, 

zapsaný spolek“.  

Zastupitelstvo obce Čistá zrušilo Zástavní právo smluvní na stavbu občanského vybavení na 

pozemku st. p. č. 716, aby TJ mohla žádat o dotace s ČUS a MŠMT.  

 

Soutěže: 

V mistrovských soutěžích měla TJ v ročníku 2014 – 2015 muže, žáky a elévy mladší a starší. 
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Muži v této sezóně obsadili 12. místo ze čtrnácti mužstev v I.B třídě krajské soutěže. Jelikož 

místo dvou mužstev sestupovaly tři, tak muži spadli do okresního přeboru.  

Vedoucím mužstva mužů byl Vladimír Stibůrek, trenérem Pavel Švec starší. V realizačním týmu 

dále pracovali Pavel Kmošek, Zdeněk Žrout a Pavel Klusoň. 

Žáci hráli v sezóně 2014 – 2015 okresní přebor 7+1 ve skupině B za účasti šesti mužstev a 

obsadili páté místo se ziskem 6 bodů. To znamená, že družstvo nepostoupilo do finálové 

skupiny, ale hrálo o Pohár předsedy VV OFS žáků 7+1 finále B. Zde obsadilo 4. místo se 13 body 

z šesti mužstev. V této sezóně vedl žáky Daniel Kopecký. 

Elévové hráli v sezóně 2014 – 2015 bez tabulek. Starší elévy vedli Radek Holec Radek a Jana 

Holcová, mladší elévy Zdeněk Žrout, Jiří Stibůrek a Jiří Elčkner. 

Ve starších elévech měla TJ Sokol nejlepšího střelce soutěže, a to Adama Hanuse (84 branek).  

TJ Sokol uspořádala v roce 2015 další roční turnaje starých gard, kde měla dvě mužstva, která 

obsadila první a druhé místo (z devíti mužstev). 

Vítězné mužstvo hrálo ve složení: Tomáš Jadrný, Jiří Peřina, Milan Mrkvička, Luděk Štarman, 

Jan Friedl, Lukáš Pávek, Roman Stibůrek, Jiří Stibůrek, Josef Klusoň, Tomáš Kolek, Martin 

Vytlačil a Jan Mikulecký. 

Vedoucím mužstva byl Patrik Krpčiar, trenéry Vladimír a Jiří Stibůrkovi. 

Druhé mužstvo hrálo ve složení: Pavel Beneš, Pavel Kmošek, Petr Vajrauch, Petr Kafka, Josef 

Ringel, Jiří Doseděl, Martin Stříteský, Josef Crha, David Franc, Tomáš Briol a Pavel Doležal. 

Vedoucím mužstva byl Pavel Doležal, trenérem Pavel Kmošek. 

 

Kromě výše uvedeného uspořádala TJ Sokol ples a divadelní představení, po kterém proběhla 

taneční zábava. 

 

Myslivecké sdružení Čistá 

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

nevyvíjel. 

 

Občanské sdružení HC Čistá 

Občanské sdružení HC Čistá fungovalo po většinu roku 2015 v tomto složení (vzešlého z voleb 

21. března): 

Jiří Elčkner, předseda 

Petr Čapek 

Jaroslav Kmošek 
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Martin Padělek 

Martin Pecháček 

 

Akce HC Čistá: 

- v lednu se v místním kulturním domě konal II. hokejový ples, na němž hrála kapela 

Vepřo, knedlo s Dádou 

- v březnu se uskutečnilo Jarní bruslení na zimním stadionu v Litomyšli 

- v červnu se HC spolupodílel na organizaci branného dne pro děti 

- v září proběhlo soustředění v Nymburce (před novou sezónou Městské hokejové ligy 

Litomyšl) 

- 25. prosince HC uspořádal Vánoční bruslení pro děti (konalo se opět na zimním 

stadionu v Litomyšli) 

Po celý rok probíhala spolupráce s místní mateřskou školou a sborem dobrovolných hasičů. 

 

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) 

Členky SPOZu v roce 2015: 

Lída  Frodlová,  Veronika  Pánková,  Jana  Dřínovská,  Martina  Simonová,  Jana Pekáriková, 

Petra Vojáčková, Šárka Elčknerová. Novou členkou se stala Kateřina Kuřová. 

Vlastní činnost sboru byla od roku 2010 postupně utlumována, jedinou vlastní akcí SPOZu 

v roce 2015 bylo Vítání občánků, které se uskutečnilo 6. prosince v kulturním domě.  

Vítání začalo v 15 hodin krátkým pozdravem Jany Dřínovské a proslovem starosty obce 

Bohumila Pavliše. Následovalo vystoupení dětí z mateřské školy. Rodiče vítaných dětí se poté 

podepsali do pamětní knihy a obdrželi pamětní listy coby upomínku na tento den. Spolu s nimi 

na ně jako dárek čekala ještě poukázka na nákup v obchodě s dětskými potřebami. Hudební 

doprovod slavnostního odpoledne zajistily sestry Lucie a Mariánka Maiwaldovy.  

Na vítání bylo pozváno dvanáct děti, rodiče tří z nich se však se svými ratolestmi nedostavili. 

 

Vítané děti: 

Alena Kuřová 

Adam Kopecký 

Štěpán Vojáček 

Matyáš Černý 

Adéla Hárodníková 

Klára Čapková 
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David Bilinčuk 

Rozálie Skalická 

Vojtěch Cacek 

 

Členky SPOZu byly aktivní při pořádání řady dalších akcí v obci, mj. branného dne či tanečních 

pro dospělé. 

 

Včelaři 

V roce 2015 bylo v katastrálním území Čisté registrováno celkem 199 včelstev od dvaceti 

včelařů, z nichž šestnáct bylo místních a čtyři z okolních obcí. Mezi místními včelaři byly i tři 

ženy. Až na jednoho šlo o členy Českého svazu včelařů. Téměř všechna stanoviště včel byla 

přímo v Čisté, jedno na Brlence. V důsledku teplé zimy byla včelstva na jaře výrazně oslabena 

roztočem varoázy. V červnu navíc zasáhlo horní část obce nebývale silné krupobití. Léto bylo 

nadprůměrně teplé a suché, takže po odkvětu lípy byla již snůška minimální. Přesto byl 

medový výnos dobrý, průměrný, med dobře zrál a byl velmi kvalitní. Nezvykle hodně pak bylo 

tmavého medovicového medu. Vzhledem k velmi teplému podzimnímu počasí byly běžné 

prolety včel v listopadu i v prosinci.    

 

Babinec 

Podobně jako v předchozích letech, i v roce 2015 se spolek seniorek scházel každý měsíc 

v pohostinství U Chlebounů. Hlavní náplní spolku byla pomoc při pořádání nejrůznějších akcí, 

například plesů. Kromě toho se Babinec aktivně zapojil do přípravy a realizace dvou zájezdů, a 

sice do Prahy na výstavu Hrady a zámky objevované a opěvované, v druhém případě pak na 

muzikál Carmen. 
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Z dalších akcí v obci: 

Tříkrálová sbírka 

Tříkrálová sbírka proběhla jako obvykle počátkem ledna. V Čisté chodilo pět skupin koledníků. 

Vybralo se úctyhodných 25 629 Kč. 

 

První branný den 

V sobotu 23. května se za hojné účasti dětí i rodičů uskutečnil první branný den (celkový počet 

účastníků přesáhl 130 osob), na jehož organizaci se podílely všechny místní organizace a 

spolky.  

Po rychlém startu si na prvním stanovišti mohli všichni vyzkoušet práci s buzolou a mapou a 

prověřit svou fyzickou zdatnost při plazení pod provazy. Na dalším stanovišti si připomněli 

základy zdravovědy jak prakticky, tak ve formě malého písemného testu. Poté doběhli k lanu 

a lávce natažených přes potůček. Někteří odvážlivci překonali překážku po laně, ti méně 

odvážní po lávce. Po vyšlápnutí kopečku se pak dostali k občerstvovací stanici a zároveň ke 

střelbě ze vzduchovky. Předposlední zastávkou bylo poznávání přírodnin a živočichů, kteří se 

vyskytují v našich lesích. Rozeznávání „dobrůtek“ bylo pak sladkou tečkou na závěr celého 

soutěžení. V cíli si děti užily lanového centra. 

 

Noc kostelů 

V pátek 29. května od 18 do 22 hodin proběhla v Čisté Noc kostelů. I když se obec nezapojila 

do oficiálního programu této celorepublikové akce, dokázala nabídnout program vlastní, který 

zaujal. 

Pro návštěvníky byl připraven přehled historie kostela sv. Mikuláše, biskupa, s nímž si mohli 

celý chrám projít a prohlédnout. Stejně tak ale mohli využít služeb průvodce, kterým byl Mgr. 

Pavel Kuře. Zájemci směli během celého programu nahlédnout do sakristie, podívat se na kůr, 

stejně tak i na věž, z níž je krásný výhled na velkou část vesnice a jejího okolí. I zde bylo možné 

naslouchat zajímavému vyprávění o zvonech či starých věžních hodinách. 

Pro ty odvážnější (a jak se ukázalo, nebyli jen z řad dětí), bylo připraveno luštění chronogramů. 

Prostřednictvím úkolů se tak mnozí z návštěvníků seznámili s významnými mezníky v dějinách 

kostela.  

Případnou tichou meditaci provázel zpěv Lucie a Mariánky Maiwaldových. 

  

Nejlepší restaurace 

V sobotu 20. a v neděli 21. června se místní Restaurace a penzion U Zběhlíka zúčastnila 

v konkurenci čtrnácti vybraných restaurací regionu soutěžního Fresh festivalu v Pardubicích. 

Degustační menu se skládalo z polévky, kterou byl králičí vývar s masem a domácími nudlemi, 
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a dále hlavních chodů – pečeného jarního kuřete plněného kopřivovou nádivkou 

s bramborovo – libečkovým pyré, a dále skopové pečeně na majoránce a česneku se 

smetanovým špenátem a bramborovými knedlíky. Poctivá venkovská kuchyně zaujala nejen 

několik tisíc návštěvníků, ale také odbornou porotu ve složení Zdeněk Pohlreich, Markéta 

Hrubešová, Roman Vaněk a další natolik, že Restaurace U Zběhlíka byla vyhlášena nejlepší 

restaurací v kraji. 

 

Na věži od léta do adventu 

V době od 7. června do 1. listopadu byla každou první neděli v době od 9:30 do 10:00 hod. 

otevřena věž kostela sv. Mikuláše. Zájemci se mohli seznámit s minulostí i současností kostela, 

zvonů a věžních hodin nebo se pokochat krásným výhledem do okolí. Průvodcem byl místní 

zvoník Mgr. Pavel Kuře. 

 

Den otevřených památek v Čisté 

V neděli 13. září se Čistá připojila k celorepublikové akci Dne otevřených památek. V době od 

9 do 18 hodin byl pro veřejnost otevřen kostel sv. Mikuláše s možností individuální prohlídky 

nebo prohlídky s výkladem včetně prohlídky věže. Otevřena pro veřejnost byla i nedávno 

zrekonstruovaná kaplička na Brlence. 

 

Adventní výstavka ručních prací 

V soboru 28. a v neděli 29. listopadu se v kulturním domě konala adventní výstavka ručních 

prací. K vidění a zakoupení bylo mnoho různých ručních výrobků od místních vystavovatelek, 

například šitá zvířátka, kabelky, polštáře, nápadité ozdoby z těstovin, bižuterie, broušené 

skleničky, paličkované dekorace, háčkované hračky a vánoční ozdoby. Od přespolních 

vystavovatelek byly k vidění také výrobky z medu, pedigové dekorace, česnekové kytice, 

pletené vázy z papíru, vlněné rukavice, čepice či vazby z přírodních materiálů. Sladkým 

lákadlem byly perníčky a ukázka jejich zdobení.  

K načerpání vánoční atmosféry přispělo občerstvení v podobě čerstvě napečeného vánočního 

cukroví. Vyhlášena byla také soutěž o nejlepší vánočku či vánoční štolu, ve které zvítězila Jana 

Kolomazníková ze Chmelíka. 

 

Tradiční vánoční turnaj ve stolním tenisu 

Obec Čistá ve spolupráci s Vladimírem Horáčkem uspořádala v sobotu 26. prosince tradiční 

vánoční turnaj ve stolním tenise. V dětské kategorii se zúčastnili Radim Zölfl, Damián Žrout, 

Nikola Žroutová, Matyáš Kmošek a Vojta Kmošek. Ti nejlepší si odnesli medaile a malé 

odměny.  
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V kategorii dospělých se zúčastnilo bezmála třicet soutěžících. Turnaj ovládli přespolní, 

vítězství si odnesl Martin Pleskot z Pardubic, na druhém místě se umístil pan Pulkrábek z Karle 

a třetí skončil Jan Klofanda z Nové Vsi. Čest Čisté zachránil Petr Čapek, a to krásným čtvrtým 

místem. 

 

Záchrana lidových staveb z Čisté (autor následujících tří textů: Jiří Kmošek, Spolek archaických 

nadšenců, upraveno) 

Na jaře roku 2015 byl zahájen rozsáhlý projekt, který se zaměřuje na záchranu ohrožených 

lidových staveb v oblasti Litomyšlska. Projekt je organizován členy Spolku archaických 

nadšenců ze Sebranic u Litomyšle ve spolupráci s okolními obcemi a nejrůznějšími vědeckými 

institucemi a muzei v přírodě. Cílem prováděných aktivit je zdokumentovat, demontovat a 

přesunout vybrané ohrožené lidové stavby s výraznou uměleckohistorickou hodnotou na nové 

místo v obci Trstěnice, uvést stavby do provozu a zpřístupnit veřejnosti. Do této skupiny 

staveb náleží i roubený dům a polygonální stodola usedlosti čp. 97 v Čisté. Stavby jsou 

unikátním dokladem lidového stavitelství ze 17. století. V červenci 2015 byla dokončena 

technická dokumentace a vytvořen detailní plán na demontáž a transfer jednotlivých 

konstrukčních prvků roubeného domu a stodoly. Podle předem připravené technické 

dokumentace byly pomocí štítků označeny všechny trámy a rozměrnější kusy zdiva, podle 

kterých budou stavby při rekonstrukci opět složeny na novém místě. Polygonální stodola byla 

za pomoci těžké techniky a skupiny dobrovolníků demontována v průběhu prvního srpnového 

týdne. Práce byly ztíženy extrémně teplým a slunečným letním počasí, ale nakonec se během 

jednoho týdne podařilo všechno roubené konstrukce i pozůstatky původního hliněného mlatu 

převést do nedaleké haly ZD v Čisté. Podobným způsobem byl v průběhu prvních dvou 

zářijových týdnů demontován a přesunut na místo dočasného uložení i roubený dům. Roubený 

dům i polygonální stodola byly v době jejich rozebírání vlivem jejich značného stáří ve velmi 

špatném technickém stavu a ani pravidelné opravy a údržba již nemohly objekty zachránit. 

Práce na obnově staveb však pokračují i nadále. Od dubna roku 2016 budou probíhat tesařské 

práce na obnově stodoly a na podzim by měla stodola již stát pod provizorní a částečně 

doškovou krytinou na novém místě v Trstěnici. Obnova roubeného domu se uskuteční až 

v roce 2017 a objekt bude využíván jako veřejně přístupné muzeum lidové architektury a 

lidové kultury pro region Českomoravského pomezí. Na závěr nezbývá než poděkovat všem, 

kteří se zapojili do záchrany staveb, zejména pak rodině Vejrychově a starostům a 

pracovníkům okolních obcí. 

 

Roubený dům usedlosti čp. 97 v Čisté 

Areál usedlosti č. p. 97 je situován ve svažitém terénu při cestě na Brlenku. Uzavřené čtyřkřídlé 

stavení s roubeným domem na severu a podjezdnou sýpkou v jižním traktu doplnila 

polygonální stodola situovaná východně od objektu. Nejstarší součástí usedlosti je roubený 

dům charakterizovaný archaickou trojdílnou dispoziční skladbou. Na centrální síň se 

schodištěm do patra a topeništěm v severozápadním koutě navazuje ze západu jizba a 

z východu patrová komora. Valeně klenutý, z lomového kamene vyzděný sklípek pod komorou 
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je rovněž přístupný ze síně. Z patra nad síní vedou vstupy do horní komory a na zaniklou 

pavlač, která přecházela na přilehlé hospodářské budovy ve východní části usedlosti. Obytná 

místnost s pokročilým systémem bez horních větracích oken, souvisejících se starší tradicí 

dymných jizeb, již předznamenává stavební praxi z období po třicetileté válce. Mimořádná 

hodnota stavby spočívá v autentickém zachování jádra domu včetně stavebních detailů 

(sedlové portálky s dveřmi točnicového typu) dendrochronologicky datovaných jednotně již 

do roku 1616/1617. Výrazněji byl objekt upraven jen v souvislosti se změnami otopného 

systému, naposledy v roce 1836, kdy dřevohlinitý dymník nahradila zděná konstrukce. Tehdy 

byly také nově vyřešeny okenní otvory s masivními zárubněmi s kosinami vedoucí do světnice. 

Mladší úpravou je rovněž krov objektu, podepřený při podélných stěnách domu kozami. 

Konstrukce se stopami druhotného užití materiálu jsou dendrochronologicky datovány do 

roku 1938. Dům se dlouhodobě nacházel ve špatném stavebně technickém stavu, hrozilo jeho 

samovolné zhroucení nebo demolice. Obnova stavby na původním místě nebyla možná, v září 

roku 2015 bylo po důkladné dokumentaci proto přistoupeno k jejímu transferu.  

 

Roubená polygonální stodola usedlosti čp. 97 v Čisté  

Roubená polygonální stodola je unikátním dokladem lidového stavitelství ve východních 

Čechách a spolu s roubeným domem a podjezdnou sýpkou usedlosti čp. 97 tvoří hodnotný 

celek. Dendrochronologicky byly krov a obvodové stěny stodoly datovány do let 1697 až 1698. 

V druhé polovině 19. století došlo k úpravám konstrukce krovu stodoly, se kterými souvisela i 

změna původního sklonu střechy. Adaptace stavby, spojená s výměnou doškové krytiny za 

šindel, je nejspíše datována dvěma letopočty 1860 v prostoru mlatu. Stodola je situována v 

mírném svahu východně od hospodářské usedlosti. Roubená konstrukce stavby je usazena na 

opukové podezdívce, jejíž výška vyrovnává mírně svažitý terén. Přístup do stodoly zajišťuje 

vůči obvodovým stěnám navýšený štětovaný vjezd s dvoukřídlými točnicovými vraty z jihu. Na 

protilehlé straně se nachází pouze jednoduchá točnicová svlaková vrátka sloužící k obsluze 

zvířecího potahu. Vnitřní prostor stodoly je trojdílný – ve středu umístěný mlat doplňují po 

stranách přístodůlky, oddělené od mlatu průběžnými prahy a nacházející se v různých 

výškových úrovních. Vnitřní prostor navíc rozdělilo dřevěné patro z půlených kmínků, ležících 

na stropních trámech, které podepírá masivní stolice. Sedlovou střechu stavby v poslední fázi 

pokryly betonové tašky, které výrazně zatížily konstrukci krovů. Na jaře roku 2015 se již stavba 

nacházela v havarijním stavu, z velké části postrádala krytinu a konstrukce krovů byla z části 

zřícená. V srpnu roku 2015 se proto přistoupilo k jejímu transferu a postupné obnově. 
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Základní škola a Mateřská škola Čistá 

Základní škola ve školním roce 2014/2015 

Počet žáků:  37 

Personální obsazení:   Mgr. Miloslava Siglová, ředitelka  

Mgr. Martina Zahálková, učitelka  

       Iva Šarounová, učitelka  

        Věra Kladivová, vychovatelka  

        Tereza Slavíková, DiS., asistent pedagoga  

        Hana Benešová, školnice  

 

Při škole je zřízena školní družina. 

Nepovinné předměty a zájmové kroužky:  Angličtina pro 1. a 5. ročník (skupiny dělené)  

       Keramika pro 1. až 4. ročník (skupiny dělené) 

       Tvořivé ruce    

Z akcí školy:  

- Návštěva divadelního představení Princezna se zlatou hvězdou ve Smetanově domě 

v Litomyšli 

- Výlet do Prahy (muzikál Sněhová královna, návštěva Království železnic) 

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

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

a adventními dílnami 

- Vánoční besídka 

- Vánoční výlet do Brna – návštěva Špilberku a vánočních trhů v centru města 

- Návštěva kulturního představení v kulturním domě v Čisté „Pohádka ze starého mlýna 

aneb Nebojte se hastrmanů“ 

- Návštěva hudebního programu „Wolfík“ – o životě a díle W. A. Mozarta 

- Karneval v kulturním domě Cesta kolem světa 

- Návštěva výstavy stavebnice Merkur v Litomyšli 

- Představení ke Dni matek v kulturním domě 

- Školní výlet do ekocentra a záchranné stanice Pasíčka 

  

Škola vydávala svůj zpravodaj a informovala prostřednictvím vlastních webových stránek.  
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Mateřská škola ve školním roce 2014/2015 

Počet dětí: 40  

Personální obsazení:  Mgr. Kateřina Kalusová, zást. ředitelky pro předškolní vzdělávání  

       Jitka Marešová, učitelka  

   Petra Krejsová, učitelka 

       Petra Hanusová, školnice  

 

Z akcí mateřské školy: 

- Výjimečné dny: Svatomartinský den, Možná přijde i Mikuláš, Přijde k nám Ježíšek?, 

Putování za čarodějnicí Bertou 

- Jednou za měsíc tzv. hračkový den (děti si mohly přinést do školky svou oblíbenou 

hračku) 

- Ozdravné pobyty v Savitaru v Litomyšli (deset lekcí) 

- Výlet do hvězdárny v Brně – program „Se zvířátky do vesmíru“ 

- Slavnostní rozloučení s předškoláky a jejich „pasování“ na školáky 

- V průběhu školního roku se děti zúčastnily celkem devíti divadelních představení 

 

Zájmové kroužky v mateřské škole: Angličtina hrou 

     Veselé pískání na zobcovou flétnu 

 

Mateřská škola informovala prostřednictvím vlastních webových stránek. 

 

Zaměstnanci školní jídelny a školní jídelny – výdejny: 

Marcela Binková, vedoucí stravování, kuchařka  

Pavla Bačovská, kuchařka 

Růžena Hanusová, pomocná kuchařka  

Jaroslava Kaupová, dovoz a výdej obědů 
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Demografický vývoj v roce 2015 

Počet obyvatel k 31. prosinci: 983 

Z toho žen: 495 

Z toho mužů: 488 

 

Počet narozených dětí: 12 

Počet úmrtí: 7 

Počet přistěhovaných občanů: 12 

Počet odstěhovaných občanů: 15 

 

Novostavby:  čp. 433 (Jan Boštík) 

   čp. 434 (Stanislava Dvořáková) 

 

Zaniklé stavby:  čp. 97 

   čp. 247 

 

Zjištění obyvatelé zaniklých budov: 

Z německých pramenů se k čp. 97 uvádí: 

Motl Honnes, statek, k němuž náleželo 10, 5 hektarů zemědělské a 6 hektarů lesa. 

 

Rezidenti: 

Heinrich Haupt, nar. 26. 5. 1881 

Anna Haupt, nar. 25. 12. 1884 

Josef Haupt, nar. 21. 1. 1922 

Ottilie Pirkl, nar. 18. 7. 1914 

Herta Pirkl, nar. 10. 5. 1034 

 

Pozdejší obyvatelé: 

Jan Novák, nar. 24. 1. 1902, odhlášen 1. 7. 1953 
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Kateřina Nováková, nar. 10. 8. 1900, odhlášena 1. 7. 1953 

Růžena Nováková, nar. 4. 6. 1933 

Vojtěch Novák, nar. 21. 1. 1936 

Jaroslav Novák, nar. 5. 2. 1929 

Doplnění pamětnice Marie Maiwaldové:  „Babička Maiwaldová říkala, že odtud pocházel její 

otec Jindřich Jarosch. Když byla možnost tento statek (statek Vavrů) koupit (poté, co jej majitel 

se svými čtyřmi syny propil), tak jej otec koupil (pro syna). To bylo v roce 1905. Josef Haupt a 

Ottílie Pirklová byli babiččini bratranec a sestřenice, tak to vypadá, že jejich maminka byla 

Jaroschová, tudíž sestra Jindřicha Jarosche, ale to je jen moje dedukce. Babička říkala, že tam 

zůstala hospodařit jeho sestra. 

Po válce se přistěhovali Novákovi. Měli děti Jana, který se oženil do Benátek, potom Jaroslava, 

Růženu, která se provdala za Josefa Hantla z Pohodlí, Vojtěcha, Františka a Bohumilu 

provdanou Sochorovou. O tom, že by se rodiče Novákovi odstěhovali, nic nevím, vždycky tam 

vedle nás bydleli. 

 

 

U čp. 247 jsou z německých pramenů coby jeho obyvatelé známi:  

Franz Anderlik 

Marie Anderlik 

Dále víme, že se jednalo o obytné a hospodářské budovy  s cca 0,1 ha zemědělské plochy a 

pánské krejčovství. 

 

Z pozdějších obyvatel:  

Bohumír Kroulík, nar. 25. 3. 1916, zemřel 31. 1. 1994 

Božena Kroulíková, nar. 20. 7. 1918, zemřela 11. 2. 1981 

Miroslava Kroulíková, nar. 9. 11. 1946 

Bohumil Kroulík, nar. 1946  

Všichni byli k trvalému pobytu přihlášeni v roce 1966. Posledním obyvatelem čp. 247 byl 

Bohumil Kroulík, odhlášen 2012. 

Doplnění pamětnice Marie Maiwaldové: „Na čp. 247 bydlela paní Andrlíková. Když ovdověla, 

vzala si vdovce, pana Beneše, z čp. 121. Po ní zde bydlela Emílie Eliášová, rozená Novotná, z 

čp. 177 s manželem. Zde se jim také narodily děti. Později se přestěhovali, myslím, do Borové 

u Heřmanic. Po nich tam bydleli manželé Dvořákovi s dcerou, kteří domeček z venku vyzdobili 

jako perníkovou chaloupku, proto se tam říkala „perníková chaloupka“. Ty se odtud 
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odstěhovali někam do Brna a pak emigrovali do Austrálie. Teprve po nich se přistěhovali 

Kroulíkovi, paní Kroulíkovou srazilo auto na přechodu u pošty v Litomyšli.“ 
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Počasí v roce 2015 

Leden  

Začátek měsíce byl spíše teplejší, teploty v noci mírně pod nulou, přes den kolem nuly. Střídaly 

se dešťové a sněhové přeháňky. 5. ledna celý den sněžilo, napadlo několik centimetrů sněhu, 

na Tři krále celodenní mráz, v noci kolem -10 stupňů. Hned poté však přišlo prudké oteplení – 

teploty vylétly až k +12 stupňům přes den. 9. ledna se přihnala vichřice. Proměnlivé počasí 

s teplotami v noci mírně pod nulou, přes den kolem 5 – 8 stupňů, převládalo až do konce 

měsíce. 

 

Únor 

Na začátku února dorazilo chladnější počasí. V noci klesaly teploty k -5 až -7 stupňů, přes den 

se pohybovaly mezi -3 a nulou. Bylo oblačno se sněhovými přeháňkami. 8. února od rána až 

do poledne intenzivně sněžilo – napadlo přibližně 15 cm sněhu, vyskytly se problémy 

v dopravě. Teploty se pohybovaly kolem nuly. Následně se oteplilo. Teplejší a vlhčí charakter 

počasí vydržel až do konce měsíce. 

 

Březen 

Začátek března byl poměrně teplý. Hned první víkend bylo krásné jasné počasí s teplotami 

kolem 10 stupňů, v noci s nulou. V druhé týdnu se ochladilo, teploty se pohybovaly jen kolem 

3 – 4 stupňů, v noci opět kolem nuly. Bylo větrno, střídaly se dešťové a sněhové přeháňky. 

Následovalo oteplení, v druhé polovině měsíce teploty vyšplhaly až na téměř 15 stupňů  

(25. března jsme naměřili dokonce 17 stupňů), v závěru března se však znovu ochladilo, bylo 

deštivo a větrno. 30. a 31. března řádila po celé ČR vichřice doprovázená deštěm a sněžením 

(stržené střechy, problémy v dopravě). 

 

Duben 

Také začátek dubna byl velmi chladný a deštivý. V noci klesala teplota až k -5 stupňům, přes 

den se pohybovala mírně nad nulou. O Velikonocích bylo velmi chladno, pomlázka byla na 

sněhu, teploty v noci kolem nuly, přes den do +5 stupňů. Navíc bylo hodně větrno. Po  

10. dubnu se začalo oteplovat, kolem 25. dubna se teploty přes den pohybovaly kolem 20 – 

22 stupňů. Konec dubna se ale nesl v chladnějším stylu počasí – například 28. dubna bylo přes 

den jen kolem 6 – 7 stupňů.  

 

Květen 

Začátek května byl teplý a deštivý. Teploty se pohybovaly kolem 20 stupňů, ráno klesaly pod 

deset stupňů. V polovině měsíce bylo jasné až polojasné počasí, relativně málo srážek, teploty 

téměř 25 stupňů. Až 24. května konečně zapršelo, teploty stále kolem dvaceti stupňů. V úterý 
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26. května přišlo prudké ochlazení – teploty ráno i odpoledne zůstaly kolem deseti stupňů. 

 

Červen 

Celý červen byl velmi teplý s malým množstvím srážek. Hned na začátku měsíce teploty 

atakovaly třicítku, v noci se pohybovaly kolem deseti stupňů. Kolem poloviny června přišly 

bouřky a s nimi alespoň nějaký déšť a také ochlazení (v noci pod deset, přes den kolem dvaceti 

stupňů). V druhé polovině měsíce polojasné počasí s teplotami kolem 25 stupňů, až v noci 

z 27. na 28. června opět déšť, ochlazení na 20 stupňů, velmi větrno. 

V neděli 14. června v podvečerních hodinách zasáhlo Čistou neobvykle silné krupobití. 

Několikacentimetrové kroupy poničily skleníky, osobní automobily, úrodu zeleniny či 

ovocných stromů. Na silnici vytvořily souvislou vrstvu podobající se vrstvě sněhu. To vše 

během několika minut. Zajímavostí je, že nepadaly všude, zasažena byla jen „horní“ část obce. 

Jinde pršelo, případně spadlo pouze pár kapek. Během několika okamžiků se počasí umoudřilo, 

kroupy však bylo možné na některých místech obce najít ještě následující den. 

 

Červenec 

Červenec začal velmi teplým počasí, teploty mezi 3. – 5. červencem šplhaly k více než  

35 stupňům ve stínu, v noci se držely kolem 20 stupňů. Tropické teploty se objevovaly i 

v dalších dnech. V noci ze 7. na 8. července přišly prudké bouřky se silným větrem – 

následovalo krátkodobé ochlazení (teploty ráno jen mezi 11 – 13 stupni, přes den kolem 

dvaceti). Po celou druhou polovinu měsíce bylo převážně jasné až polojasné počasí 

s teplotami, které běžně atakovaly 35 stupňů.  

 

Srpen 

První polovina srpna se nesla v duchu velmi teplého počasí, prakticky beze srážek. Teploty 

v noci kolem 20 stupňů, přes den mezi 32 – 35 stupni. Kolem poloviny měsíce se dostavilo 

oblačné počasí s bouřkami, teploty však stále zůstávaly nad třiceti stupni. Druhá polovina 

měsíce byla chladnější. V noci teploty klesaly k deseti stupňům (v pátek 21. srpna bylo jen 

kolem 8 stupňů), přes den se držely v rozmezí 20 – 25 stupni. 18. srpna konečně výrazněji 

zapršelo (pršelo celý den), teploty zůstaly u 16 stupňů. Konec prázdnin se však opět nesl 

v duchu jasného a tropického počasí. 

 

Září 

Ještě prvního září bylo jasno a velmi teplo (teplota opět šplhala k 35 stupňů), pak se ale 

ochladilo a přišel déšť. Také pouť byla oblačná a deštivá s teplotami mezi 12 a 14 stupni. Až do 

konce měsíce převažovalo polojasné až oblačné počasí, teploty se pohybovaly většinou kolem 

20 stupňů. 17. září však bylo ještě 30 stupňů, večer se však přihnala obrovská vichřice. 
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Říjen 

Hned 1. října jsme zaznamenali první přízemní mrazík, když teplota klesla k -1 stupni. Přes den 

se však opět oteplilo, a to až na téměř 14 stupňů. V následujících dnech však stoupaly až 

k téměř 20 stupňům. Převažovalo přitom oblačné počasí s minimálním množství srážek.  

12. října byly -2, přes den jen mezi 6 – 8 stupni, k tomu polojasno. V polovině měsíce se 

k oblačnému počasí přidaly mlhy. Konec října přinesl ranní teploty mezi 8 – 6 stupni, přes den 

pak kolem 10 – 12 stupňů při stále převážně oblačném počasí. 

 

Listopad 

Začátek listopadu byl chladný, ráno klesaly teploty mírně pod bod mrazu, přes den se 

pohybovaly mezi 10 – 13 stupni. Převažovalo jasné počasí, až 7. listopadu se dostavil déšť. 

Většina měsíce však byla opět oblačná s teplotami stále vyššími než 10 stupňů. 23. listopadu 

přišel první sníh, který však hned roztál. Teploty v noci spadly k -4 stupňů, přes den se 

pohybovaly kolem nuly. Na konci měsíce však opět šplhaly až k +8 stupňům. 

 

Prosinec 

Ani prosinec nepřinesl prakticky žádný sníh. Převažovalo oblačno až zataženo s občasným 

deštěm. Teploty v noci nejčastěji kolem +5 stupňů, přes den do 10 stupňů, 19. prosince 

dokonce 12 stupňů. Vánoce byly na blátě s podobným charakterem počasí. Až samotný závěr 

roku přinesl mrazivé počasí s teplotami v noci kolem -5 stupňů, přes den mírně nad nulou. 

Silvestr byl velmi větrný. 
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Události v ČR 

- 27. ledna začala projevem prezidenta Miloše Zemana u příležitosti 70. výročí osvobození 

nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi kauza Hitler je gentleman 

(prezident republiky obvinil prvorepublikového novináře Ferdinanda Peroutku z toho, že 

v jednom ze svých článků na konci 30. let označil Hitlera za gentlemana; článek se však do 

konce roku 2015 nepodařilo najít). 

- 24. února zastřelil v restauraci v Uherském Brodě ozbrojený Zdeněk Kovář devět lidí a 

několik z nich zranil. Muž po masakru spáchal sebevraždu. 

- 1. až 17. května proběhlo v Praze a Ostravě 79. mistrovství světa v ledním hokeji, Češi 

neuspěli. 

- 6. července si ČR připomněla 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. 

- 22. července došlo ve Studénce k železniční nehodě. Na železničním přejezdu se zde srazil 

vlak SC 512 Pendolino jedoucí na trase Bohumín – Františkovy Lázně s kamionem 

naloženým plechy, který uvízl mezi spuštěnými závorami. Zemřeli 3 cestující a 17 dalších 

bylo zraněno. 

- 19. září byl dán (po osmi letech výstavby) do provozu tunelový komplex Blanka v Praze. 

- Po většinu roku (i) ČR řešila migrační krizi vyvolanou zejména válkou v Sýrii a Iráku  

(tzv. Islámský stát). Přes velké obavy obyvatelstva (a často xenofobní postoje) nebyla ČR 

pro většinu běženců cílovou destinací. 

 

Události ve světě 

- 7. ledna bylo při útoku na redakci francouzského satirického týdeníku Charlie Hebdo  

v Paříži zastřeleno 10 novinářů a dva policisté. 

- 9. ledna došlo v Paříži k dalšímu útoku, tentokrát v židovském obchodě, kde ozbrojený muž 

zastřelil čtyři rukojmí. Večer byl zastřelen i on sám. 

- 11. ledna se uskutečnil pochod Paříží za účelem uctění památky 17 obětí teroristických 

útoků. Akce se zúčastnilo 1,5 milionu lidí, mezi nimi také řada zahraničních politiků včetně 

českého premiéra Bohuslava Sobotky. 

- 25. dubna zasáhlo Nepál ničivé zemětřesení, které si vyžádalo 8 632 obětí. Mrtvé hlásily 

také Indie, Bangladéš a Tibet. 

- V červnu Evropa zaznamenala prudký nárůst přílivu uprchlíků, který po zbytek roku neustal 

(na konci roku se však zmírnil). Příčinou uprchlické krize byla především válka  

s tzv. Islámským státem na území Sýrie a Iráku. EU jednoznačně příliv běženců nezvládla – 

běženci se často nekontrolovaně pohybovali Evropou, což vyvolávalo obavy z možné 

infiltrace teroristy. Některé státy nabídly okamžitou pomoc, jiné své hranice uzavřely 

(Maďarsko například na srbské hranici vybudovalo 175 km dlouhý plot, negativně se 

k přílivu běženců stavělo také Slovensko, česká politická scéna byla v tomto ohledu 

rozdělena). 
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- 20. července navázaly Kuba a Spojené státy americké po 54 letech diplomatické styky. 

- 30. září se Rusko skrze letecké údery aktivně zapojilo do Syrské občanské války po boku 

vládních sil prezidenta Asada. 

- 13. listopadu zahynulo během série teroristických útoků v Paříži 129 lidí a přes 300 dalších 

bylo zraněno. K teroristickým útokům se přihlásil tzv. Islámský stát. Útoky prohloubily 

obavy řady Evropanů o budoucnost starého kontinentu. 
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Příloha kroniky: O zvonech kostela sv. Mikuláše, biskupa 

V průběhu roku 2015 publikoval Mgr. Pavel Kuře v Obecním zpravodaji sérii článků o historii 

zvonů kostela sv. Mikuláše, biskupa. Protože jde o ojedinělý pokus zachytit nejen historii 

těchto zvonů, ale odrazem i pohnuté dějiny obce, rozhodl jsem se články v původním znění 

(bez úprav) zařadit do obecní kroniky. Byla by škoda, kdyby zjištěné skutečnosti opět zapadly 

do historického nevědomí.  

 

O zvonech v Čisté 

(1. část) 

Starý zámek na věži kostela sv. Mikuláše cvakne někdy až po chvilce přemlouvání. Točité 

schodiště je příkré a další tříramenné přímo ve věži ještě strmější, dohromady nějakých 

šedesát šest schodů. Těsný je i průlez do zvonového patra u okenic. Uvítací pohled na staleté 

trámy masívní dubové zvonové stolice – a pak už je tu on – zvon. Zvon svatého Jana a Pavla, 

jediný dochovaný v Čisté, majestátně vyhlížející v nazelenalém kabátě měděnky. Přestože na 

věži bydlí 270 let, je stále zvonem živým, rozumějme provozuschopným a především pak 

žijícím, protože už opět pravidelně promlouvá ke všem lidem v okolí. Teď ještě otevřít okenice 

na všechny čtyři strany, letmý pohled na zavěšení zvonu, na páku s provazem, i letitá pomůcka 

a trik čisteckých zvoníků je na svém místě. Malá chvilička ztišení. Jdeme na to. Ze vší síly zabrat 

za provaz. Mohutná dubová hlava s kováním a těžký zvon pod ní se zprvu pomalu a neochotně 

odlepí z místa a pak znovu a znovu, to už se chlapák ochotně a spokojeně houpe, až srdce 

uvnitř poprvé udeří a začne naplno tlouct... 

Se zvoníkem jsme vystoupali do střední části velké věže, kde je ve výšce bezmála 19 metrů nad 

zemí zavěšen jediný z původně pěti barokních zvonů, ulitých v polovině 18. století pro farní 

kostel sv. Mikuláše v Litrbaších (německy Lauterbach), od roku 1947 Čistá. S hmotností 865 kg 

a průměrem 114 cm je zvon sv. Jana a Pavla jedním z největších v okolí. Celková hmotnost 

zvonu se srdcem a hlavou (dubový „trám“, v tomto případě dokonce trojice trámů nad sebou, 

ke které je železnými třmeny zvon připevněn) a kováním se blíží k jedné tuně, celková výška 

všeho, co se při zvonění pohybuje, tedy vlastní zvon se srdcem a s hlavou s čepy, dosahuje 

téměř dva a čtvrt metru. Jako většina evropských zvonů je sv. Jan a Pavel ulit ze zvonoviny, což 

je specifický druh bronzu. V praxi se u nás můžeme setkat i se zvony ocelovými, mosaznými, 

naprosto výjimečně i skleněnými či porcelánovými ale z hlediska kvality zvuku, spolehlivosti a 

trvanlivosti představuje bronz to nejlepší řešení.  

Když se podíváme daleko do minulosti, objevíme zvony už před 5000 lety v Mezopotámii. Dost 

se lišily od těch, které známe, ale zvonily. Do Evropy se dostávají zvony od 5. století našeho 

letopočtu a šíří se spolu s křesťanstvím. U nás se zvony objevují v 9. století a od 14. století se 

zde i odlévají.  Svého vrcholu co do počtu i kvality dosáhla výroba zvonů v 16. století. Od té 

doby se dodnes nezměnila podoba zvonů a nijak významně ani technologie jejich výroby. Mistr 

zvonař musí být nejen zdatným a vysoce specializovaným řemeslníkem, ale také umělcem, 

neboť zvon je nejen kovovým odlitkem, ale také umělecky ztvárněným hudebním nástrojem. 

Každý zvon je vyroben jednorázově na zakázku, žádnou z hliněných forem, použitých při lití, 

nelze vícekrát použít, je jedinečným neopakovatelným originálem, dodnes s vysokým podílem 
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ruční práce. Na každém z nich jsou pak užity zkušenosti a dovednosti předávané z generace na 

generaci zpravidla v rámci jedné zvonařské rodiny. 

Největším nepřítelem zvonů paradoxně není čas - jejich věk se běžně počítá na stovky let. U 

nás nalezneme celou řadu zvonů starších 700 let a jsou stále v provozu. Ke ztrátám docházelo 

dříve zejména při požárech (zvon se roztavil nebo poškodil pádem z věže), při živelních 

pohromách, puknutím zvonu (většinou v důsledku špatné údržby, výrobní vady nebo provozní 

závadou), ničím neobvyklým nebyly krádeže. Ovšem zdaleka nejvíce zvonům ublížilo 

„moderní“ 20. století, kdy za oběť rekvírování v první a ve druhé světové válce padly 2/3 všech 

českých zvonů. 

Největším a patrně nejznámějším zvonem v česku je Zikmund na věži svatovítského chrámu 

v Praze. Pochází z roku 1549, váží cca 16,5 tuny. Zvoní se na něj pouze o významných církevních 

svátcích a při jiných důležitých událostech. K jeho provozu je zapotřebí šesti zvoníků.  

 

O zvonech v Čisté 

(2. část) 

„Vox mea, vox vitae“ (Hlas můj, hlas života) 

Srdce tlukoucí uvnitř zvonu dává zvonu hlas a jeho hlas je symbolem života – jak se můžeme 

dočíst na nejednom z nich. Zvon promlouvá k lidem svým hlasem a skrze člověka - zvoníka  

i svými nápisy. Přístup ke zvonům skrytým ve věžích byl v minulosti velmi omezen, ale nápisy 

na nich se čtenářem počítaly. Byl to zvoník, kdo směl být každý den až u zvonu, prohlížet si jej, 

číst si na něm, ale především jej rozeznívat a předávat tak symbolicky obsah nápisů všem 

lidem. Systém nápisů se ustálil už před více než 500 lety a v obměnách se objevuje dodnes. 

Staletí ubíhají, symbolika zůstává. Nápisy byly zpravidla v latině, později u nás i v češtině nebo 

v němčině. Na nejstarším dochovaném zvonu v Čisté z roku 1744 nalézáme latinské nápisy  

a to o jeho účelu - zasvěcení, době a místu vyrobení, o donátorovi (na čí náklady byl vyroben), 

o tehdejším správci farnosti a jsou doplněny figurální a ornamentální výzdobou. 

Primárně liturgický význam zvonu v křesťanském pojetí, tedy oslava Boha a oznamování 

bohoslužby či modlitby, doplňuje i úloha obecná a sociální. Kupříkladu zvon Vavřinec 

z nedalekého Vysokého Mýta praví: „Aj já zvon Vavřinec konám povinnou věc, chválu Bohu 

vzdávám, kněžstvo, lid svolávám, svátky oznamuju, zemřelých lituju, mračna zapuzuju". 

Vavřinec tak jasně vypovídá nejen o svém nejdůležitějším úkolu, ale i o ochraně lidí před zlými 

silami (zlem obecně), přírodními živly (požáry, povodně), potažmo varuje před blížícím se 

živlem či nepřítelem. Zněl-li kostelní zvon, lidé jej většinou neviděli, ale rozuměli jeho řeči. Měl 

nezastupitelnou úlohu v časové orientaci člověka. Polední, ranní a večerní zvonění bylo později 

doplněno odbíjením kostelních či radničních hodin. Postupně se vyprofilovaly i zvony podle 

své funkce, např. umíráček, poledníček, sanktusník.  

Moderní doba mnohý význam zvonů potlačila. Vždyť i sám zvoník se dnes nejdřív podívá na 

hodinky, než ve správnou chvíli rozhoupe zvon. I úkol varovný převzala spíše média, místní 
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rozhlas a sirény. V čase prázdnoty a pomíjivosti však víc než kdy předtím hledáme stálý pevný 

bod, vlastní kořeny, tradici, sounáležitost, společný symbol, naději, jistotu a smysl bytí. Znova 

odléváme zvony, které nám požáry a války opakovaně vzaly, a necháváme je znít. 

Nejstarší písemné zmínky o kostele v Čisté (Litrbaších) se objevují už před rokem 1350 a velmi 

pravděpodobně byl již tehdy zvonem vybaven. Při renesanční přestavbě v roce 1583 byla 

vystavěna i nynější velká věž a na věži se zvon nebo zvony v té době nepochybně nacházely. 

V roce 1677 jsou zmiňovány celkem 4 zvony, z toho 3 větší na nynější velké věži. Bližší údaje k 

nim jsou předmětem dalšího bádání. V roce 1740 došlo k požáru kostela a všechny tyto zvony 

byly při něm zničeny.   

Už v roce 1741 byly v Brně nově ulity dva menší zvony - sv. Petr (cca 53 kg), který přímo navázal 

na svého ohněm zničeného předchůdce, a sv. Pavel (cca 25 kg). Oba zvony byly zavěšeny na 

obnovenou malou věž kostela. V roce 1744 nechal tehdejší majitel litomyšlského panství, 

hrabě František Václav Trauttmansdorff, ulít v Brně dva zvony o hmotnosti 1820 kg  

(sv. Mikuláš) a 865 kg (sv. Jan a sv. Pavel). Hrabě sloužil v císařské armádě jako generál a zvony 

byly ulity z darovaného děla z války s Turky. Velikost zvonů svědčí o nemalém významu obce 

v rámci tehdejšího panství a koresponduje s velikostí a dispozicemi kostela i s geografickým 

umístěním obce v protáhlém a poměrně hlubokém údolí říčky Loučná (dříve Lauterbach) a 

tedy ztíženými podmínkami pro vyrozumívání jejich obyvatel.  Roku 1745 byly oba nové velké 

zvony vytaženy na věž a zavěšeny do nově vybudované stolice z dubových trámů, kde na menší 

z nich (sv. Jan a Pavel) zvoníme stejným způsobem dodnes. Jako poslední byl v roce 1753 ulit 

umíráček o váze 63 kg a zavěšen na dodatečně rozšířenou konstrukci v nejvýchodnější části 

velké věže (směr k obci). Na kostele tak bylo po roce 1753 celkem 5 barokních zvonů, z toho 3 

větší na velké věži a 2 menší na sanktusníkové věžičce. 

 

O zvonech v Čisté 

(3. část) 

Roku 1840 byly na věž kostela umístěny věžní hodiny. Stalo se tak 18. října, tedy přesně sto let 

po velkém ničivém požáru. Hodinový stroj byl usazen do samostatné komory pod zvonové 

patro. Hnací hřídel od stroje k hodinám byla dlouhá zhruba 5 metrů, procházela vzhůru 

zvonovým patrem až k patru s hodinami, kde se rozdělovala ke čtveřici ciferníků. Přes 

důmyslný systém pák a táhel stoj odbíjel železnými palicemi na velký a prostřední zvon a po 

rekvizici velkého zvonu v roce 1917 pak přes zvon prostřední a přes umíráček. Když zvoník 

několikrát denně vystoupal až ke zvonům, aby zazvonil, navinul také trojici lan se závažím, 

neboť hodiny, ale i každá palice zvlášť měly svůj vlastní pohon a závaží. Kromě natahování a 

běžné údržby bylo čas od času zapotřebí i servisu odborníka. Poslední opravu provedl v roce 

1936 litomyšlský hodinář Antonín Moták a je zaznamenána také na štítku hodinového stroje. 

Stroj je k vidění na stejném místě ve věži dodnes. 

Hodiny po generace spravedlivě měřily čas, hlas zvonů se nesl údolím a nikdo netušil, jak 

pohnuté události vesnici potkají ve 20. století. 
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V době 1. světové války se bronz k výrobě kanónů již nepoužíval. Přesto byl pro válečný 

průmysl natolik zajímavý, že rakousko-uherské úřady přistoupily i k rekvizici kostelních zvonů. 

Kromě škody materiální šlo už tehdy také o to způsobit škodu morální – vzít lidem důležitý 

symbol jejich svobody, víry a sounáležitosti, umlčet zvon, který k nim každodenně promlouval 

srozumitelnou řečí, dával naději i odhodlání a z prostých lidí tak učinit ustrašené poslušné 

stádo. Rekvizice tehdy proběhla ve dvou vlnách, ke třetí, která měla být nejničivější, naštěstí 

už nedošlo, protože válka skončila. Zvony zabavovala a odvážela armáda, v našem případě to 

bylo komando z Litomyšle. V dubnu 1917 byl zabaven velký zvon sv. Mikuláše. S ohledem na 

hmotnost a rozměry (váha 1820 kg a průměr téměř 1,5 metru) byl při snímání rozbit na kusy. 

Ze zvonu se dochovala obrovská dubová hlava s kováním a s pákou a na věži je dodnes. Úlohu 

hlavního zvonu poté převzal prostřední zvon - sv. Jana a Pavla. V březnu 1918 byly 

zrekvírovány oba zvony na malé věžičce – sv. Petr (53 kg) a sv. Pavel (25 kg). Po válce byly 

zrekvírované zvony v Československu poměrně rychle a hojně doplňovány, ne vždy ale 

v patřičné kvalitě, protože poptávka byla veliká a výrobní kapacity omezené. Oba naše menší 

zvony byly už v roce 1922 znova odlity, vysvěceny a zavěšeny na malou věžičku. K odlití nového 

velkého zvonu už nedošlo - v kostele se pořizovala nová vitrážová okna a poté i výmalba 

interiéru architektem Majorem z Prahy.  

V době 2. světové války byla rekvizice zvonů u nás prováděna z nařízení Německé říše. Území 

bývalých Sudet, kam tehdejší Litrbachy spadaly, zasáhla ještě těžší ranou, než Protektorát 

Čechy a Morava. Všechny zvony byly zaevidovány a zařazeny do čtyř kategorií podle umělecko-

historické hodnoty. Dne 18. 3. 1942 byly sejmuty oba zbylé staré zvony z velké věže a to sv. 

Jan a Pavel (865 kg/114 cm) a umíráček (63 kg/47 cm) a větší ze zvonů na malé věžičce - sv. 

Petr ulitý roku 1922 (53 kg/44 cm). Ten den utichly i věžní hodiny – neměly už na co odbíjet. 

Z původního zvonového fondu čítajícího téměř 3 tuny tak v průběhu pouhých pětadvaceti let 

zůstal na kostele pouze malý sanktusníkový zvoneček sv. Pavla o váze 24 kg. Zápis o rekvizici 

z března 1942 ve farní kronice končí stručným, emočně silným „Auf Wiedersehen!“ Ve stejný 

den byl zkonfiskován i zvoneček kapličky na Brlence. Všechny tyto zvony byly odvezeny do 

Svitav a dál pak na sběrné středisko do Moravské Třebové. Odtud putovaly po Labi do 

Hamburku a jejich poslední cesta vedla do hutí v německém Lünen. Poslední cesta všech - až 

na jeden. 

 

O zvonech v Čisté 

(4. závěrečná část) 

Zvon sv. Jana a Pavla zachránilo před roztavením zejména to, že byl při rekvizici v roce 1942 

s ohledem na svou vysokou umělecko-historickou hodnotu zařazen do kategorie C, tedy druhé 

nejcennější. Roztřídění zvonů do kategorií A až D prováděly tehdy památkové úřady a 

rekviziční nápis je na zvonu čitelný dodnes. 

Po skončení války se zrekvírované a dosud neroztavené zvony nacházely buď ještě přímo 

v německých hutích, nebo na tzv. Hřbitově zvonů v Hamburku. Skutečnost, že největší a 

nejvzácnější z tehdejších litrbašských zvonů nejenže válku přežil, ale že se ho podařilo brzy 



34 
 

poté najít, identifikovat a také vrátit bez většího poškození domů do Čech a zavěsit zpátky na 

věž zdejšího kostela, můžeme považovat za menší zázrak. O řadu přeživších zvonů, které byly 

v Německu po válce vypátrány, často byly nebo i jsou dosud vedeny spory a kupříkladu zvony 

do Starého Bohumína byly německou stranou vráceny až letos, 70 let po skončení války. 

Navrácení zvonu zpět na kostelní věž se tak po těžkých letech 2. světové války, po odsunu 

většiny původních obyvatel vesnice a nastalém příchodu nových obyvatel stalo další nadějí pro 

tehdejší Litrbachy, resp. Čistou. 

O zvonících kostela sv. Mikuláše v Litrbaších víme velmi málo a i ti „novodobí“ čistečtí 

s odstupem mnoha let již buď nejsou mezi námi, nebo tápají ve vzpomínkách, kdy že to vlastně 

tahali na věži za provaz. Proto vás poprosím o velkorysost a toleranci při uváděných starších 

letopočtech před rokem 1990. Jisté je, že zvoníci byli z řad místních. Posledním zvoníkem 

Litrbašským a zároveň prvním čisteckým byl pan Václav Vomáčka č. p. 128, který přišel do Čisté 

v rámci doplnění osídlení po odchodu Němců. Zvonil od roku 1946 v letech čtyřicátých a 

zřejmě i padesátých a byl pravděpodobně také posledním zvoníkem, který natáhl starý 

hodinový stroj ve věži. Po něm se u zvonu střídali zpravidla mladí kluci před vojnou nebo krátce 

po ní. Počátkem šedesátých let to byl pan Jan Lopaur a ve druhé polovině let šedesátých jeho 

mladší bratr Josef Lopaur, oba tehdy č. p. 99. Počátkem sedmdesátých let zvonil Jaroslav 

Pavliš, na konci let sedmdesátých a v letech osmdesátých pak jeho mladší bratři Bohumil Pavliš 

a Ladislav Pavliš, všichni tehdy č. p. 271. Oba posledně jmenovaní se také zasloužili o opravu 

točitého schodiště na věž, kde chyběla řada schodových desek a výstup na věž byl do té doby 

otázkou značné odvahy. V letech 1990 - 2000 zvonil Štěpán Maiwald č. p. 156 a zpočátku ho 

střídal Josef Lopaur ml. č. p. 343. Zvonění bylo dočasně omezeno při celkové opravě věže 

v polovině devadesátých let. O Vánocích 2014 bylo pravidelné zvonění obnoveno a 

současnými zvoníky jsou Pavel Kuře č. p. 334 a Štěpán Maiwald č. p. 156.  

Prozatím se podařilo obnovit pravidelný provoz na věži, provést nutné opravy na zvonu sv. 

Jana a Pavla, znovuobjevit a zprovoznit malý zvon sv. Pavla na malé věžičce a poté i zpřístupnit 

velkou věž pro veřejnost. V tomto směru pokračujeme tak, jak čas a prostředky dovolí. 

Současně probíhá mapování historie všech našich zvonů, věže a celého kostela a odkrývání 

údajů a detailů leckdy doposud nikde nepopsaných, dávno zapomenutých nebo nikdy 

neobjevených. 

Na věž kostela, dominantu naší obce, zachráněné nedávno značným úsilím před zkázou, se 

vrátil život a v obci opět pravidelně slýcháme po staletí známý hlas zvonu. Snad už brzy začnou 

na věži odbíjet a měřit čas nové hodiny. V roce 2017 uplyne 100 let od doby, kdy válka a lidská 

zloba brala život desítkám místních lidí a také poprvé loupila i mezi zdejšími zvony. Napravíme 

my dnes to, co generace před námi nestihly nebo nesměly vykonat, totiž vrátíme na věž 

chybějící zvony a dodáme tak věži i obci jejich plný hlas? Nové zvony jsou znamením dobrých 

časů...  
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O zvonech v Čisté 

(epilog – 5. část) 

Na konci posledního příspěvku jsem si říkal, že když jsme z té historie dospěli až do dneška, 

tak prostě zazvonil zvonec a teď, literáte, zase do práce - na věž, do archivu... Čas a náhody 

však přinesly novinky, které nemohu nezmínit. 

K identifikaci menšího srdce (na snímku v úplně prvním čísle) jako srdce ze sanktusníkového 

zvonu sv. Petra, 53 kg, z roku 1922: nové světlo vneslo do věci zejména znovuobjevení 

maličkého zvonu sv. Pavla (také z roku 1922) na malé věžičce, ulitého týmž zvonařem (Oktav 

Winter z Broumova), a jeho oprava, resp. oprava jeho srdíčka. Obě srdce vykazují shodu ve 

zpracování, v užitém materiálu a v celkovém tvaru všech podstatných částí (úchyt, dřík, pěst, 

výpust) a jsou nepochybně „sourozenci“. Zvon sv. Petra z roku 1922 svými nápisy odkazoval 

na linii svých předchůdců – na středověký zvon, který „pohltil oheň“ roku 1740 a na barokní 

zvon z roku 1741, který „válka uloupila“ roku 1918. 

Daleko důležitější je zjištění, že posledním zvoníkem litrbašským a zároveň prvním čisteckým 

byl pan Gustav Píše, č. p. 103 (strýc paní Marie Košnarové č. p. 215). Pan Píše byl Čech, 

pocházel ze sousední Trstěnice a do tehdejších Litrbach přišel za prací - sloužil na statku č. p. 

127 poblíž dnešní horní autobusové zastávky. Posléze si vzal za ženu Němku z Litrbach (v té 

době byly sňatky mezi Čechy a Němci naprosto běžné a on a jeho bratr si dokonce vzali dvě 

sestry) a v Litrbaších už zůstal. Byl nejen zvoníkem, ale i obecním bubeníkem a kostelníkem. 

Za války byl nuceně nasazen v Německu. Po návratu domů zase zvonil zhruba do poloviny 

padesátých let a až poté ho vystřídal pan Václav Vomáčka, o kterém byla řeč posledně. Jak 

můžete sami posoudit, lidská paměť a zprostředkovaná informace nemusí být vždy přesná a 

bílých míst máme i v relativně nedávné historii naší obce víc než dost... Nově dodávám také 

dalšího zjištěného zvoníka, pana Jana Pavliše, sourozence již dříve jmenovaných bratrů 

Pavlišových, tehdy č. p. 271. 

Při rekvizici zvonů v Litrbaších v březnu roku 1942 bylo u věže postaveno lešení, po kterém 

byly oba zvony, snímané z velké věže, dopraveny na zem. Jak už víme, do ČSR se vrátil pouze 

jeden, zvon sv. Jana a Pavla, a to v listopadu 1946. V létě roku 1947 byl znovu vysvěcen a 

zavěšen zpátky na věž. Pochybnosti o tom, že do vlasti měl přicestovat z Rakouska (takové 

případy byly poměrně vzácné), byly již zcela rozptýleny. Pod pořadovým číslem 323, které je 

na zvonu dochováno dodnes, byl zvon po válce zaevidován ve vestfálských hutích a dopraven 

zpět do vlasti. Ze všech zvonů, zrekvírovaných za druhé světové války na území  bývalých 

Sudet, se jich na domovské věže vrátilo jen 435 a mezi nimi i ten náš.       

Děkuji paní Marii Košnarové za vlídné přijetí a cenné informace, manželům Maiwaldovým za 

laskavé upozornění a čtenářům se omlouvám za nepřesnosti. 

V dokumentaci historie zvonů, kostela, ale i naší obce jako takové nás čeká ještě spoustu 

práce. Nicméně věřím, že už brzy začneme psát na věži kostela sv. Mikuláše v Čisté i 

budoucnost.     
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 Obrazová příloha ke zvonům sv. Mikuláše, biskupa (archiv Mgr. Pavla Kuře) 

 

 

Zvon sv. Jana a Pavla z roku 1744, stav v roce 2015 
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Vlevo srdce zvonu sv. Jana a Pavla při výměně závěsu v lednu 2015 (délka 

srdce 111 cm, hmotnost 25,6 kg), vpravo srdce zvonu sv. Petra z roku 1922 

(již třetí v pořadí), zrekvírovaného za 2. světové války (délka srdce 38,5 

cm, hmotnost 2,66 kg) 
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Detail letopočtu nejstaršího dochovaného zvonu v Čisté 

Srdce nejmenšího ze všech 
čisteckých zvonů – sv. Pavla, stav 
po opravě počátkem dubna 2015 
(délka srdce 29 cm, hmotnost  
1,26 kg)  
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Zvon sv. Jana a Pavla při demontáži 18. 3. 1942. 

Je to poslední snímek ještě nepoškozeného 

zvonu, upevňující třmeny nahoře jsou již 

uvolněné. Vlevo na snímku je patrná hřídel k 

hodinám, vpravo palice odbíjení hodin 

 

Barokní umíráček po sejmutí 18. 3. 1942 na 

zasněženém hřbitovu, v pozadí severní část věže 

a kostela. Kolik asi bylo lidí, s nimiž se za těch 

bezmála 200 let rozloučil a kdo se přišel rozloučit 

s ním? 
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Hřbitov zvonů v německém přístavu Hamburk dva roky po válce 

Detail střepu zvonu sv. Mikuláše z roku 1744 

s reliéfem hlavy a berly biskupa Mikuláše je 

zřejmě jediným zachráněným zbytkem z více 

než 1,8 tunového zvonu zabraného pro válečné 

účely v roce 1917 
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Zvon sv. Pavla z roku 1922 (po vyčištění, nakonzervování a opravě srdce včetně 

závěsu) zůstává nejmenším ze všech čisteckých zvonů (24 kg, průměr 35 cm). Mezi 

lety 1942-1946 byl jediným, který na věžích zůstal. K vidění je na věžičce za dobrých 

podmínek pouze z několika mála míst hřbitova nebo pro odvážné přímo na malé 

věžičce 

 

Stará železná palice odbíjení věžních hodin 
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Fotografická příloha z akcí v roce 2015 (není-li uvedeno jinak, foto: archiv obce Čistá) 

Tříkrálová sbírka 
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Obecní Babský bál 

 

 

Dětský karneval 
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Slavnostní vysazení lípy v rámci Dne Země 
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Den matek (představení MŠ a ZŠ Čistá) 
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Noc kostelů 
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Branný den 
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Krupobití v Čisté 
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Přejezd historické hasičské techniky 
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Začátek adventu 2015 (foto: Ctirad Špičan) 
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Adventní výstava ručních prací (foto: Ctirad Špičan) 
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Taneční 2015 
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Vítání občánků (foto: Ctirad Špičan) 
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Předsilvestrovská tančírna 

 

 

 

 



90 
 

 

 

 

 

 



91 
 

Silvestr 2015 
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Dům čp. 247 před demolicí na jaře 2015 
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Prezentační bannery pro nový web (foto Ctirad Špičan) 
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Tj Sokol Čistá, zapsaný spolek 

 

Spodní řada zleva: Vojtěch Kmošek, Jiří Elčkner, Jakub Havelka, Nicol Žroutová, Matěj Herkus 

Horní řada zleva: Jiří Elčkner - trenér, Tomáš Kodym, Martin Křivka, Ondřej Vojáček,  

Radim Zölfl, Zdeněk Žrout - trenér 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starší přípravka 2014 - 2015 
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Elévové 2014 – 2015 

 

Starší elévové 2015 – 2016 
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Opravený křížek pod školou 
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Obecní užitkový automobil značky Bonetti zakoupený v roce 2015 

 

 

 

Zápis do kroniky provedl Mgr. Stanislav Švejcar v březnu 2016. 

 

 

Rada obce Čistá zápis schválila dne 14. 6. 6. 2016 usnesením 1/29/2016. 

 

 

Podpisy: 

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

 

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

 


