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Obec  
Starostou obce byl po celý rok Mgr. Petr Dřínovský, místostarostkou Lenka Stříteská. Po její 

rezignaci k 21. 7. se novým místostarostou stal Petr Křivka. 

 

Složení Zastupitelstva obce Čistá v roce 2019 

Miroslav Briol 

Mgr. Petr Dřínovský 

Martin Klusoň 

Ladislav Kmošek 

Blanka Kmošková 

Josef Kučera 

Mgr. Pavel Kuře 

Petr Křivka 

Miroslava Lipavská 

Štěpán Maiwald 

Bohumil Pavliš 

Ing. Václav Simon 

Milan Šedivý  

Oldřich Vašina 

Petra Vojáčková 

 

V průběhu roku odstoupily Dagmar Jůzová (novou zastupitelkou se stala Miroslava Lipavská) 
a Lenka Stříteská (novým zastupitelem se stal Milan Šedivý). 
 

Zastupitelstvo obce se v daném roce sešlo devětkrát. 

 

Složení Rady obce Čistá v roce 2019 

Mgr. Petr Dřínovský 

Josef Kučera 

Petr Křivka 

Bohumil Pavliš 

Petra Vojáčková 

Rada obce se v daném roce sešla dvanáctkrát. 
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Složení finančního výboru v roce 2019 

Předseda: Milan Šedivý 

Členové: Ilona Kučerová, Alena Žroutová 

 

Složení kontrolního výboru v roce 2019 

Předseda: Ing. Václav Simon 

Členové: Miroslav Briol, Mgr. Pavel Kuře 

 

Zásadní problémy, které v roce 2019 Zastupitelstvo obce Čistá řešilo 

- KODUS – komunitní bydlení pro seniory – příprava budoucí výstavby; podrobněji 

popsáno v samostatné kapitole  

- plánovanou budoucí výstavbu chodníků od zastávky „Pod Sokolovnou“ až po hostinec  

„U Chlebounů“ vč. nového parkoviště u obchodu COOP a obnovy parkoviště  

u obecního úřadu 

- prodej pozemků v lokalitě „Za vodou“ za účelem výstavby rodinných domů 

- zájem investora postavit na Pohodlí (v katastru obce Čistá) zařízení na likvidaci starých 

pneumatik; podrobněji popsáno v samostatné kapitole 

- přípravu nového územního plánu obce 

- obnovu zvonů kostela sv. Mikuláše včetně schválení příspěvku ve výši 400 tis. Kč na 

pořízení největšího zvonu Mikuláš; podrobněji popsáno v samostatné kapitole 

- spuštění Mobilního rozhlasu zajišťujícího zvýšení informovanosti občanů o dění v obci; 

podrobněji popsáno v samostatné kapitole 

- možnosti čištění odpadních vod v obci; podrobněji popsáno v samostatné kapitole 

- koupi nového automobilu Dacia Dokker s výbavou za 299 900 Kč od společnosti  

BON-CAR Svitavy, s.r.o. 

- úpravu vodného ve smyslu přechodu na jednosložkovou platbu ve výši 25 Kč/m3  

od 1. 1. 2020 

- opravy místních komunikací a vybraných úseků hlavního vodovodního řadu 

 

Zaměstnanci Obecního úřadu v Čisté v roce 2019 

Jana Němcová – účetní 

Michaela Kmošková – administrativní pracovnice (částečný úvazek), na pracovní pozici 

skončila v červenci 2019; od září nastoupila na její místo Kristýna Binková (plný úvazek) 

Oldřich Vašina – správce kulturního domu (celý úvazek) 

Ilona Rožková – uklízečka (částečný úvazek) 

Romana Křivková – uklízečka kulturního domu (částečný úvazek), skončila v červnu 2019;  

na její místo nastoupila Marcela Minářová (částečný úvazek) 

Martin Klusoň – zaměstnanec obce – celý úvazek 



4 
 

Augustýn Vonšák – zaměstnanec obce, skončil v červnu 2019; na jeho místo nastoupil Lukáš 

Stibůrek (plný úvazek) 

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

Tři pracovní místa těchto zaměstnanců byla finančně podpořena úřadem práce, ostatní 

pracovali jako sezónní brigádníci (financováno ze zdrojů obce). 

Stavební a investiční činnost v roce 2019; přehled dalších aktivit 
 

Les 

Realizace oplocenek + výsadba nových lesních porostů 

Celková cena: 300 tis. Kč (dotace 240 tis., bude vyplacena v roce 2020) 

 

Likvidace kůrovcové kalamity 

Celková cena: 500 tis. Kč (dotace 455 tis.) 

 

Linka na štípání dřeva – úprava povrchu, zastřešení 

Celková cena: 200 tis. Kč 

 

Lesní hospodářský plán 2019 – 2028 

Celková cena: 75 tis. Kč (dotace 46 tis.) 

 

Voda 

Oprava řadu 5 – od čp. 398 po čp. 6, délka 250 m 

Oprava řadu 7 – od čp. 179 po čp. 284, délka 411 m 

Celková cena: 1 500 tis. Kč (dotace 375 tis.) 

 

Výtlačný a zásobovací řad (novostavba) - projektová dokumentace pro územní řízení 

Celková cena: 449 tis. Kč (dotace 250 tis.) 

 

Pozemní komunikace 

Oprava výtluků na místních a účelových komunikacích 

Celková cena: 150 tis. Kč 

 

Obnova obecní cesty k čp. 63 
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Celkové cena: 50 tis. Kč. 

 

Oprava místní komunikace podél hřbitovní zdi k základní škole 

Celková cena: 330 tis. Kč 

 

Vybudování parkovacích stání u hřiště s umělým povrchem 

Celková cena: 50 tis. Kč 

 

Pasport místních komunikací 

Celková cena: 40 tis. Kč 

 

Obnova cesty kolem areálu ZD (projektová dokumentace, geologický posudek) 

Celková cena: 120 tis. Kč 

 

Chodníky – I. etapa (od zastávky „Pod sokolovnou“ k zastávce „Pohostinství“) 

Projektová dokumentace: 580 tis. Kč 

Další náklady: geometrické zaměření, dotační management 

Celkové náklady: 30 tis. Kč 

 

Kanalizace, čištění odpadních vod 

Hydrogeologický posudek – doplnění 

Celková cena: 15 tis. Kč 

 

Čistění odpadních vod – porovnávací studie 

Celková cena: 118 tis. Kč 

 

Základní a mateřská škola 

MŠ – statický posudek, výměna 3 ks interiérových dveří, vybudování koutu pro přípravu 

zeleniny v kuchyni, běžné opravy 

Celkové náklady: cca 60 tis. 

 

Základní škola – oprava části vodovodního potrubí, lanová pyramida na školní zahradě, běžné 

opravy 

Celkové náklady: cca 100 tis. 
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Kostel sv. Mikuláše 

Pořízení a instalace zvonu Mikuláš v rámci projektu „Obnova zvonů kostela sv. Mikuláše“ 

Celkové náklady: 1 750 tis. Kč (dotace 300 tis., veřejná sbírka 500 tis., dar manželů Marcely  

a Arnošta Maiwaldových 500 tis., obec 450 tis. Kč) 

 

Oprava hřbitovní zdi 

Celkové náklady: 80 tis. Kč 

 

Veřejný rozhlas 

Instalace 7 ks nových bezdrátových hlásičů 

Celkové náklady: 180 tis. Kč 

 

Kulturní dům 

Obnova parketu velkého sálu přebroušením 

Celkové náklady: 100 tis. Kč 

 

Obecní byty 

Opravy topení, potrubí, spalinových cest, instalace nových spotřebičů, běžné opravy 

Celkové náklady: 95 tis. Kč 

 

Veřejné osvětlení 

Technicko-ekonomická studie 

Celkové náklady: 33 tis. Kč 

 

Opravy a výměna na LED osvětlení 

Celkové náklady: 40 tis. Kč 

 

Územní plánování 

Nový územní plán – PD pro opakované veřejné projednání 

Celkové náklady: 40 tis. Kč 

 

Nákup nemovitostí (pozemky) 

Celkové náklady: 390 tis. Kč 
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Technické služby 

Nákup techniky (motorová pila, křovinořez, svářečka, vlečka za traktor, osobní automobil) 

Celkové náklady: 400 tis. Kč 

 

JSDH 

Pořízení ochranných obleků a dýchací techniky 

Celkové náklady: 110 tis. Kč (dotace 54 tis.) 

 

Veřejná prostranství 

Dětské hřiště na spodním konci (před čp. 58) 

Celkové náklady: 270 tis. Kč (dotace 110 tis.) 

 

Výsadba ovocné aleje naproti středisku ZD 

Celkové náklady: 60 tis. Kč (podpora 30 tis.) 

 

Dosázení cesty Voštice ovocnými stromy 

Celkové náklady: 25 tis. Kč 

 

Výsadba lípy na prostranství před pohostinstvím „U Chlebounů“ 

Celkové náklady: 3 tis. Kč 

 

Výsadba podél řeky Loučné 

Celkové náklady: 5 tis. Kč 

 

KODUS – komunitní dům seniorů 

Projektová dokumentace pro DÚŘ a DSP 

Celkové náklady: 424 tis. Kč 

 

Přeložka nadzemního vedení distribučního zařízení elektrické energie 

Celkové náklady: 480 tis. Kč 

 

Další náklady: geologický posudek, geometrické zaměření, přípojky elektro, stavební 

povolení, dotační management 

Celkové náklady: cca 150 tis. Kč 
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Rozpočet obce (k 31. prosinci 2019) 

Příjmy:  26.323,09 tis. Kč  
Výdaje:  20.821,21 tis. Kč 
 

Dotační tituly 

Získané dotace 

Poskytovatel Účel 
Rozpočet po 

změnách 
Čerpání Plnění v % 

Pardubický kraj Dotace - volby 29.000 24.529,50 84,58 

Pardubický kraj 
Dotace na 

provoz 
238.400 238.400 100 

Úřad práce ČR 
Veřejně 

prosp. práce 
298.548 298.548 100 

Pardubický kraj Dotace - JSDH 43.651 43.651 100 

Pardubický kraj Dotace - ZŠ 917.234 917.234 100 

Ministerstvo zem. Dotace - les 43.560 43.560 100 

Ministerstvo zem Dotace - les 74.820 74.820 100 

Ministerstvo zem. 
Dotace - 
kůrovec 

455.589 455.589 100 

Pardubický kraj Dotace - POV 110.000 110.000 100 

Pardubický kraj 
Dotace – 
obnova 

vodovodu 
385.000 385.000 100 

Pardubický kraj Dotace - les 23.175 23.175 100 

Pardubický kraj Dotace - JSDH 54.000 54.000 100 

Státní zemědělský 
intervenční fond 

Dotace – lesní 
technika 

199.602 199.602 100 

Státní zemědělský 
intervenční fond 

Dotace – lesní 
technika 

354.848 354.848 100 

Ministerstvo zem. 
Dotace – lesní 
hospodářský 

plán 
46.695 46.695 100 
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Činnost obce 

Výstavba bydlení pro seniory 

KODUS – komunitní bydlení pro seniory – je jedna z největších připravovaných investic 

několika posledních let (až desítek let). Dům pro seniory by měl vyrůst na parcelách p. č. 568/2  

a 568/4. V průběhu roku 2019 obec v přípravách výstavby výrazně pokročila. 

Dne 4. června proběhla v kulturním domě prezentace architektonických návrhů studentů 

brněnské Fakulty architektury VUT (studenti návrhy tvořili v rámci ateliérového tématu 

„Společné bydlení na vsi“). Za účasti samotných studentů i vedoucího práce mohli příchozí 

zhlédnout pět různorodých návrhů. Od trojpodlažní budovy s pavlačemi, přes budovy ve tvaru 

písmen L nebo U až po návrh několika samostatných domků rozprostřených po celém 

pozemku. Na základě připomínek občanů a konzultace s projektanty obec následně 

konkretizovala zadání, jak by mělo budoucí bydlení vypadat. Objevily se například tyto 

podmínky: Budova bude mít půdorys do tvaru písmene U nebo podobný, střecha bude 

sedlová, vstup do budovy krytý, součástí domu bude dostatek odpočinkových ploch, budou 

použity vhodné povrchy s ohledem na pohyb seniorů a zajištěno parkování v blízkosti domu. 

Celý objekt musí být bezbariérový, dojde k vybudování celkem 14 bytů s větší podlahovou 

plochou, z toho čtyři byty budou dvoupokojové. Při realizaci se musí počítat s hospodárným 

využitím vody, stejně tak vytápěním.  

Obec oslovila šest projekčních kanceláří. Následně vybrala společnost KK architekti Trstěnice 

(Ing. arch. Vojtěch Kmošek). Vyjasněna byla i řady dalších věcí – vedení chodníku, umístění 

parkoviště… Vybrána byla dotační agentura, která obci pomůže s administrací projektu  

a žádostí o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj (nejvhodnější nabídku nakonec předložila 

firma ABC dotace, Hradec Králové). Obec rovněž pracovala na přípravě projektové 

dokumentace (do konce roku 2019 dokončena nebyla) a na přeložce vysokého napětí (vydán 

územní souhlas, ČEZ následně vybíral vhodnou firmu, realizace v první polovině 2020). 

 

Veřejný rozhlas 

Na konci ledna došlo k instalaci šesti nových bezdrátových hlásičů systému VISO/VOX. Byly 

umístěny na sloupech elektrického vedení u čp. 99, 115, 172, 179, 367 a 368. Bezdrátové 

hlásiče disponují akumulátorem. V případě masivního výpadku elektrického proudu zůstanou 

funkční přibližně jeden týden a umožní tak několik dní šířit důležité zprávy. 

Nově vznikla také možnost uchovávat jednotlivá hlášení v elektronické podobě, která si pak 

mohou zájemci přehrát díky prokliku na obecních webových stránkách. 

 

Nová lesní technika 

V roce 2019 dorazila do Čisté lesní technika, o jejímž pořízení rozhodlo minulé vedení obce. 

Nově obec disponuje štěpkovačem, palivovým procesorem (strojem, který dokáže připravené 

klády krátit na špalky a vzápětí štípat na polena) a vertikální štípačkou se štípacím tlakem 15t. 
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Obec dále vlastní půdní frézu, která se využívá při lesních pracích, ořezávací tříkotoučovou pilu 

vhodnou na ořez větví kolem komunikací a polí, a naviják.  

Pořízení výše uvedené techniky obci umožnilo nabízet občanům k odkoupení naštípané 

palivové dříví. Stalo se tak v květnu letošního roku. Dřevo bylo z obecních lesů sváženo do 

lokality vedle kravína č. 3. Zde bylo dál zpracováno pořezem a štípáním. Odtud pak bylo 

rozváženo zájemcům až do domu. 

 

Čištění odpadních vod 

Téma čištění odpadních vod patří v naší obci k nejkomplikovanějším a také nejcitlivějším. Řeší 

se řadu let. Poprvé se o problematice odkanalizování obce hovořilo už v roce 2006, do 

obecného povědomí se pak dané téma dostalo v roce 2013, kdy obec občanům představila 

plán na vybudování centrální kanalizace. Tu však občané odmítali, připravovaná investiční akce 

byla proto zastavena. V dalších letech sice probíhaly debaty, jak s odpadními vodami naložit, 

žádné rozhodnutí ale nepadlo. 

Zákon je ovšem neúprosný. Od ledna letošního roku platí novela vodního zákona, která mění 

nakládání s odpadní vodou. Neukládá sice obci nutnou povinnost vybudovat veřejnou 

kanalizaci, říká však, že každý majitel nemovitosti je za likvidaci odpadních vod zodpovědný 

sám za sebe. Obec Čistá však cítí odpovědnost za ochranu životního prostředí, stejně jako 

odpovědnost vůči budoucím generacím. Současná situace, kdy má vlastní čistírnu odpadních 

vod jen minimum nemovitostí, je neúnosná ve všech směrech. Existuje tu důvodná obava 

z nevratného poškození podzemních vod. I proto se zastupitelé rozhodli, že chtějí odpadní 

vody řešit systematicky a koncepčně.  

V průběhu roku 2019 měli zastupitelé možnost absolvovat semináře s vodohospodáři, 

projektanty, hydrogeology a dalšími odborníky. Postupně obec navštívili Ing. Mrzena (Vacuum 

Global, Teplice), Ing. Sládek a Ing. Přecechtěl (ProVenkov, Brno), Ing. Rec (Rec projekt, 

Pardubice), Ing. Matuška (Vodam, Hranice), Ing. Pavliš, Ing. Komberec a Ing. Tefr (Vodní zdroje, 

Chrudim). Zastupitelé se rovněž zúčastnili odborného semináře na téma Venkov a odpadní 

vody prakticky, který se konal v Brně, absolvovali exkurzi do Postřelmova (likvidace odpadních 

vod způsobem podtlakové kanalizace, vakuová stanice), do obce Čeperka (provoz ČOV)  

a konzultovali své postřehy s pracovníky Vodovodů Litomyšl.  

Zastupitelstvo obce rovněž rozhodlo o zadání odborné studie společnosti VODAM s.r.o. 

Hranice na Moravě, která měla za úkol posoudit možnost a vhodnost čištění odpadních vod 

v Čisté decentrálním způsobem (tedy s využitím domovních čistíren odpadních vod). 

Zastupitelé se dále rozhodli navštívit obec Starkoč, kde tento systém čištění odpadních vod 

funguje. 

Obec slíbila, že jakémukoliv závaznému rozhodnutí (v roce 2019 toto rozhodnutí nepadlo) 

bude předcházet diskuze s občany. Důležité bude rovněž stanovisko sousední Trstěnice, 

protože aktuálně platný Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území předpokládá součinnost 

obou obcí. 
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Budování herní a relaxační zóny na spodním konci obce 

Už před několika lety diskutovali zastupitelé o myšlence vybudování dětského hřiště na místě 

před čp. 58. Kvůli nesouhlasu tamních obyvatel však bylo od záměru upuštěno. Další krok 

učinilo předchozí zastupitelstvo, které rozhodlo o umístění herních prvků na obecním 

pozemku vedle „Dolní zastávky“. 

V roce 2019 připravovala obec zvelebení obou zmíněných ploch. V této souvislosti byly 

osloveny zahradní architektky z Garden servisu, aby navrhly smysluplné, estetické  a zejména 

funkční řešení. K plácku před čp. 58 pak vznikl zajímavý návrh. Začínal slovy: „Obec Čistá leží 

po březích řeky Loučné, která se vine obcí jako had…“1 Starosta obce pak v Obecním zpravodaji 

pokračoval slovy: „Od hlavy až k ocasu „čisteckého hada“ se v návrhu objevily různé přírodní 

materiály, kombinované s herními prvky, výsadbou a lavičkami. Myšlenka se ujala a za 

většinového pozitivního hodnocení zastupiteli rada obce odsouhlasila realizaci dle návrhu.“2 

V roce 2019 byly na uvedeném místě instalovány herní prvky (houpačky, prolézačky), v roce 

následujícím se počítá s osazením laviček a doplňujících prvků, stejně jako s osázením zelení.  

 

Likvidace pneumatik na Pohodlí 

Společnost Lamione SE z Brna přišla v roce 2019 s návrhem vybudovat v areálu bývalých 

Českých radiokomunikací na Pohodlí linku na zpracování rozdrcených pneumatik pyrolytickou 

technologií. Zástupci investora podali na stavební úřad v Litomyšli žádost o vydání územního 

souhlasu. Proti záměru investora se však postavili mnozí obyvatelé Pohodlí, Nové Vsi, ale i 

Čisté, v jejímž katastru se areál nachází. 

Celý záměr zkrátka vyvolal řadu otázek a obav. I proto obec Čistá pozvala celý realizační tým 

na veřejnou debatu do kulturního domu v Čisté. Uskutečnila se 28. května za účasti více než 

80 občanů. Nejpočetnější skupinou byli obyvatelé Pohodlí a Nové Vsi, kterých se případná 

zátěž dotkne nejvíce. Přijeli také starostové z Litomyšle, Trstěnice a Janova. 

Skupina pozvaných odborníků na této schůzce představila svůj záměr a podrobně též vysvětlila 

celý proces výroby. Zodpovězeny byly rovněž všechny položené otázky. Ne všichni vak byli 

s odpověďmi spokojeni. Velkým problémem mimo jiné bylo, že řada prezentovaných 

informací byla velmi odborného charakteru. Mnozí jim nerozuměli. Proto obec požádala  

o nezávislé odborné posouzení vytipované odborníky z různých institucí (VUT Brno, Univerzita 

Pardubice, Akademie věd ČR, Vodní zdroje Chrudim a další).  

Proti záměru investora vznikla také petice – vlastně hned několik petic. Nejprve se objevila 

elektronická petice na Facebooku, poté i verze „papírová“. Podepsat ji bylo možné i na 

Obecním úřadě v Čisté. Petice byla vyhotovena ve třech kopiích, přičemž jedna směřovala 

Krajskému úřadu v Pardubicích, druhá Městu Litomyšl a třetí Obci Čistá. Cílem bylo, aby byl 

celý projekt posouzen procesem EIA (Environmental Imapct Assessment), neboli podrobným  

zhodnocením vlivu na životní prostředí. Výstupem tohoto posouzení je stanovisko, které 

                                                             
1 Herní a relaxační zóna na spodním konci. In: Obecní zpravodaj, ročník 12., číslo 4, s. 3. 
2 Tamtéž. 
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sděluje, jaký vliv může mít stavba na obyvatelstvo a životní prostředí. Je to proces, do kterého 

může svými připomínkami vstoupit kdokoliv z veřejnosti.  

Odbor výstavby Městského úřadu Litomyšl v rámci územního řízení a vlivem řady odborných 

nejasností následně požádal investora o výsledek tzv. zjišťovacího řízení. Jde o proces, který 

by v tomto případě mělo provést Ministerstvo životního prostředí. Výsledkem je konstatování, 

zda záměr bude či nebude vyžadovat EIA. 

 

Mobilní rozhlas 

Obec Čistá spustila v listopadu 2019 informování občanů prostřednictvím mobilního telefonu. 

Mobilní rozhlas, jak se aplikace k tomu sloužící nazývá, by se měla stát účinným doplňkem 

stávajícího rozhlasu a tištěného zpravodaje. Slouží jako prevence škod na majetku a životech, 

přináší aktuální informace o kulturních akcích a dění v obci.  

Zprávy mohou být zasílány několika způsoby – emailem, zprávou do mobilní aplikace, formou 

SMS či hlasovou zprávou. Jediné, co museli občané udělat, bylo zaregistrovat se na 

www.cista.mobilnirozhlas.cz či vyplnit registrační formulář a odnést jej na obecní úřad. 

Mobilního rozhlasu bude využívat také mateřská a základní škola, která chce jeho 

prostřednictvím informovat rodiče dětí a žáků. 

Do konce roku 2019 se zaregistrovalo 112 kontaktů (13,4% pokrytí obce). 

 

Odpadové hospodářství 

V průběhu října došlo na některých sběrných místech k výměně poškozených a starých 

kontejnerů za nové. Na přelomu roku 2019 a 2020 se pak u obou obchodů objevily šedivé 

kontejnery na sběr drobného kovového odpadu. Do nich je možné vkládat plechovky od 

nápojů, kovové konzervy, víčka, staré hrnce, pánvičky a další kovový odpad. 

Nově se také na všech sběrných místech objevily černé kontejnery připomínající popelnice. 

Jedná se o sběrné nádoby na recyklaci jedlých tuků a olejů. Od roku 2020 mají totiž obce 

povinnost zajistit sběr a svoz i těchto druhů odpadu.  

V rámci cílené snahy podporovat třídění odpadů obec také objednala sady tašek na tříděný 

odpad do každé domácnosti (pro malou domácnost sada á 60 l, pro větší domácnost sada  

á 100 l), veřejné budovy a firmy. Od prosince si je mohli občané zdarma vyzvednout na 

obecním úřadě. 

Zastupitelstvo obce zároveň v průběhu roku 2019 rozhodlo o znovuzavedení poplatku za 

komunální odpad (v několika posledních letech nebyl vybírán). Základní poplatek byl stanoven 

na 450 Kč za osobu. Od placení poplatku byly osvobozeny osoby do 6 let věku a nad 65 let, 

třetí a další dítě v domácnosti, osoby, které se celoročně zdržují mimo obec či děti umístěné 

do náhradní rodinné péče.  

 

  

http://www.cista.mobilnirozhlas.cz/
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Lesní hospodářství (podklady kronikáři dodal Ing. Milan Hron) 

Lesní hospodářský plán pro léta 2019 - 2028 

Od 1. 1. 2019 začal platit nový lesní hospodářský plán. Ve srovnání s předchozím mírně 

narostla výměra (o 2,4 %), zásoby dříví (4,9 %), povinná výchova porostů do 40 let (o 5,6 %),  

a velmi výrazně ukazatel celkové maximální povolené těžby (o 20,6 %). Zároveň je ale 

spočítáno, že pokud by se realizovala těžba v celém povoleném rozsahu, v letech 2029 - 2038 

by maximální povolená těžba klesla o téměř 2/3 (na pouhých 6 937 m3). 

 

Vnější podmínky ovlivňující hospodaření 

Rok 2019 byl jako už obvykle velmi nevyrovnaný. Zima byla dost bohatá na sníh, ale zároveň 

čtvrtá nejteplejší v poslední dekádě. Meteorologické léto (červen až srpen) bylo v České 

republice nejteplejší od začátku měření. Podle předběžných údajů Českého 

hydrometeorologického ústavu dosáhla průměrná teplota letních měsíců na našem území 

hodnoty 19,5 stupně Celsia, což je o 2,5 stupně více, než je normál (1981 - 2010). Na dalších 

místech v pořadí nejteplejších letních období figurují roky 2003 a 2018 se shodnými 

odchylkami 2,3 stupně. 

Mimořádně teplý byl červen s teplotní odchylkou 4,9 stupně Celsia, červenec měl odchylku 1,0 

stupně, srpen 1,6 stupně. Nejvyšší teplota 38,9 stupně Celsia byla zaznamenána 26. června  

v Doksanech. Jedná se o historicky nejvyšší naměřenou červnovou teplotu v ČR. 

Počasí se v létě vyznačovalo podprůměrnými srážkovými úhrny. Celkem spadlo 188 milimetrů 

srážek, což je 76 procent normálu (1981 - 2010). Průměrná teplota 12,6 stupně Celsia zaostala 

za rekordním rokem 2018 o 0,2 stupně. Tím se tento rok stal druhým nejteplejším v historii, 

na třetí a čtvrté místo odsunul roky 2014 s 2015 s průměrnou teplotou 12,5 stupně Celsia. 

Pokračovalo razantní chřadnutí lesů, na několika místech došlo ke vzniku kalamitních 

kůrovcových ohnisek. Všeobecně kůrovec napadl většinu území ČR, na Vysočině pokračuje 

jeho šíření severním směrem a dosáhl Žďárských vrchů. Trh se dřívím se přeorientoval na Čínu, 

ceny dříví průběžně klesají, několik miliónů m3 stojí nezpracováno v lesích a na odvozních 

skládkách – nikdo je už nechce. Lesní porosty jsou nezřídka seštěpkovány nastojato do 

tepláren. 

 

Rámce a způsob hospodaření 

Přírůstek holin byl 1,64 ha (vše kalamita kůrovce), úbytek holin činil 0,64 ha, z toho 0,15 ha 

přirozená obnova, zbytek 0,49 ha byl vysázen listnáči a jedlí. Pokračovala obnova na plochách 

postižených odumíráním jasanů. Prořezávky byly provedeny na ploše 0,51 ha. Celkem bylo 

vytěženo jen 823 m3 dříví, z toho rekordních 100% nahodilé těžby – převážně kůrovcového 

dříví z mladých porostů. Dříví se ještě podařilo prodat, ale už jen díky certifikátu FSC. 
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Ekonomika 

Základní ekonomické údaje vyplývají z následující tabulky: 

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

2 019 1 131 157 991 656 156 894 

 

Ve výše uvedených příjmech nejsou dotace do lesů a ve výdajích není pořízení pěti lesnických 

strojů v úhrnné hodnotě 1 348 tis. Kč. 

 

Obecní zpravodaj 
V roce 2019 vycházel Obecní zpravodaj v pravidelných dvouměsíčních intervalech. Bylo 

vydáno celkem šest čísel a jedno číslo mimořádné. Od konce předchozího roku docházelo ke 

grafickým úpravám zpravodaje, které z něj učinily časopis moderního formátu. 

 

Složení redakční rady: 

Jana Dřínovská 

Mgr. Jitka Skalická 

Mgr. Stanislav Švejcar 

Petra Vojáčková 

 

Volby 2019 (výsledky převzaty z webových stránek ČSÚ) 
V roce 2019 proběhly volby do Evropského parlamentu. Uskutečnily se ve dnech 24. a 25. 

května. V Čisté se volilo takto: 

Strana Platné hlasy 

číslo název celkem v % 

1 Klub angažovaných nestraníků 0 0,00 

2 Strana nezávislosti ČR 0 0,00 

3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0,00 

4 Národní socialisté 0 0,00 

5 Občanská demokratická strana 23 14,11 
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6 ANO, vytrollíme europarlament 0 0,00 

7 Česká str. sociálně demokrat. 6 3,68 

8 Romská demokratická strana 0 0,00 

9 Komunistická str. Čech a Moravy 6 3,68 

10 Koalice DSSS a NF 0 0,00 

11 SPR - Republ. str. Čsl. M. Sládka 0 0,00 

12 Koalice Rozumní, ND 2 1,22 

13 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 0 0,00 

14 NE-VOLIM.CZ 0 0,00 

15 Pro Česko 0 0,00 

16 Vědci pro Českou republiku 1 0,61 

17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR 0 0,00 

18 JSI PRO? Jist.Solid.In.pro bud. 0 0,00 

19 PRO Zdraví a Sport 1 0,61 

21 Moravské zemské hnutí 0 0,00 

22 Česká Suverenita 0 0,00 

23 TVŮJ KANDIDÁT 0 0,00 

24 HLAS 0 0,00 

25 Koalice Svobodní, RČ 2 1,22 

26 Koalice STAN, TOP 09 18 11,04 

27 Česká pirátská strana 28 17,17 
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28 Svob. a př. dem. - T. Okamura (SPD) 9 5,52 

29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 1 0,61 

30 ANO 2011 28 17,17 

31 Agrární demokratická strana 0 0,00 

32 Moravané 1 0,61 

33 PRVNÍ REPUBLIKA 0 0,00 

34 Demokratická strana zelených 0 0,00 

35 BEZPEČNOST, 

ODPOVĚDNOST,SOLID. 

0 0,00 

36 Koalice Soukromníci, NEZ 3 1,84 

37 Evropa společně 2 1,22 

38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 0 0,00 

39 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 32 19,63 

40 Alternativa pro Česk. rep. 2017 0 0,00 
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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. 

 

Plesová sezóna v Čisté 
Kulturní dům v Čisté nabídl v roce 2019 bohatou plesovou sezónu.  

VI. hokejový ples – uskutečnil v pátek 11. ledna a plesovou sezónu jako tradičně otevíral. 

K poslechu i tanci hrála kapela Rytmik, připravena byla kulturní vložka, kterou zajistila skupina 

trstěnických žen, nechybělo půlnoční překvapení ani výborné jídlo od Václava Rambouska. 

Hasičský ples – 39. ročník hasičského plesu proběhl 26. ledna. Součástí plesu bylo taneční 

vystoupení menších dětí na písničku Míši Růžičkové, větší děti pak vystoupily s tancem na 

několik dalších písní jiných interpretů. Těsně před půlnocí na ples zavítal kouzelník.  

Farní ples – 1. února se v Čisté uskutečnil benefiční ples Římskokatolické farnosti – Proboštství 

Litomyšl.  

Rybářský ples – na ten jsme v Čisté mohli vyrazit o týden později, a sice v sobotu 9. února. 

Ples ZUŠ B. Smetany v Litomyšli – uskutečnil se v pátek 22. února. 

Fotbalový ples – další z tradiční čisteckých plesů proběhl v sobotu 16. února. Na plese zahrála 

skupina MIX, dobroty k jídlu připravili Jaroslav Kmošek, Pavel Klusoň a Jan Boštík. Nejžádanější 

pochoutkou se nakonec staly půlnoční domácí bramboráky. Hlavní cenou bohaté tomboly byla 

LED televize. Návštěvnost plesu byla podle organizátorů spíše průměrná. 

Babský bál – tradiční obecní ples, který uzavřel čisteckou plesovou sezónu, proběhl v sobotu 

16. března. K jejímu zhodnocení si kronikář dovolí použít slova jedné z návštěvnic,  

PhDr. Milady Nádvorníkové, vedoucí školského odboru Městského úřadu Litomyšl, uveřejněná 

v Obecním zpravodaji. „Úžasná organizace, fantastická atmosféra, nádherné masky, příjemná 

nálada, skvělá kapela. To a ještě víc mohl zažít každý, kdo navštívil v březnu Babský bál v Čisté. 

My, převlečení v maskách hippies, jsme přijeli z Prahy, Olomouce, Pardubic, Žamberka, 

Litomyšle, Brna a někteří z naší party byli i místní. Mnozí maskovaní hippies se znají více než 

třicet let, kdy společně začali v rámci akcí Prázdniny s Brontosaurem upravovat hrad Helfštýn. 

Někteří se do party přidali nedávno, ale všichni jsme se již v prosinci při společném Silvestru 

v Deštné v Orlických horách domluvili, vybrali společné téma a pak už se jen těšili na vlastní 

akci. A to, že si ji tak parádně užijeme, že budeme první na sále a jako poslední budeme prostor 

opouštět, budeme po celý čas tančit a křepčit a radovat, ale také lepit upadlé podpatky ve 

spolupráci s bývalým panem starostou Pavlišem, to jsme netušili. A již dnes víme, že ke dvěma 

víkendům na Helfštýně, oslavám Silvestra, týdnu na kolách o prázdninách, cyklozávodům na 

Posekanci se akce Babský bál v Čisté stává další parádní akcí, kterou Helštýnští Brojleři, jak si 

parta říká, zařadila do svých kalendářů…“3 

 

                                                             
3 Babský bál. In: Obecní zpravodaj, ročník 12., číslo 3. s. 11. 
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Velikonoční pingpongový turnaj 

O velikonoční neděli 21. dubna se v kulturním domě uskutečnil pingpongový turnaj, kterého 

se zúčastnilo devět hráčů. Přestože byla účast skromnější, systém „každý s každým“ přinesl 

dostatek příležitosti si zahrát. Celý turnaj se nesl v přátelském duchu, na pomyslné bedně se 

umístili: 1. místo J. Minář, 2. místo M. Janák, 3. místo J. Kučera. 

 

Noc kostelů  

Letošní Noc kostelů proběhla 24. května, kostel sv. Mikuláše byl pro návštěvníky otevřen od 

18 do 22 hodin. Celovečerním tématem byla „Cesta za Mikulášem aneb Jak se rodí největší 

zvon v kraji“. Nechybělo hudební vystoupení, útok SDH Čistá na věž či prezentace výtvarných 

prací žáků místní školy. Návštěvníci také mohli odpovědět na otázku: Co pro vás znamenají 

zvony? Mimo jiné napsali: 

- srdce vesnice 

- život v obcích a ve městech 

- nejkrásnější hudební nástroj 

- domov, vlast, klid, jistota 

- svolávání k dobrým věcem, pospolitost 

- zastavení a zamyšlení 

 

Májová křídlovka 

Devátý ročník přehlídky dechových kapel, kterou pořádaly obce Čistá a Trstěnice, se uskutečnil 

4. května. Protože pořadatelům tentokrát nepřálo počasí, nemohla se akce uskutečnit 

v přírodním areálu za školou v sousední Trstěnici, ale proběhla v našem kulturním domě.  

O slavnostní zahájení se postarali starostové obou obcí, Petr Dřínovský a Roman Kmošek. 

Hudební zážitek nabídly kapely Veselá trojka Pavla Kršky, Dolovanka pod vedením Petra 

Čermáka a krojovaná moravská kapela Stříbrňanka pod vedením Ivo Horkého.  

Letošního ročníku se zúčastnilo přibližně 250 platících návštěvníků, jubilejní 10. ročník byl 

naplánován na 2. květen 2020.   

 

Advent 2019 

Také advent roku 2019 nabídl v Čisté bohatý program, z něhož kronikář pro zaznamenání 

vybral následující: 

Adventní výstava – tradiční akce v kulturním domě spojená s nabídkou řemeslnických výrobků 

a soutěží o nejlepší vánočku proběhla ve dnech 30. listopadu a 1. prosince. K vidění  

a zakoupení byla řada rukodělných výrobků – přírodní mýdla, perníčky, šité oblečení, hračky, 

dekorace, bižuterie, vánoční ozdoby z korálků, dřevěné betlémy, vazby z přírodních materiálů, 
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košíčky pletené z papíru, malované hrníčky. Nechybělo Lego, na pódiu se nacházela sbírka 

hasičské techniky, jezdil zde vláček pro potěšení dětí i rodičů. Vítězkou soutěže o nejlepší 

vánočku se stala paní Ludmila Klatovská. 

Adventní koncert – uskutečnil se v kostele sv. Mikuláše 1. prosince od 15:30 hod. Účinkovali 

Tomáš Najbrt a děti a žáci z MŠ a ZŠ Čistá. Po skončení koncertu následovalo v 17 hodin 

slavnostní rozsvěcení vánočního stromu u kulturního domu.  

Peklo v hasičárně – čertovské odpoledne proběhlo 7. prosince - tentokrát však v kulturním 

domě. Pro děti byl připraven zábavný program, při kterém mimo jiné hledaly v seníku „krámy, 

které tam podle Luciferových slov Mikulášovi spadly před mnoha lety“. Nechyběla oblíbená 

hra „židličkovaná“ či písnička „Jede, jede mašinka“. Ani tentokrát si v Čisté čerti žádné děti do 

pekla neodnesli. 

Vánoční výstava MŠ a ZŠ – akce spojená se Dnem otevřených dveří proběhla v neděli  

15. prosince od 10 do 16 hodin v budově základní školy. Bylo při ní možné zakoupit výrobky 

žáků ZŠ a dětí MŠ. Základní a mateřská škola uspořádaly také svoji tradiční vánoční besídku, 

která se uskutečnila 19. prosince v kulturním domě. 

Badmintonové odpoledne – bylo poslední akcí letošního adventu. Uskutečnilo se 22. prosince 

v kulturním domě. Pořadatelem byl HC Čistá. 

 

Taneční kurzy v kulturním domě 

Také v roce 2019 proběhly v kulturním domě taneční kurzy pro pokročilé. Zajišťovala je Renata 

Edlmanová z šicího centra Český patchwork Litomyšl, vedl je taneční mistr Jan Bílek. Kurzy se 

uskutečnily v jarním a podzimním termínu, pro taneční páry bylo připraveno osm lekcí 

v hodnotě 1000 Kč.   

 

Z dalších akcí v obci: 

Tříkrálová sbírka 

Dne 5. ledna proběhla v Čisté u Litomyšle tradiční Tříkrálová sbírka. Na obchůzku po obci 

vyrazilo osm skupin, které tvořilo celkem 24 malých či větších koledníků. Ačkoliv se každý rok 

zdá, že už není možné vybrat více, obvykle se to přeci jen podaří. Ne jinak tomu bylo letos. 

Koledníci vybrali 35 332 Kč, které následně pomohou potřeným i v našem regionu. 

 

Pátý Branný den v Čisté 

Pátý Branný den připadl na 1. červen, tedy přesně na Mezinárodní den dětí. Start byl na 

fotbalovém hřišti, děti mohly soutěžit ve 3 - 5 členných skupinách.  

Na trati dlouhé čtyři kilometry je čekaly různé úkoly, které prověřily jejich fyzickou zdatnost, 

stejně jako například znalosti z myslivosti nebo včelařství. Jeden z největších zážitků čekal na 

děti na stanovišti hasičů, kde si mohly vyzkoušet chůzi na chůdách, plazení v divokém terénu 
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a plnění kbelíku vodou pomocí lžíce. Na dalším stanovišti si zastřílely ze vzduchovky  

a vyzkoušely plynové masky. Trať vedla přes pole kolem obce a stáčela se zpět na fotbalové 

hřiště, kde si děti mohly koupit drobnosti za nasbírané groše. Po setmění pak bylo pro děti  

i dospělé připraveno venkovní kino, které navštívily i děti z okolí. 

Branný den organizovala obec Čistá ve spolupráci s místními spolky a školou.  

 

Ukliďme svět, ukliďme Česko 

Úklidové akce proběhly letos dvě – jedna na jaře, druhá na podzim. Jarní připadla na  

27. duben, kdy se dobrovolníci sešli u Pakostova křížku a vydali se na úklid Brlenky a okolí. 

Přibližně 50 dobrovolníků nasbíralo tři valníky odpadků. Počasí se vydařilo, zakončení dne, 

které proběhlo v zálesácké chatě, proto patřilo opékání špekáčků. 

Druhá úklidová akce se uskutečnila v říjnu. Původně byla plánovaná na sobotu 5. října, ale kvůli 

špatnému počasí byla přesunuta na nedělní odpoledne. Cílem byl úklid nelegálních skládek. 

Ačkoliv byla akce narychlo přeložena, sešly se na ní téměř tři desítky děti i dospělých, kteří na 

dvou černých skládkách (jedna se nacházela ve stráni nad fotbalovým hřištěm, druhá nad 

bytovkami ve strži obklopené stromy)  uklidili přes dvě tuny odpadu. A co všechno dobrovolníci 

na těchto skládkách našli? Například velké množství sklenic, hrnců, nádobí a kusů kuchyňského 

vybavení, plastové lahve, fólie, kusy laminátové střechy, balíky lepenky a linolea, garnýže  

a umakartové desky. Za bytovkami pak mnoho automobilových součástí jako pneumatiky, 

světla, nádrž, volant, kusy palubních desek, stejně jako množství stavební sutě, nebezpečných 

eternitových šablon a kovových předmětů.  

Čistá je tak zase o něco čistější. Jen škoda, že si toho stále mnozí občané neváží a odhazují 

odpadky, kdekoliv je napadne. Snad alespoň nastupující generace, která se do úklidu zapojila, 

díky podobným aktivitám poznává, že tímto proaktivním přístupem pomáhá nejen přírodě, ale 

i sobě a těm, kteří přijdou po nich. 

 

Výsadba nového stromořadí 

Ve spolupráci s neziskovou organizací Větvení, z. s. Brno připravila obec výsadbu stromořadí 

vedle obecní polní cesty, která začíná naproti vjezdu do areálu ZD Dolní Újezd a pokračuje za 

čp. 99 a 100 až do údolí Hájeckého potoka. Akce, které se zúčastnily celé rodiny, proběhla  

9. listopadu. Bylo při ní vysázeno na 60 ovocných stromů, a sice staré odrůdy třešní, hrušní  

a švestek. Vše vysokokmeny. Z konkrétních kultivarů se jedná o: třešeň Napoleonovu, 

Karešovu, Rivan, Granát, Hedelfingerskou; hrušeň Hardyho máslovku, Clappovu máslovku; 

švestku domácí velkoplodou, Wangenheimovu, Stanley. Ovocná alej, jak jí nyní v Čisté říkáme, 

byla zakončena dvěma lípami srdčitými (u kořenů jedné z nich je zakopána slivovice, resp. 

medovec z místních zdrojů). 

Přesně o týden později se uskutečnila ještě jedna výsadba, tentokrát již organizačně 

zabezpečená pouze obcí. Jednalo se výsadbu 42 stromů, a sice třešní, jeřábů vč. oskeruší  

a kaštanovníků. Také této výsadby se zúčastnily rodiny s dětmi, pro které bylo připraveno 
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drobné občerstvení. Na podzim pak byly vysazeny také duby lesní – a sice podél koryta řeky 

Loučné v počtu šesti kusů. 

Všechny tyto akce byly důležité hned v několika ohledech. Nešlo ani tak o v médiích tolik 

prezentovanou potřebu snižovat množství CO2 v atmosféře – těch několik desítek stromů 

situaci kolem globálních změn klimatu změnit nemůže. Jak ale v Obecním zpravodaji 

poznamenal Ing. Milan Hron, odborný lesný hospodář obce Čistá, je důležité si uvědomit 

souvislosti, zkusit si, kolik práce dá strom zasadit, pečovat o něj a získané předat dál…. 

 

Vítání občánků 

V neděli 15. prosince se v kulturním domě uskutečnilo tradiční Vítání občánků. Do života obce 

bylo tentokrát pozváno pět dětí, které se narodily buď v roce 2019, nebo na konci roku 

předešlého. Podobně jako v předchozích letech, ani letos nechyběl dárek od obce, společné  

a individuální focení, stejně jako přání pana starosty, aby se dětem i jejich rodičům v Čisté 

dobře žilo a abychom společně vytvářeli domov, do kterého se budeme těšit. 

 

Silvestrovský fotbálek 

Také letos se místní fotbalisti sešli na tradiční akci v závěru kalendářního roku. Podruhé se 

uskutečnila na umělém povrchu. Hráli mladí proti starým, o výsledek v tomto zápase ale vůbec 

nešlo. Důležité bylo se pobavit a užít si poslední den roku spolu.  
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Spolkový život v roce 2019 
V roce 2019 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 2019 
Sbor dobrovolných hasičů měl k 21. lednu 2019 97 členů, z toho 44 mužů, 25 žen  

a 28 dětí. 

Činnost sboru: 

- 26. ledna se uskutečnil 39. hasičský ples 

- ve dnech 1. – 2. března se v kulturním domě konalo školení rozhodčích 

- 2. března se několik členů sboru zúčastnilo masopustu v Čisté u Rakovníka 

- 9. března proběhl dětský karneval, který pořádala Mateřská a Základní škola v Čisté; 

SDH jej finančně podpořil 

- 16. března členové SDH pomáhali při organizaci obecního Babského bálu 

- 24. května se hasiči zapojili do Noci kostelů, a sice s ukázkou útoku na věž 

- 25. května se družstvo mužů zúčastnilo okrskové soutěže v Trstěnici, kde vybojovalo  

3. místo 

- 1. června se hasiči zapojili do dalšího ročníku Branného dne 

- 14. – 15. června proběhlo v Litomyšli krajské kolo hry Plamen; čistečtí hasiči na něm 

jako jediní měli svůj stánek 

- 15. června se uskutečnil výlet hasičů do Čisté u Horek, a sice při příležitosti 140. výročí 

založení tamního hasičského sboru 

- 27. července proběhl výlet do Čisté u Rakovníka (oslavy 980 let obce) 

- 31. srpna se členové sboru zúčastnili oslav 135. výročí založení SDH v Janově 

- 14. září uspořádali hasiči další ročník soutěže Memoriál Vladimíra Tauera 

- 15. října se hasiči zúčastnili slavnostního odhalení nového zvonu Mikuláš 

- 20. října se hasiči zapojili do akce vysvěcení a vytažení nového zvonu Mikuláš na 

kostelní věž 

- 23. listopadu se uskutečnila valná hromada, na níž proběhly řádné volby: 

o starostou byl zvolen Marek Filipčík 
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o kronikářkou Lenka Štromfová 

o hospodářkou Michaela Sochorová 

o členem revizní komise Martin Klusoň 

- 6. prosince proběhlo v kulturním domě setkání pětasedmdesátníků; akci pořádali 

hasiči ve spolupráci s Arnoštem Maiwaldem 

- k 6. prosinci dosáhl sbor počtu 100 členů (z toho je 31 dětí do 18 let) 

- 7. prosince se uskutečnila tradiční akce Peklo v hasičárně – letos poprvé v kulturním 

domě 

 

Aktivity mladých hasičů: 

- účast v tradiční Tříkrálové sbírce 

- vystoupení na hasičském plese (dvě vystoupení s velkým ohlasem) 

- od března probíhaly venkovní tréninky 

- první závody letošního roku se uskutečnily 18. května v Jevíčku; družstvo mladších dětí 

se umístilo na 16. místě z devatenácti, družstvo starších dětí na 11. místě z patnácti 

- začátkem června se v Jarošově konaly okresní závody, na kterých obě družstva obsadila 

16. místo 

- mladí hasiči se zapojili do akce „Ukliďme si Česko“ 

- 27. června uspořádali vedoucí mládeže tradiční Hasičský den pro školku a školu 

- 28. září se děti zúčastnily závodů v Nové Vsi, kde si vyzkoušely znalost topografických 

značek, uzlů, orientaci v mapě i lezení po laně; mladší družstvo vybojovalo 1. místo, 

družstva starších pak místo první a třetí 

- 19. října proběhlo okresní kolo závodu v požárnické všestrannosti, které se uskutečnilo 

v Pusté Rybné. Družstva dětí se umístila na 35. a 38. místě; Jan Broulík z Čisté pak jako 

dorostenec obsadil v kategorii jednotlivců 6. místo 

 

Zásahy výjezdové jednotky: 

Složení výjezdové jednotky v roce 2019: 

Počet členů: 18  

Velitelé: 5 

Strojníci: 6 

Nositelé dýchací techniky: 17 

Kurz - motorová pila: 6 

 

Rozpočet na provoz jednotky činil v roce 2019 246 000 Kč. 

V uvedené částce jsou zahrnuty tyto finanční prostředky: 

- sponzorský dar od firmy AG Maiwald ve výši 50 000 Kč 
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- prodej hasičské Avie v hodnotě 10 000 Kč 

- prodej dýchacích přístrojů Saturn v celkové částce 14 750 Kč 

- technická pomoc - 15 300 Kč 

Výjezdová jednotka dále získala státní dotaci na zásahy, a to ve výši 43 651 Kč, a dotaci na 

zásahové obleky v hodnotě 54 000 Kč. 

 

V letošním roce měla výjezdová jednotka Čisté celkem 17 zásahů: 

 z toho 4 výjezdy v Čisté  

o 2x požár 

o asistence pohřební službě 

o odstranění spadlého stromu 

 3x námětové cvičení: 

o muniční sklad Květná 

o domov důchodců v Litomyšli 

o základní škola v Trstěnici 

 1x prověřovací cvičení: 

o mateřská škola Litomyšl 

 

Další zásahy: 

- požár lesa ve Strakově a Sloupnici 

- odstraňování následků přívalového deště v Litomyšli 

- požár rodinného domu v Mikulči 

 

Přesný popis výjezdů za rok 2019: 

- 3. 1. - 9:05 hod. požár komínu Čistá čp. 322 

- 29. 3. - 20:58 hod. požár odpadu v bývalé drůbežárně Čistá 

- 2. 4. - 12:04 hod. požár lesa ve Strakově 

- 23. 4. - 13:21 hod. požár maringotky Litomyšl 

- 23. 4. - 14:33 hod. požár lesa Sloupnice 

- 8. 5. - 6:19 hod. požár drůbežárny Osík 

- 16. 5. - 15:39 hod. požár trávy a střechy skladu Květná čp. 6 

- 17. 5. - 9:03 hod. požár kuchyně, domov důchodců Litomyšl 

- 22. 5. - 16:13 hod. asistence pohřební službě Čistá čp. 137 

- 7. 6. - 5:59 hod. odstranění spadlého stromu přes komunikaci Čistá 

- 15. 6. - 21:52 hod. požár domu - planý poplach Litomyšl 

- 25. 6. - 7:54 hod. požár školy Trstěnice - taktické cvičení 

- 29. 8. - 20:18 hod. čerpání vody, Smetanovo náměstí čp. 113, Litomyšl 
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- 29. 8. - 20:44 hod. čerpání vody - Komenského náměstí, hotel Dalibor Litomyšl 

- 19. 10. - 21:13 hod. požár domu Mikuleč čp. 48 

- 31. 10. - 9:40 hod. požár v kuchyni MŠ ul. 17. listopadu, čp. 905, Litomyšl (prověřovací 

cvičení) 

- 7. 11. - 20:39 hod. požár osobního automobilu Litomyšl čp. 142 

- 2. 12. - 14:01 hod. mytí místní pozemní komunikace Kukle 

 

ŠKOLENÍ 

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

témat 

- každé 3 měsíce se uskutečnil výcvik nositelů dýchací techniky; na začátku letošního 

roku proběhlo zaškolení na novou CAS a nové dýchací přístroje, které provedl Vladimír 

Škeřík - bývalý člen HZS Litomyšl 

- 11. 3. proběhlo školení velitelů ve Svitavách, a to v rozsahu 8 hodin; zúčastnili se ho 

Oldřich Vašina ml., František Beneš a František Kuchta 

- 12. 11. proběhlo školení obsluhy motorových pil na stanici HZS Litomyšl, kterého se 

zúčastnil David Stříteský a František Kuchta 

 

KURZY 

- v průběhu ledna proběhl kurz velitelů, kterého se zúčastnil Jindřich Nešpor (rozsah 40 

hodin s částečným samostudiem), a dále kurz strojníků, kterého se zúčastnili Josef 

Vašina, Petr Kalousek a Radovan Hladík (rozsah 40 hodin s částečným samostudiem); 

oba kurzy se uskutečnily na stanici HZS Svitavy 

- koncem srpna proběhl kurz obsluhy motorové pily, kterého se zúčastnili Josef Vašina, 

Oldřich Vašina ml., Martin Klusoň a Lukáš Stibůrek (rozsah 64 hodin), kurz se uskutečnil 

v Litomyšli 

 

PĚNA 

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

dny a tábory.  

 

DALŠÍ AKTIVITY 

- 23. 3. zajištění rozvozu pitné vody při poruše vrtu 

- 17. 5. ukázka nové Tatry CAS 20 v MŠ Lidická Litomyšl 

- 24. 5. Noc kostelů – ukázka zásahu na věž z nové cisterny 
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- 15. 6. Čistá u Horek – 140. výročí založení sboru 

- 22. 6. Říkovice – otevírání studánky, ukázka nové Tatry CAS 20 

- 27. 6. se konal Hasičský den pro ZŠ a MŠ Čistá (ukázka techniky a pěna); letos se 

zúčastnila také MŠ z Benátek a jedna třída ze Speciální základní školy Litomyšl 

- 27. 7. Čistá u Rakovníka – výročí vzniku obce  

- 31. 8. Janov – 135. výročí založení sboru včetně slavnostního předání nového 

dopravního automobilu 

- 20. 10. pomoc při instalaci zvonu 

- 23. 10. asistence při sázení lípy před pohostinstvím U Chlebounů s novu Tatrou CAS 20 

- v listopadu a prosinci zajištění požární hlídky při benefičních koncertech projektu 

Hudba pomáhá (Morašice, Vysoké Mýto) 

 

SOUTĚŽE 

- okrsková soutěž v Trstěnici, 25. 5, muži – 3. místo 

- putovní pohár Josefa Doležela, 20. 7, Trstěnice – muži 6. místo 

- memoriál Vladimíra Tauera, 14. 9., Čistá – muži 2. místo, ženy 3. místo 

 

NOVÁ Tatra CAS 20 

Během prvních třech měsíců letošního roku byly najížděny potřebné kilometry, a to z důvodu 

garanční prohlídky, která proběhla ve Starém Jičíně ve firmě TALOSA 16. dubna. Do výjezdu 

byla Tatra zařazena 1. 5. 2019. 

 

Tělovýchovná jednotka Sokol Čistá, zapsaný spolek 

Tělovýchovná jednota měla v roce 2019 191 členů, z toho 86 mužů, 10 žen, 63 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. 

V roce 2019 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) 
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8. Dušan Nepraš (člen VV) 

9. Radek Holec (člen VV) 

 

Revizní komise pracovala ve složení: 

1. Roman Stibůrek (předseda komise) 

2. Jiřina Kmošková 

3. Martin Padělek  

 

Investice: 

V roce 2019 pokračovala rekonstrukce areálu (zámková dlažba, zábradlí, rekonstrukce hřiště, 

modernizace sociálního zařízení, vybavení nových kabin a oprava kiosku). Celkové náklady 

činily 600 748 Kč. Byly financovány za spoluúčasti obce Čistá (jako dar a půjčka), Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Pardubického kraje a firmy Adfors. 
 
 

Soutěže: 

TJ měla v ročníku 2018 – 2019 v mistrovských soutěžích družstva mužů, dorostu, 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.  
 

Družstvo mužů obsadilo v sezóně 2018 – 2019 5. místo z dvanácti mužstev ve III. TŘÍDĚ OFS 

Svitavy. Realizační tým tvořili Zdeněk Žrout, Vladimír Stibůrek, Jiří Stibůrek, Pavel Kmošek. 

Trenérem byl Lukáš Karal. 

Dorost hrál pod názvem Tělovýchovná jednota Jiskra Litomyšl/Tělovýchovná jednota Sokol 

Čistá, zapsaný spolek  C1A – Select Krajský přebor dorostu a obsadil 10. místo ze čtrnácti 

mužstev. Trenérem byl František Jandáček.   

Starší žáci hráli pod názvem Tělovýchovná jednota Jiskra Litomyšl/Tělovýchovná jednota Sokol 

Čistá, zapsaný spolek - hráli Lion Sport Krajský přebor skupiny A, v němž obsadili 7. místo  

z jedenácti mužstev. Starší žáky trénovali Ivan Čech a Jakub Kadidlo.  

Mladší žáci hráli pod názvem Tělovýchovná jednota Jiskra Litomyšl/Tělovýchovná jednota 

Sokol Čistá, zapsaný spolek - hráli Lion Sport Krajský přebor skupiny A, v němž obsadili  

11. místo z jedenácti mužstev. Mladší žáky trénovali Zdeněk Žrout a Jiří Paclík.   

Starší elévové hráli v sezóně 2018 - 2019  krajskou soutěž Pardubického kraje. Tato soutěž se 

hrála bez tabulek. Trenéry byli Jiří Elčkner a Roman Stibůrek (při některých trénincích 

pomáhal).  

Mladší elévové hráli v letošní sezóně Okresní přebor Svitavska. Soutěž se hrála bez tabulek. 
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Trenéry byli Petr Křivka, Martin Pecháček a Tomáš Jadrný.    

TJ Sokol měla v soutěžích také mladší a starší přípravku. Mladší přípravka se zúčastnila Poháru 

OFS Svitavy 2018/2019, který se konal v Jevíčku, a to za účasti 8 týmů. Ty byly rozděleny do 

dvou skupin. Mužstvo Čisté hrálo ve skupině A. Utkalo se s níže uvedenými soupeři a výsledky: 

Bystré 6:1 (3:0) 

Březová nad Svitavou 5:1 (3:0)  

Jevíčko 5:1 (4:1) 

Uvedené výsledky znamenaly vítězství ve skupině a možnost zahrát si finále s mužstvem Horní 

Újezd/Morašice. Tento zápas Čistá bohužel prohrála 1:3. Výsledek přinesl druhé místo  

v Poháru OFS Svitavy.   

Starší přípravka se zúčastnila Poháru KFS Pardubice 2018 – 2019, který se konal v Třemošnici 

za účasti jedenácti týmů. V soutěži hrál každý s každým. Mužstvo Čisté se postupně utkalo 

s níže uvedenými soupeři a výsledky: 

Holice 2:1  

Lázně Bohdaneč 2:2  

Pardubičky 0:4  

Choceň 0:0  

Třemošnice 0:0  

Přelouč 0:0  

Libchavy 0:0  

Litomyšl 0:0  

Čistá skončila bohužel na posledním místě.  

 

V rámci TJ Sokol dále fungovala minipřípravka, která sehrála několik přátelských zápasů. 

Trénovali ji Petr křivka a Jan Boštík.  

Vedoucími mládeže byli v roce 2019 Jiří a Vladimír Stibůrkovi. 

 

Z dalších aktivit: 

TJ Sokol Čistá uspořádal v roce 2019 devatenáctý ročník utkání Starých gard. Čistá v něm měla 

dvě mužstva, která obsadila deváté a páté místo (z devatenácti mužstev). Vyhrálo mužstvo ze 
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Svitav. 

Posedmé se pak konal Turnaj rodáků, který proběhl pod záštitou KKZP s.r.o. Turnaje se 

zúčastnilo deset mužstev. Hrálo se ve dvou skupinách, přičemž celky, které hrály semifinále, si 

následně zahrály s AC Sparta Praha (z mužstev, které nepostoupily mezi čtyři nejlepší týmy 

turnaje, byl vytvořen Výběr Čisté – tento turnaj vyhrálo Dynamo Čistá). 

SESTAVA AC Sparta Praha – Jaromír Blažek, Jiří Novotný, Václav Koloušek, Petr Papoušek, 

Luděk Stracený, Jiří Jeslínek a Štěpán Kučera.  

Po turnaji proběhla autogramiáda bývalých hráčů AC Sparta Praha, následoval koncert skupiny 

Machos Burritos a diskotéka.  

 
 

Myslivecký spolek Čistá 

Výměra honitby: 1671 ha 

Předseda: Radek Zölfl 

Hospodář: Petr Lenoch 

Spolek měl v roce 2019 15 členů (z toho jednu ženu, dva adepty). Myslivci se v letošním roce 

zapojili do příprav Branného dne. Žádné další veřejné aktivity nevykonávali. 

 

HC Čistá, zapsaný spolek 

Nový kalendářní rok zahájil HC Čistá 11. ledna 2019 Hokejovým plesem, na kterém hrála kapela 

Rytmik. Nechyběl originální nástup hráčů HC Čistá, připraveno bylo vystoupení dam 

z Trstěnice, stejně jako tradiční půlnoční překvapení. Tentokrát si hokejisté připravili světelné 

představení. Po vylosování tomboly se tančilo až do rána. Podle reakcí účastníků se i letošní 

ples hokejistů vydařil na jedničku. 

Z dalších událostí: 

- v březnu skončila Městská hokejová liga – podle samotných hokejistů to byla bohužel 

nejhorší sezóna v historii; HC Čistá skončil na posledním místě, jedinou útěchou mohlo 

být, že odehrané zápasy nebyly herně špatné – klub však sráželo ke dnu neproměňování 

šancí 

- 12. dubna se konala výroční schůze, na které hokejisté vyhodnotili, jak se jim ve 

skončené sezóně podařilo dosáhnout vytčených cílů; zároveň byly naplánovány cíle pro 

sezónu novou (včetně spolupráce s ostatními spolky v obci) 

- v dubnu se členové spolku zúčastnili akce Ukliďme si Česko, kterou interně nazvali 

„Hokejky proti odpadu“ 

- v červnu následoval další ročník Branného dne; na „hokejovém stanovišti“ si děti mohly 

vyzkoušet různé druhy sportů – hokej, fotbal, florbal či basketbal – a bylo vidět, že je to 

baví a že si vždy rády vyzkouší něco nového 
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- sezóna 2019/20 začala tradičním soustředěním v Nymburku (hokejistů se však sešlo 

velmi málo) 

- v říjnu začala nová sezóna Městské hokejové ligy, a to za účasti 12 družstev; do konce 

roku HC Čistá odehrál 11 zápasů, po polovině soutěže mu patřila 7. příčka 

- 22. prosince se konalo badmintonové odpoledne pro děti a jejich rodiče; pořadatelem 

byl HC Čistá s podporou obce 

- 24. prosince se na zimním stadionu v Litomyšli uskutečnilo Vánoční bruslení; součástí 

byla soutěž se sladkou odměnou 

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

hasičů a obcí  

 

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) 
SPOZ se v roce 2019 aktivně účastnil především organizace Vítání občánků, které se 

uskutečnilo v prosinci v kulturním domě. Členky se rovněž podílely na spoluorganizování 

dalších kulturních akcí v obci. 

 

Včelaři (zpracováno podle podkladů Mgr. Pavla Kuře) 

V roce 2019 se počet včelstev chovaných v katastrálním území Čisté ani počet včelařů 

podstatně nezměnil. Beze změn zůstala také státní podpora ve výši 180 Kč na včelstvo. Došlo 

však k výraznému navýšení členského poplatku Českému svazu včelařů, takže při chovu méně 

než čtyř včelstev dotace nepokryjí ani samotné poplatky. 

Rok 2019 byl teplý a suchý. Přesto byla snůška medu nadprůměrná až rekordně vysoká. 

Nadprůměrně bylo jarního květového medu i medu pozdního, pouze lípa kvůli suchu medovala 

minimálně. Obrovské problémy působil včelařům melacitózní med (těž označovaný jako 

betonový či cementový) v létě a na jeho konci. Tento med s vysokým obsahem medovice 

tuhnul jako cement v plástech, při vytáčení medu působil devastaci plástů, ucpával síta  

a z většiny jej nebylo možné běžným způsobem vytočit. V případě plného využití i tohoto 

„cementového“ medu by šlo patrně o nejlepší sezónu co do množství medu. Mnohem hůř se 

dařilo chovu matek. Na přelomu léta a podzimu docházelo v okolí Čisté k výraznému úhynu 

včelstev, a to zejména u včelařů podporujících chov trubců. Úhyny zřejmě souvisely s virovým 

nebo bakteriálním onemocněním, které přenáší roztoč Varoly, a týkaly se zejména velmi 

silných včelstev. Čisté se masívní úhyny včelstev vyhnuly. Závěr roku byl teplotně relativně 

stabilní, zima mírná, prolety ustaly s příchodem listopadu. 

 

Babinec 

I v roce 2019 byl místní Babinec velmi aktivní. Od 6. února se jeho členky setkávaly každou 

první středu v kulturním domě, kde nejen besedovaly, ale i plánovaly své aktivity. A že jich 

letos nebylo málo! 

V březnu ženy upekly koláče na obecní Babský bál. Některé členky na něj také nacvičily taneční 

vystoupení, s nímž následně vystoupily, či přispěly do tomboly. 
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V červnu se některé členky zúčastnily zájezdu do Brodku u Přerova do Zvonařské dílny 

Tomášková – Dytrychová, v níž byl odlit zvon Mikuláš pro místní kostel. Spolek žen se rovněž 

zapojil do slavnosti svěcení a instalace zvonu, která proběhla v říjnu (ženy upekly koláče na 

slavnostní posezení v kulturním domě). 

Závěr roku patřil tradičním akcím – přípravě a realizaci adventní výstavy, v prosinci si pak ženy 

připravily svého Silvestra. Kromě vynikajících řízků, sladkého cukroví a ovoce přivítaly pana 

Radka Kuchtu z Trstěnice, který jim spolu s dětmi zahrál a zazpíval několik písní.  

 

ČMS CHPH – MS ČISTÁ U LITOMYŠLE  

Informace o činnosti spolku chovatelů poštovních holubů v roce 2019 se kronikáři nepodařilo 

získat. 
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Kostel sv. Mikuláše, biskupa (z podkladů Mgr. Pavel Kuře sestavil kronikář) 

Události roku 2019 a vztahy s německými sousedy (informace týkající se pořízení 

nového zvonu Mikuláš jsou popsány v samostatné kapitole) 
Církevní správa zůstala v roce 2019 nezměněná. Po dvouletém snažení Vítka Večeře 

z Litomyšle a dalších podporovatelů (za farníky z Čisté Pavel Kuře) byl administrátor P. Zdeněk 

Mach jmenován proboštem. Po více než půlstoletí tedy stojí v čele Římskokatolické farnosti - 

proboštství Litomyšl, do které spadá i Čistá, formálně probošt. Jmenování proboštem znamená 

pro farnost jisté uznání a prestiž, navazuje také na historii litomyšlského biskupství, které 

v roce 1344 založil Karel IV., a které existovalo až do husitských válek.  

Do prvních minut roku 2019 tradičně zazvonily oba zvony velké věže. Půlnoční cink, tentokrát 

s přízviskem „benefiční“ (k obnově zvonu Mikuláš),  byl spojen s očekáváním, že prostor po 

velkém zrekvírovaném zvonu bude možná již tento rok zaplněn. Na zvony zazvonili zvoníci 

Pavel Kuře, Štěpán Maiwald a Bohumil Pavliš, starosta obce Petr Dřínovský a krátce také 

Tomáš Broulík z Čisté. Následně zazněl Svatováclavský chorál a česká státní hymna. 

Na Květnou neděli (14. dubna) byly v kostele zpívány pašije. Zpívali Jiří Skalický, Pavel Kuře, 

Štěpán a Mariana Maiwaldovi.  

V druhé polovině dubna praskla na kostelní věži stará páka odbíjení (celých) hodin pocházející 

z roku 1840. Opravu bezplatně provedl kovář Karel Píša z Osíku (Kovárna Karloss). 

Dne 30. dubna se zvoníci Pavel Kuře, Štěpán Maiwald a Bohumil Pavliš zúčastnili dalšího Dne 

zvoníků pražské arcidiecéze. V rámci programu proběhla i krátká prezentace čisteckých 

zvoníků s pozváním na očekávané svěcení velkého zvonu v Čisté. Po slavnostní bohoslužbě 

byla s kardinálem Dominikem Dukou neformálně projednána jeho účast coby hlavního 

světitele na slavnostním vysvěcení nového zvonu Mikuláš. Z Prahy se tedy zvoníci vraceli 

s velmi nadějnou novinkou. 

Noc kostelů (v Čisté již pátá) proběhla 24. května. Zahájil ji „útok na věž“, tedy simulace požáru 

a jeho hašení hasičskou jednotkou dobrovolných hasičů z Čisté. Hadicemi „B“ byla voda 

přivedena schodištěm až na velkou věž. Bylo teplo a slunečno, spršku ze severního okna tedy 

přihlížející (zvláště děti) uvítali. Následoval varhanní koncert - původně plánovaný s trubkou 

(nakonec bohužel bez trumpetisty, který nedorazil). Kroky na cestě za Mikulášem přiblížila 

výstavka výtvarných děl (koláží) od žáků místní základní školy. Noc kostelů v Čisté navštívilo 

přibližně 80 lidí.  

V sobotu 22. června se za podpory obce Čistá uskutečnil autobusový zájezd do zvonařské dílny 

rodiny Dytrychovy v Brodku u Přerova, kde bylo v té době již dokončeno jádro obnovovaného 

velkého zvonu Mikuláš. Po komentované prohlídce dílny následoval společný oběd. Cestou 

zpět pak poutníci navštívili Mladečské jeskyně a muzeum s prodejnou tvarůžků v Lošticích. 

Zájezdu se zúčastnilo cca 30 lidí, téměř všichni z Čisté. 

Tradiční prohlídka kostela a věže s odcházejícími páťáky proběhla 26. června. Páťáků bylo pět, 

s paní učitelkou Martinou Zahálkovou vystoupali na věž ke zvonům tři. Byli posledními, kteří si 

volný prostor na věži plně užili. 
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Ze setkání zvoníků na zvonických sletech v Praze se zrodila jedinečná příležitost pro zvoníky 

čistecké. Po domluvě mezi Davidem Kafkou, který vede zvonění na zvon Augustin v Bílé věži 

v Hradci Králové (druhý největší zvon v Čechách), si čistečtí zvoníci Pavel Kuře a Štěpán 

Maiwald zazvonili dne 28. června na uvedený zvon Augustin. Stalo se tak při příležitosti uctění 

obětí bitvy u Sadové z roku 1866. Ve schváleném řádu zvonění měli zvoníci tentokrát povolen 

civilní oděv, zpravidla se totiž na Bílé věži zvoní v oblečení renesančního stylu. Cinknout si na 

extra těžké žebro osmitunového Augustina byl pro ně nejen mimořádný zážitek, ale také dobrá 

příprava a průprava na očekávané dvoutunové „D1“ do Čisté. 

Ve dnech 26. - 28. července navštívil Pavel Kuře manžele Lebedovy v Deizisau nedaleko 

Stuttgartu v Německu. Přestože šlo spíše o privátní záležitost, událost byla na úrovni obce 

významná i z hlediska česko-německých vztahů. Anni a Albert Lebedovi (Albert je rodák 

z Čisté/Lirtbach čp. 75, nar. 1931, Anni pochází z nedalekého Damníkova, nar. 1936) jsou 

zástupci a opatrovníky komunity našich bývalých německých sousedů z Čisté/Litrbach  

(Alt-Lauterbacher) a současně německými partnery projektu obnovy zvonu Mikuláš v rámci 

mezinárodního projektu Česko-německého fondu budoucnosti. Po přátelském povídání, které 

se protáhlo dlouho do noci, se P. Kuře druhého dne účastnil setkání krajanů v nedalekém 

Göppingenu na sjezdu členů Hřebečského krajanského spolku. Zde promluvil o společném 

projektu obnovy zvonů v Čisté/Litrbaších a pozval přítomné na slavnostní odhalení a žehnání 

nového zvonu Mikuláš. Návštěva pokračovala u manželů Eigelových z nedalekého Eichwaldu 

(Fritz a Cornelia jsou čelními představiteli Hřebečského krajanského spolku a na společném 

projektu obnovy zvonu Mikuláš úzce spolupracovali). Neděle 28. července pokračovala 

návštěvou u Lebedových, kteří Pavlovi Kuře předali dva staré kostelní litrbašské prapory, které 

se kdysi s krajany dostaly do Německa jako kus jejich vlasti a rodné vesnice. Manželé požádali 

o jejich vrácení do kostela sv. Mikuláše, kam podle nich patří… V symbolické rovině šlo však 

nejen pro Pavla Kuře o mnohem více – jednalo se o vyjádření přátelství, porozumění, usmíření 

a důvěry - že kostel i obec Čistá jsou v dobrých rukou… Oba prapory byly pak slavnostně 

předány manželi Eigelovými P. Zdeňku Machovi v kostele sv. Mikuláše na začátku bohoslužby 

v den odhalení zvonu Mikuláš, k němuž došlo 15. září. 

Podobně jako v předchozích letech, i letos zahájil nový školní rok hlas starého zvonu sv. Jana 

a Pavla mučedníků. Stalo se tak 2. září.  

Dne 21. září v době mezi 18:00 a 18:15 hodin zazvonili místní zvoníci v rámci Mezinárodního 

dne míru a Dnů evropského dědictví. 

V sobotu 26. října byla v kostele sv. Mikuláše sloužena mše svatá k výročí 50 let od svatby 

Arnošta a Marie Maiwaldových z Čisté čp. 156. Bohoslužbu hudebně doprovodila zdejší schola, 

po mši se z velké věže rozezněly oba velké zvony, tedy i nový velký zvon Mikuláš.  

Zvonilo se také při 101. výroční založení samostatného československého státu, tedy 28. října. 

Zvonit se začalo v poledne, hlas velkého zvonu Mikuláš zněl celých deset minut. 

Velký zvon se rozezněl rovněž na svátek  17. listopadu, a to v 17 hodin a 11 minut. Ze severní 

okenice přitom v rukou starosty zavlála česká státní vlajka. Čistá si tak symbolicky připomenula 

pád komunismu v roce 1989 a obnovení (nejen) náboženské svobody. 
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Dne 23. listopadu proběhla pouť za P. Františka Beneše. Tentokrát vedla z Litomyšle do 

Mikulče, kde byla zakončena bohoslužbou. 

V neděli 24. listopadu navštívila (společně se svými zaměstnanci) kostel a věž zvonařka Leticie 

Dytrychová. Po prohlídce kostela a věže přihlížel hlavní slévač Miroslav Besperát zvonění před 

pravidelnou bohoslužbou přímo u zvonů. Na velký zvon Mikuláš si poprvé samostatně zazvonil 

také starosta obce Petr Dřínovský. Zaměstnanci zvonárny tak měli možnost vidět, jak žijí zvony, 

kterým pomáhají v Brodku na svět, a jakou radost šíří. Zaměstnanci zvonařské dílny poté 

zamířili na oběd do restaurace U Zběhlíka. 

V neděli 1. prosince se od půl čtvrté odpoledne konal  v pořadí již sedmý adventní koncert. 

Hostem byl tentokrát muzikant, komponista a hudební kantor Tomáš Najbrt z Prahy, který 

zahrál na staré hudební nástroje. Tradičně vystoupily také děti z MŠ a ZŠ Čistá, přičemž  

u školních dětí šlo prakticky o školní orchestr s rozličnými hudebními nástroji. Koncert sice 

doprovázely výpadky elektrického proudu (což se odráželo zejména v ozvučení), nicméně 

interaktivně pojaté vystoupení Tomáše Najbrta bylo jedinečné a velký potlesk zazněl malým  

i větším dětem. Zvlášť podání školních dětí bylo pestré a díky paní učitelce Věře Kladivové 

velmi dobře připravené. Tomáš Najbrt pak za doprovodu niněry zazpíval také při rozsvěcení 

vánočního stromu u kulturního domu. 

Z hlediska dokončení obnovy zvonů kostela sv. Mikuláše bylo významným krokem zvukové 

zaměření sanktusníku sv. Pavel, který pochází z roku 1922. Z důvodu náročnější přístupnosti 

na malé věži jej zvoník Pavel Kuře sejmul a 10. prosince odvezl na zaměření do Brodku. Paní 

zvonařka Dytrychová určila jeho tón jako D3. Nový sanktusník  Petr bude tedy odlit v tónu H2. 

Slavnostní „půlnoční“ začala v kostele sv. Mikuláše na Štědrý den v 15:30 hodin. Bohoslužbu 

hudebně doprovodila zdejší schola pod vedením Jiřího Skalického. V závěru půlnoční mše bylo 

rozsvíceno dočasné slavnostní venkovní nasvícení kostela. Kostel byl nasvícen každou noc až 

do začátku roku 2020. Snad se dočkáme nasvícení trvalého. 

Také slavnostní bohoslužba na Narození Páně byla hudebně doprovázena zdejší scholou. 

Zazvoněním před bohoslužbou oslavili zvoníci Pavel a Štěpán malé jubileum - 5 let od obnovení 

pravidelného ručního zvonění na kostele sv. Mikuláše v Čisté. Za tu dobu se podařilo nejen 

zazvonit před každou bohoslužbou a při každé významné příležitosti, ale také významně 

pozvednout zvonickou službu v Čisté – a až na sanktusník sv. Petra vrátit do věží kostela 

všechny válkami ztracené zvony. Bohu díky za vše! 
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Nový velký zvon sv. Mikuláše a Madony 

Rok 2019 byl finálním rokem při obnově velkého kostelního zvonu Mikuláš. Od první myšlenky 

až po instalaci zvonu uplynulo pět let. Pojďme si připomenout střípky, které napsal rok 2019. 

Poté, co byl v prosinci 2018 Česko-německým fondem budoucnosti odsouhlasen příspěvek 

300 tisíc Kč, na účtu veřejné sbírky byla již částka cca 250 tisíc Kč a od manželů Maiwaldových 

bylo přislíbeno 500 tisíc Kč, odsouhlasilo Zastupitelstvo obce Čistá na svém jednání 22. ledna 

2019 příspěvek obce Čistá na nový zvon Mikuláš ve výši 400 tisíc Kč. Tím byla výroba 

samotného zvonu finančně pokryta. Výběr dodavatele byl svěřen Radě obce Čistá. Čerpání 

příspěvku Česko-německého fondu budoucnosti bylo vázáno na rok 2019, odhlasování 

finanční podpory ze strany obce tak rozhodlo o tom, že se nový zvon Mikuláš v roce 2019 na 

velkou kostelní věž skutečně vrátí. 

Dne 7. února 2019 vybrala Rada obce Čistá jako dodavatele zvonu zvonařskou dílnu rodiny 

Dytrychovy z Brodku u Přerova (s žádostí o nabídku byly osloveny všechny firmy v ČR, které 

vyrábějí zvony, zvonárna Dytrychových má však jako jediná kapacitu a zkušenosti s výrobou 

tak velkých zvonů, jakým měl zvon Mikuláš být; spolupráce obce s brodeckou zvonárnou navíc 

trvá od roku 2016). Smlouva o dílo byla podepsána symbolicky 18. března 2019, tedy přesně 

77 let od poslední rekvizice zvonů a 3 roky po zavěšení prvního nového zvonu z Brodku na 

kostele v Čisté. V rámci smluvních podmínek paní zvonařky byla coby dodavatel příslušenství 

akceptována firma Boroko z Brodku u Přerova, jejímž majitelem je Rostislav Bouchal. Firma 

Boroko představuje špičku ve svém oboru v ČR - s třicetiletými zkušenostmi a profesionálním 

přístupem se pro nás stala spolehlivým partnerem realizace projektu tak velkého a náročného, 

jakým pořízení zvonu Mikuláš nepochybně bylo.  

Dne 3. dubna 2019 provedl pan Bouchal prohlídku věže a všechna potřebná zaměření. Upřesnil 

rozsah nezbytných bouracích prací k rozšíření severního okna věže a parametry prostupů 

dřevěným a betonovým stropem zvonového patra k budoucímu zavěšení kladek nutných  

k instalaci zvonu s tím, že veškeré přípravné práce provede objednatel sám. 

Již na zvonickém sletu v Praze dne 29. dubna 2017 přislíbil (byť nezávazně) kardinál Dominik 

Duka vysvěcení plánovaného zvonu Mikuláš. Oficiální pozvání, prosba o vysvěcení a převzetí 

patronátu nad novým zvonem byla obcí zaslána v druhé polovině dubna 2019. K osobnímu 

projednání a potvrzení ze strany kardinála Duky došlo na zvonickém sletu v Praze 30. dubna 

2019, a to při osobním setkání s čisteckými zvoníky. Současně byla splněna podmínka 

arcibiskupského ceremoniáře Vojtěcha Mátla, když oficiální pozvánka přišla také od 

královéhradeckého biskupa Jana Vokála. Zde je třeba zmínit roli litomyšlského probošta  

a správce naší farnosti P. Zdeňka Macha, který byl dříve ceremoniářem Dominika Duky - tehdy 

ještě jako biskupa královéhradeckého. Právě s pomocí P. Zdeňka bylo totiž pozvání od biskupa 

Jana Vokála dosaženo, a to během jediného dopoledne.  

Protože vrcholně barokní zvonová stolice na velké věži nebyla nikdy postižena pozdějšími 

nevhodnými zásahy a dochovala se do dnešních dnů téměř nedotčená, a také původní zvon 

sv. Jana a Pavla mučedníků z r. 1744, menší sourozenec původního barokního zvonu Mikuláš 

ze stejného roku, se po druhoválečných rekvizicích z německých hutí vrátil zpět, bylo úsilí 

místních od počátku směřováno k zachování historického prostředí zvonového patra. Tomu 
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byl přizpůsoben tvar koruny nového zvonu sv. Václava a Mikuláše zavěšeného na post svého 

barokního předchůdce v roce 2016. Kompletní výzdoba obnovovaného zvonu, profil 

zvonového žebra a materiál zvonu Mikuláš jsou pak současné. Ladění zvonu (tón D1) bylo 

vyřešeno již v říjnu 2015 při zvukovém zaměření starého zvonu sv. Jana a Pavla mučedníků 

zvonařkou Leticií Dytrychovou. Vlastní bádání, vyhledávání a studium pramenů probíhalo od  

podzimu roku 2014 v dikci zvoníka Pavla Kuře. Mezníky představovaly zejména informace ze 

staré farní litrbašské kroniky, objev střepu původního zvonu Mikuláš, objev sádrových odlitků 

ve sbírkách Regionálního muzea v Litomyšli a tabla zvonů ve sbírkách k 1. světové válce, stať 

o zvonařích v Brně mezi lety 1650 - 1950 a následně další publikace ke zvonům a zvonařům na 

Moravě od Leoše Mlčáka, stejně jako spolupráce s ním. Významnou pomoc poskytl 

kampanolog Radek Lunga, památkářka Veronika Cinková a kampanolog Petr Vácha.  Díky 

mnohaleté praxi a dokumentaci provedených oprav zvonů, zvonových stolic apod. přispěl 

důležitou pomocí Rostislav Bouchal st., majitel firmy Boroko. Erb Trautmansdorffů na 

fotografii původního zvonu s jistotou rozpoznal heraldik a sfragistik Oldřich Pakosta, do roku 

2019 ředitel Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli.  

 

Při rekonstrukci prvků výzdoby nového Mikuláše bylo čerpáno ze sedmi barokních zvonů: 

Strážnice - kostel sv. Martina, zvon z r. 1719, Brno - Bazilika P. Marie, zvon z r. 1725, Ostrožská 

Nová Ves – kaplička - zvonička P. Marie, zvon z r. 1738 (zde bylo nutné zvon sejmout), 

Prostějov -  kostel sv. Cyrila a Metoděje, zvon z r. 1698, moravská ves Karlín – kaple sv. Karla 

Boromejského, zvon z r. 1755, samozřejmě z fotografie, sádrových otisků, střepu a torza 

původní dubové hlavy zvonu Mikuláš a z dochovaného sourozence původního zvonu Mikuláš 

– našeho starého zvonu Jana a Pavla mučedníků, z něhož bylo otiskem sejmuto písmo. Pro 

zadokumentování přesného tvaru ramen koruny byl náš starý zvon uvolněn ve třmenech, 

přičemž část třmenů bylo třeba dočasně zcela odejmout. Dobrých výsledků při snímání otisků 

písma bylo dosaženo až při 4. a 5. pokusu. Práci ztěžovaly primárně vady písmen tak, jak byly 

vytvořeny z vosku, sekundárně litecké vady a terciálně mechanické poškození některých částí 

zvonu (včetně písmen) při manipulaci se zvonem při jeho snímání a transportu během 

rekvizice. Otisk střepu původního zvonu Mikuláš našel své místo na figurálním reliéfu, přičemž 

oproti zbytku postavy je otisk střepu proveden v hlubším reliéfu. Drobné korekce se dostalo 

pouze nosu biskupa Mikuláše, který byl lehce poškozen pravděpodobně při rozbíjení 

původního zvonu. Celková dispozice výzdoby, rozteče a síla linek odpovídají původnímu zvonu.  

Z barokního sevření jsme v moderním duchu vystoupili na dvou místech - horní linka pásku na 

věnci byla záměrně narušena zakomponováním znaku obce Čistá a na protější straně kartuší 

zvonařské dílny rodiny Dytrychovy. V duchu barokní symetrie dostal nový Mikuláš „starou“  

a „novou“ tvář – na „staré“ je pod čepcem replika původní signatury zvonařky Kateřiny 

Kerckerové CK IN BRUNN 1744 včetně symbolu ukazující ruky. Pod ním je na plášti reliéf 

brněnské Madony Svatotomské a na věnci redukovaný původní nápis začínající symbolem 

ukazující ruky A. MDCCXLIV IN HONOREM OMNIP: DEI. B.V.M. ET S: NICOLAI FUSA EST 

CAMPANA SUB COLLATORE FRANC: WENCES: COMITE DE TRAUTMANSDORFF. BRUNAE ETC., 

následuje zmíněná kartuše brodecké zvonárny. Na protější „nové“ straně je pod čepcem 

signatura zvonařky Leticie Vránové Dytrychové L.V.D. IN BRODEK 2019, na plášti zmíněný 

figurální reliéf biskupa Mikuláše a na věnci nápis A. MCMXVII IN BELLO CAPTA EST, následuje 

malý křížek a dále A. MMXIX HAEC CAMPANA EX DONIS A. ET M. MAIWALD, COM. CISTAENSIS 
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ET LAUTERBACH., CAMPANAR. ET BENEFACTOR. RESTAURATA EST., zakončené znakem obce 

Čistá. Dominantou zvonu je replika původní šestiramenné koruny s maskarony, oproti barokní 

lehce zvýšená úměrně profilu použitého zvonového žebra. Výtvarná výzdoba je dílem 

výtvarníka Stanislava Miky. Nápis na věnci na novodobé straně zvonu měl být původně 

obsáhlejší, redukován byl přímo při aplikaci voskových písmen z důvodu omezeného místa na 

věnci zvonu, k dispozici byl cca 440 cm dlouhý pásek. Proces tvorby výzdoby byl provázen velmi 

intenzívní komunikací a mnoha konzultacemi zvonařky Dytrychové a zvoníka Pavla Kuře 

(osobně v brodecké zvonárně, telefonicky či e-mailem), a proto se na přesně definovaném 

místě na zvonu objevil také otisk prstu zvonařky a zvoníka.    

 

Na začátku května 2019 bylo založeno jádro (vnitřní forma), k jehož dokončení došlo  

21. května. Dne 22. června se uskutečnila exkurze čisteckých obyvatel do brodecké zvonárny, 

krátce nato byly předány finální otisky písmen a práce pokračovaly modelováním falešného 

zvonu. Dne 7. července 2019 byly texty a kompletní vosková výzdoba odsouhlaseny. Poslední 

fází bylo vytvoření pláště, tedy třetí zvonové formy. Celková hmotnost hliněných forem  

a nosného rámu byla cca 10 tun. 

Den odlití Mikuláše připadl na 9. srpen 2019. V době přetrvávajících teplých dní hrozilo, že 

kvůli vedru se bude odlévat v noci. To se nakonec nestalo, toho dne začínali brodečtí pracovat 

již v 5 hodin ráno. V 8:45 hod. bylo zahájeno zahřívání 2,25 tuny mědi a cínu ve třech  

z celkových čtyř kotlů. Odlévání takto velkého zvonu je složitá operace, kdy na pár minutách 

závisí výsledek úsilí dlouhých týdnů práce na zvonových formách. Proto směl k lití jen omezený 

počet návštěvníků – a nakonec to byli Mikulášovi „nejbližší“ – zvoníci Pavel a Štěpán  

s manželkami a nejmladším zvoníkem Jakubem, starosta Petr Dřínovský s manželkou a hlavní 

donátoři Arnošt a Marcela Maiwaldovi. Sjeli se do Brodku na 11:30 hod. ze všech stran. 

Mimořádnost chvíle a vztah přítomných ke vznikajícímu Mikuláši vyjádřilo symbolické vložení 

několika desítek gramů zlata do roztavené zvonoviny. Krátce po 13 hodině bylo modlitbou 

kříže zahájeno vlastní lití. Trvalo 5 minut a 3 vteřiny. Po chvílích napětí a maximálního 

soustředění byla na tváři paní zvonařky znát značná úleva. „Ať zvoní!“, zaznělo při společném 

přípitku. 

Dne 24. srpna byl zvon vykopán z licí jámy, došlo na odstranění  pláště a vytažení zvonu. 

Následovalo postupné odstraňování jádra. Poté čištění a cizelování. Současně probíhalo 

usazování nové dubové hlavy na korunu zvonu. Nakonec byl zvon zvážen.  

Dne 13. září 2019 se pro Mikuláše vypravil obecní náklaďáček Bonetti s Oldřichem Vašinou ml., 

zvoníkem Pavlem Kuře a speciální paletou, na níž byl umístěn. „Ať zvoní!“, zaznělo při loučení. 

Ve 13:33 hod. toho dne projel Mikuláš kolem značky ČISTÁ. Následně byl největší terénní 

„ještěrkou“ firmy Dukor přeložen na vozík v zadním vchodu kostela a usazen uprostřed 

volného prostoru pod kůrem. 

Pravidelná nedělní bohoslužba 15. září 2019 byla zahájena uvítací řečí pana starosty, neboť se 

jí účastnilo přes 30 hostů z Německa se vztahem k Čisté nebo k jiné části bývalého Hřebečska. 

Mše byla česko-německá. Na jejím začátku předali manželé Eigelovi, kteří jsou také 

představiteli Hřebečského krajanského spolku v Německu, P. Zdeňku Machovi staré litrbašské 
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kostelní prapory, odvezené kdysi jako kus domova našich rodáků do Německa. Zároveň byl 

požehnán zrestaurovaný obraz sv. Vojtěcha. Následoval společný oběd v kulturním domě. Po 

obědě prezentoval bývalý starosta Bohumil Pavliš obnovu památek na území obce Čistá. Ve 

14:00 hod. pak byla v kostele zahájena slavnost odhalení zvonu Mikuláš. Součástí byl projev 

pana Friedricha Eigela, koncert předsedy spolku Wolfganga Fritschera a prezentace výroby 

zvonu Mikuláš zvoníkem Pavlem Kuře. A pak už čtyři čistečtí zvoníci odhalili za potlesku 

přítomných nový zvon. „Ať zvoní!“, zaznělo potřetí, tentokrát nad kalíšky zvonické slivovice. 

Slavnost odhalení zvonu byla součástí Dnů česko-německé kultury, pořádaných každoročně 

Společností česko-německého porozumění Walthera Hensela v Moravské Třebové  

v součinnosti s Hřebečským krajanským spolkem.  

 

Vlastní akt odhalení a svěcení nového zvonu Mikuláš si kronikář dovolí zaznamenat 

prostřednictvím článku zvoníka a bezesporu nejdůležitější osoby v celém procesu pořízení 

nového zvonu, Pavla Kuře. Článek vyšel v Obecním zpravodaji – v šestém čísle roku 2019. Je 

příběhem plným nadšení, emocí a nekončící naděje. 

 

Zázraky se dějí v Čisté 

(nový střípek vypráví) 

V pátek 13. září jsem se rozloučil s brodeckou zvonárnou. Dojetí paní zvonařky, která mě 

vytvořila, bylo ještě hlubší, než můj tón. Potom jsem se vydal na severozápad, a protože Olda 

řídil jako drak, ve 13 hodin a 33 minut jsem prosvištěl kolem cedule ČISTÁ. Za vydatné pomoci 

pana Nádvorníka a největší dukorácké ještěrky jsem ten den usínal poprvé pod klenbami 

svatomikulášského kostela. Prý tam budu zvonit příštích tisíc let. 

 

Načančali mě jak nevěstu. Lehoučký závoj šimral na těle a já se pod ním se svými dvěma tunami 

cítil trošku legračně. V neděli 15. září dopoledne při mši jsem byl svědkem žehnání starých 

kostelních praporů. Někdo říkal, že se kdysi dostaly do Německa s litrbašskými rodáky 

z vesnice jako kousek jejich domova a nyní je předali zpátky Čisteckým, ať je vrátí, kam patří. 

Jsem mladý zvon a v lidech se prozatím příliš nevyznám – však počkejte za sto let, budu vás 

všechny znát nejlépe. Ale k jednomu se přiznám – i můj studený kov pocítil z těch praporů 

teplo, přátelství, důvěru, usmíření, radost, že vesnice žije a je v dobrých rukou. Budu 

svědomím vesnice. Máme skvělou příležitost psát spolu dobrou budoucnost. 

Odpoledne bylo hezky. Místní jakoby dospávali a na odhalení nevěsty davy nepřišly. Štěstí, že 

dorazila početná výprava hřebečských z Německa a Rakouska, napočítal jsem jich přes třicet. 

Aby ne - akce s koncertem a prezentací byla součástí programu Dnů česko-německé kultury. 

Zaslechl jsem i litrbašské nářečí. A pak už konečně přišli čtyři zvoníci v dress code a sundali ze 

mě ten legrační hadřík. Ať zvoní! – zaslechl jsem už potřetí, tentokrát nad kalíšky čistecké 

zvonické slivovičky… 
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To pravé přišlo v neděli 20. října. V průvodu přišly stovky lidí – zatímco čelo bylo u kostela, 

konec přešlapoval u kulturáku. Nikdy jsem jich neviděl tolik pohromadě. Místní, hosté z blízka, 

z daleka, z ciziny, pražští zvoníci od svatého Víta, hradečtí od Augustina i odborníci a znalci. 

Hasičům to seklo, budu je mít shora pěkně na očích. Řečníci stáli v mé blízkosti. Vlastně mi byli 

nablízku už pár let, dávno před mým zrozením. Požehnal mi pan kardinál Duka. Při vší 

skromnosti – už jen pro polohu své pracovny se nemohu držet úplně při zemi – jsem taky 

největší zvon odlitý v naší zemi za posledních 8 let a největší nově zavěšený zvon Česka za 

poslední více než dva roky. Přesto mi bylo velkou ctí jeho první poklepání. Byl to velký sen  

i těch, co mě celé roky nosili v hlavách a v srdcích a tlačili na světlo světa, to jsem zaslechl na 

vlastní uši. A pak mě jeřáb vynesl až k oknu. Shora vypadá podzimní Čistá báječně. Za deset 

minut jsem byl bezpečně ve věži a začal koncert chlapíků kolem pana Bouchala. Profíci. Sotva 

jsem se rozhlédl a už jsem se držel třmeny nové dubové hlavy. Sluší mi, taky do baroka. Se 

starým Mikulášem mám společný střípek i rohatiny. Na nich se houpal přes 170 let. Teď jsou 

parádně opravené a mně na míru. Ze zaplněného kostela slyším promluvu pana kardinála, 

muzicírování čistecké scholy. Srdce, jasně, bez něj nezazvoním! Má skoro metrák. Ještě 

utáhnout všechny matice. Ze schodiště už slyším dupot zvoníků. Moje chvíle se blíží. Dole 

doznívá Svatováclavský chorál a průvod se řadí na cestu z kostela. Ve 12:42 zvoní mobil. Jdeme 

na to. Začíná nejmenší zvon, přidává se prostřední a pak já. První rána zazní od severu. Silnější, 

než všichni čekali… 

 

Viděl jsem v Čisté mnoho dětských tváří. Ti maličtí mě zvědavě okukovali a fotili se se mnou. 

Některé z nich znám z věže, zvoní na mého malého brášku, sám mi to večer pověděl. Už teď 

by chtěli víc. Snad až dorostou, zůstanou a pomohou těm, co mě nyní rozhoupávají  

a rozmazlují a jednou nastoupí na jejich místa. A po nich další. Chci mít u sebe lidi, ne stroje, 

vždyť i já mám srdce.   

Moji milí Čistečtí, je mi tu dobře. Jsem jedním z vás a zvonit budu nejvíce právě vám. Taky těm, 

co mi leží u nohou, i těm, co teprve přijdou. Jsem prostředníkem mezi Bohem a člověkem. 

Pokaždé, když uslyšíte můj hlas, kdyby ne k Němu, aspoň ke mně pozdvihněte své myšlenky, 

odložte na chvíli starosti a trápení a radujte se - můj hlas je hlasem života, svobody a pokoje. 

Ty chraňte, ať válka nebo diktatura nikdy neumlčí můj hlas. 

 

(zvoníkův epilog) 

Těžko uvěřit. I ta díra vybouraná do věže, fotky a videa – vše zapadá spíš do virtuálního klipu, 

do šíleně roztočeného kolotoče posledních dní, než do reality. Asi se to fakt stalo. Od neděle 

nekončící pískání v levém uchu musí mít nějaký důvod. Pořádně velký důvod… Máme být jako 

Čisťáci na co hrdí – dali jsme o sobě vědět pořádně silným hlasem. Ať zní dlouho a daleko!  

Díky vám všem zúčastněným. Zvlášť pak Petru Dřínovskému, který na tom divokém 

mikulášském kolotoči rotoval neuvěřitelnou rychlostí. A taky Bohouši Pavlišovi, který coby 

dlouholetý kormidelník parníku jménem Čistá dopravil loď pár mil před přístav. 
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Pomalu a nostalgicky uzavírám složku s pracovním označením „Nový D1“ (rozumějte složku na 

Mikuláše) a zakládám „Nový b2“ (nový zvon Petr). Možná to bude háčko...  

 

Projev litrbašského rodáka Johanna Soboly při slavnosti 

svěcení zvonu Mikuláš 

Zdař Bůh, Litrbašští, tak se zdravilo za mého dětství a staletí předtím - a farář řekl „Pochválen 

buď Ježíš Kristus“ - a na to se odpovídalo: „Na věky, amen“. Dnes se říká v Čisté „Dobrý den“ 

a tím bych chtěl k příležitosti slavnostního zavěšení nového - starého zvonu Mikuláš srdečně 

pozdravit. Od té doby uplynulo tři čtvrtě století…   

Dovolte mi, prosím, uvést pár osobních a obecných vysvětlení: Narodil jsem se v roce 1937 

jako syn pekařského mistra Karla Soboly a jeho ženy Alžběty, rozené Kopecká, v domě čp. 288. 

Otec tento dům postavil v roce 1924 a zásoboval lidi chlebem a pečivem.  Moje matka byla 

porodní asistentka a měla hodně práce, protože Litrbachy měly 1700 obyvatel a české vesnice 

Trstěnice, Benátky a Nová Ves zaopatřovala také. Pomohla na svět také třem dětem Huberta 

a Otylie Maiwaldových a věřím, že její práce zanechala stopy na zde přítomných.  

V pěti letech jsem viděl, jak byly v roce 1942 sejmuty 3 zvony z velké věže a zničeny pro válečné 

účely. Když jsem tam tehdy s ostatními dětmi přišel, 2 zvony už stály na zemi a jeden ještě visel 

na provaze. Toho dne umlklo zvonění v naší vesnici. Zvony byly dopraveny po Labi do 

Hamburku – zajímavé, že nedaleko místa, kde dnes bydlím. Naštěstí nebyl zvon sv. Jana a Pavla 

zničen a visí dnes tam, kam patří. 

Na konci války muselo mnoho Litrbašských pryč. Moji rodiče a já jsme tu směli ještě jeden rok 

zůstat, protože moje matka byla jako porodní asistentka potřeba. V té době se do našeho 

domu nastěhovala rodina Částkových a převzala pekárnu. Měli 3 syna v mém věku a hráli jsme 

si spolu. V té době jsem se také naučil trochu česky, což mi později přišlo k dobru. Paní 

Částkové se tehdy narodila dcera Eva, při jejím narození moje matka také pomáhala. Jako 

devítiletý jsem ji držel v náručí a moje matka řekla: Udělej jí křížek - a to jsem také učinil. 

V tomto roce jsme museli naši vlast opustit, což bylo těžké a smutné - zvlášť po smrti mého 

bratra, který se z války nevrátil.  

Po 25 letech jsem směl poprvé se svou manželkou Christou a dcerou Bettinou, která je zde 

dnes s dcerou a přáteli také, Litrbachy navštívit. Litrtbachy se dnes nejmenují Litrbachy, nýbrž 

Čistá. Moje první návštěva vedla k rodnému domu. Rodina Částkova zde ještě bydlela a pozvali 

nás dovnitř. Byli jsme přátelsky přivítáni a přátelsky jsme si popovídali.  

Při jedné z návštěv jsem si všiml, že hřbitovní brány byly v marodném stavu. A tak, protože 

jsme kováři a zámečníci, vzniklo přání spolu se synem 2 brány vykovat a darovat je obci Čistá. 

Starosta obce, pan Pavliš, byl vstřícný a přátelský – a pozval nás po zhotovení bran na večeři. 

Přitom jsem poznal pana Pavla Kuře, člověka s elánem a iniciativou. Spřátelili jsme se a od té 

doby znám jeho cíle. 
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Vy všichni jste se dnes přišli podívat na zavěšení nového, podle vzoru starého zvonu Mikuláš, 

odlitého zvonu, a chcete slyšet jeho hlas. K dnešnímu dni ale vedla dlouhá cesta a k tomu bylo 

zapotřebí iniciátora. Ten tu byl, náš přítel Pavel Kuře, a brzy zvonovým virem infikoval ostatní. 

Tento tým nechal brzy poté z darů odlít jeden menší zvon. Ale nyní to měl být zvon velký, 

Mikuláš.  

Na to bylo zapotřebí peněz, mnoho peněz. Opět byla prováděna propagace a dárci byli 

velkorysí: Největší část přišla od rodiny Maiwaldových, velká část od obce Čistá a od Česko-

německého fondu budoucnosti. Mnozí obyvatelé Čisté, stejně jako někteří původní Litrbašští 

a přátelé, přispěli. Výsledek uslyšíme! 

S pozdravem vám všem přejí naši litrbašští zástupci Anni a Albert Lebedovi, aby byl nový zvon 

symbolem usmíření a pokoje, aby si lidé různých národností už nečinili žádné utrpení a chtěli 

žít společně v míru. 

Pro mě je dnešní den výjimečný: Budu jako jeden z posledních starých Litrbašských zvonit na 

zvon sv. Jana a Pavla, který po staletí zvonil našim předkům, kteří zde na Boží půdě odpočívají, 

ke křtu, svatému přijímání, svatbě a pohřbu.  

Jsem za to vděčný.     

 

Přímluvy při slavnostní bohoslužbě 20. října 2019 

Obraťme se k dobrému Bohu se svými prosbami za nás zde přítomné, za naši obec, ale i za 

všechny lidi. 

1. Prosíme Tě, Pane, ať nám hlas nového zvonu připomíná, že jsi stále s námi a že se k Tobě 
můžeme se vším obracet. 

2. Prosíme Tě za všechny, kteří se na obnově zvonu sv. Mikuláše podílejí a za všechny, kteří 
zastávají službu zvoníků. 

3. Prosíme Tě za představitele obce Čistá, ať mají sílu vykonávat svěřenou službu podle 
nejlepšího vědomí a svědomí. 

4. Prosíme Tě za naše dobrovolné hasiče, provázej je a ochraňuj při jejich náročné a obětavé 
službě a zároveň prosíme za všechny, kdo se zde jakkoli podílejí na veřejném, kulturním  
a sportovním dění. 

5. Prosíme Tě, Pane, za mír a odpuštění na celém světě a zvláště za odpuštění, usmíření  
a přátelské vztahy mezi Čechy a Němci v obci Čistá i v ostatních oblastech bývalých Sudet. 

6. Prosíme Tě, Pane, abychom si vážili daru svobody a stále jej chránili a rozvíjeli. 

7. Prosíme Tě, Pane, za naše farní společenství, dej, ať vždy usilujeme o živý vztah k Tobě,  
a tak šíříme Tvé evangelium i dále. 

8. Prosíme za všechny zemřelé, kteří odpočívají na zdejším hřbitově, dej jim, Pane, život věčný. 
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Tys, Pane, naše útočiště a síla, od Tebe pochází všechno dobré, proto Ti s důvěrou 
předkládáme tyto prosby a věříme, že je vyslyšíš, neboť Ty žiješ a kraluješ na věky  věků. 
Amen. 

Poznámka kronikáře: Přímluvy při mši svaté četla v českém jazyce Barbora Bubnová, 
v německém jazyce vnučka Johanna Soboly Katarina Scholz. 
 
Pro doplnění informací přikládá kronikář ještě jeden z článků, který Pavel Kuře o zvonu Mikuláš 

napsal. Jsou v něm zahrnuta základní fakta i zajímavosti, které se mu podařilo během let získat. 

Také tento článek byl uveřejněn v Obecním zpravodaji Čisté, a sice ve třetím čísle roku 2020 

(kronikář se jej rozhodl připojit k zápisu za rok předchozí především proto, že zápis do kroniky 

byl pořízen až v srpnu 2020 a článek faktograficky rekapituluje vše podstatné, co se kolem 

zvonu odehrálo). 

 

Co možná nevíte o novém zvonu Mikuláš 

Už půl roku kraluje Čisté i širokému okolí nový velký zvon Mikuláš. Jeho hlas je nepochybně 

čistší a mohutnější, než byl hlas jeho předchůdce. Pojďme si připomenout pár mezníků, dat  

a zajímavostí.  

 Cesta od první známé myšlenky na obnovu Mikuláše až po hotový zvon trvala 5 let. 

 Původní zvon Mikuláš daroval tehdejší majitel litomyšlského panství František Václav 

Trauttmansdorff. Odlit byl Kateřinou Kerckerovou v Brně roku 1744, vážil 1820 kg a na 

věž byl vytažen 31. května 1745 koňským povozem. Dřevěná nájezdová rampa prý 

začínala poblíž statku u „Borkových“ (křižovatka pod školou) a byla tak dlouhá cca 300 

metrů. Jak dlouho rampu stavěli, není známo, řádově šlo o měsíce a padla na ni nemalá 

část zdejších lesů. Zrekvírován a rozbit na kusy byl přímo na věži 20. dubna 1917. 

 Nový Mikuláš byl odlit v Brodku u Přerova Leticií Vránovou – Dytrychovou 9. srpna 

2019. Roztaveno bylo 2,25 tuny bronzu (část kovu se při tavbě vypaří, část tvoří nutnou 

rezervu) a také pár gramů zlata. Zvon váží 1884 kg a naladěn je na tón D1. Práce na 

hliněných formách trvaly přes 3 měsíce, vlastní lití 5 minut a poté zvon 2 týdny chladnul 

v licí jámě. Přes 2 týdny zabralo odstraňování forem, čištění a cizelování. Do Čisté 

dorazil v pátek 13. září 2019 ve 13 hodin a 33 minut. Požehnán byl 20. října 2019  

a cesta do věže mu trvala 8 minut. Montáž provedlo 5 profesionálů z firmy Boroko 

včetně jejího majitele Rostislava Bouchala a za 70 minut byl zvon přípraven k prvnímu 

zazvonění. Zazněl na den přesně 102,5 let po zničení svého předchůdce. Smutnou 

zprávou je, že šlo o poslední instalaci takto velkého zvonu panem Bouchalem – o těchto 

Velikonocích (2020, poznámka kronikáře) náhle v 66ti letech zemřel. 

 K rekonstrukci výzdoby jsme čerpali ze sedmi barokních zvonů, dva z nich bylo 

zapotřebí sejmout. Písmo vzniklo přesným otiskem původního, otisk dochovaného 

střípku původního zvonu našel místo na zrekonstruované figuře biskupa Mikuláše  

a zrekonstruován byl též reliéf brněnské Madony Svatotomské a bohatý ornament 

s erbem. Nápisy jsou tak jako na původním zvonu v latině. 
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 Zasvěcen je patronu kostela a obce - sv. Mikuláši.  

 Zvon má v duchu barokní symetrie „starou“ a „novou“ stranu. Na „staré“ je po mírné 

redukci zreprodukován původní nápis českého významu: Léta Páně 1744 byl zvon odlit 

k poctě Všemohoucího Boha, Blahoslavené Panny Marie a sv. Mikuláše darem 

Františka Václava hraběte z Trauttmansdorffu v Brně. Na „nové“ je napsáno: Léta Páně 

1917 za války zrekvírován. Léta Páně 2019 tento zvon z darů A. a M. Maiwaldových, 

obce Čistá, komunity Litrbašských, zvoníků a dobrodinců obnoven. Umístění nápisu, 

rozteč linek, pozice písmen a fond písma přesně odpovídají původnímu provedení. Na 

„staré“ straně je replikována signatura zvonařky Kerckerové, Brno a rok 1744, na 

„nové“ signatura zvonařky Dytrychové, Brodek a rok 2019. 

 Dubová hlava byla vytvořena ve stylu té původní, zvon byl zavěšen do opravených 

původních barokních překlápěcích ložisek tzv. rohatin. 

 Samotné kované srdce váží 85 kg a při zvonění tluče v rytmu 48 - 49 úderů za minutu. 

 Spodní průměr zvonu Mikuláš je 142,5 cm, průměr našeho starého zvonu sv. Jana  

a Pavla mučedníků je 113,5 cm, v součtu tedy 256 cm, což je průměr největšího 

českého zvonu Zikmund ze svatovítské katedrály. 

 Mikuláš je největším novým zvonem v Česku od roku 2017, kdy byl v Kutné Hoře 

zavěšen zvon Jakub Maria o stejném tónu, ale o půl tuny těžší, vyroben byl 

v Holandsku. 

 Mikuláš je největším zvonem vyrobeným v Česku od roku 2011, kdy odlili v Brodku mj. 

zvony o hmotnosti 1980 kg a 2700 kg pro kostel sv. Michala v Olomouci. Mikuláš 

nebude překonán ani letos (roku 2020, pozn. kronikáře) – nový zvon do středočeského 

Divišova bude mít „pouze“ 1,3 tuny. 

 Náklady na samotný zvon přesáhly 1,455 milionu Kč, náklady na zvonové příslušenství 

a montáž dosáhly bezmála 220 tisíc Kč. Vynaložený čas a úsilí změřit nelze, ale výsledek 

stál za to. 

 Ve veřejné sbírce se vybralo již cca 500 tisíc Kč, stejnou částkou přispěl hlavní mecenáš 

Arnošt Maiwald s manželkou, obec Čistá věnovala 400 tisíc Kč a Česko-německý fond 

budoucnosti částku 300 tisíc Kč. Příspěvky našich německých rodáků jsou zahrnuty ve 

veřejné sbírce. Známých dárců alespoň jednoho „střípku“ (částka min. 650 Kč) je 

k dnešku necelá stovka. 

 Mikuláš zvoní nejvíce pro nás Čistecké. V naší obci (a kraji) s česko-německou minulostí 

je také zvonem česko-německého usmíření.  

 Pražský arcibiskup a primas český, kardinál Dominik Duka, přislíbil vysvěcení zvonu při 

osobním projednání s čisteckými zvoníky na zvonickém sletu v Praze v dubnu 2019. Po 

formální stránce bylo zapotřebí ještě pozvání ze strany obce a od biskupství v Hradci 

Králové, pod které zdejší farnost spadá. Dominik Duka byl také „naším“ 

královéhradeckým biskupem v letech 1998 - 2010. Velmi pravděpodobně je to poprvé, 

kdy takto významný představitel církve (kardinál) zavítal do našeho kostela. A to zde 

kostel stojí téměř 750 let. 
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 Dvoutunové „dé“ (rozumějte zvon tónu D1 a hmotnosti cca 2 tuny) je v Brodku od roku 

1961 ikonická až kultovní záležitost, jakýsi etalon. Zdá se, že dvoutunové „dé“ do Čisté 

spolurozhodlo o tom, že nejmladší generace od Dytrychových bude ve výrobě zvonů 

pokračovat a dílnu povede po třech generacích žen pro změnu muž. Ale 

nepředbíhejme. 
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Základní škola a Mateřská škola Čistá 

Základní škola ve školním roce 2018/2019 

Počet žáků: 30 

Personální obsazení:   Mgr. Miloslava Siglová, ředitelka  

Mgr. Martina Zahálková, učitelka  

    Mgr. Ilona Stránská, učitelka 

    Věra Kladivová, vychovatelka, asistentka pedagoga 

    Vendula Hondlová, DiS., školní asistentka 

    Marika Šejblová, asistentka pedagoga, školní asistentka 

    Hana Benešová, školnice  

Při škole je zřízena školní družina. 

Zájmové kroužky:  Angličtina hrou 

   Keramika 

Čtenářská dobrodružství 

   Sportovní kroužek 

   Taneční kroužek 

Z akcí školy 
- Návštěva divadelních představení ve Smetanově domě – muzikálové pohádky  

„O Balynce, dobrém štěněti“, „Pyšná princezna“, Jak se čerti ženili“ 

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

tentokrát spojené s celodenním pobytem v Ekocentru PALETA v Oucmanicích 

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

- Tematické fotografování dětí „Retro styl“ 

- 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“ 

- Divadelní představení společnosti MOPEadD „Řemeslo má zlaté dno“ v tělocvičně 

školy 

- Předvánoční výlet „Peklo Čertovina“ – Čertík Bertík popleta 

- Mikulášská besídka s nadílkou – oslava tradic 

- Vánoční výstava prací žáků v budově základní školy 

- Návštěva místního kostela – komentovaná prohlídka výstavy regionálních betlémů 

- Den otevřených dveří – prezentace práce školy a školních prostor 
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- 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 

- „Africká kultura“ – představení života v Kongu, bubnování, africké písně a tradice 

- Plavecký výcvik 

- Návštěva Městské knihovny v Litomyšli – představení knihovny žákům 1. ročníku, 

beseda o dětských ilustrátorech 

- Velikonoce v knihovně – návštěva Městské knihovny v Litomyšli 

- 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 

- Hostování žáků a pedagogů ze Základné školy a materskej školy Poráč (výměnný pobyt 

v rámci projektu „Záložka do knihy spojuje školy“) 

- Školní výlet do Žlebů – prohlídka obory a zámku 

- Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře v Městské knihovně v Litomyšli 

- Čtyřdenní pobyt našich žáků ve slovenské škole v Poráči 

- „Bambini cup“ – účast na 5. ročníku fotbalového turnaje pro děti prvního stupně  

v Dolním Újezdě 

- Návštěva kostela sv. Mikuláše spojená s odbornou přednáškou o historii kostela pro 

žáky 5. ročníku; průvodcem byl Mgr. Pavel Kuře 

 

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

31. 7. 2019 probíhala realizace projektu ZŠ a MŠ Čistá 22 (tzv. Šablony), který byl podpořen 

z evropských finančních zdrojů. Z projektu byly financovány pozice asistentů v mateřské  

a základní škole, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem či kroužek zaměřený na 

rozvoj čtenářské gramotnosti.  

Škola byla rovněž zapojena do projektů města Litomyšle – Cestou vzájemného porozumění ve 

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

Další finanční prostředky škola čerpala z projektu Podpora výuky plavání v základních školách 

v roce 2019 (IV. etapa) – výše dotace činila 6 660 Kč a byla určena na dopravu žáků na plavecký 

výcvik. Celkem bylo čerpáno 5 200 Kč, nevyužité prostředky byly vráceny poskytovateli, kterým 

bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Základní škola vydávala svůj zpravodaj a informovala prostřednictvím vlastních webových 

stránek či Obecního zpravodaje (taktéž mateřská škola). 

 

Mateřská škola ve školním roce 2018/2019 

Počet dětí: 40 

Personální obsazení: Mgr. Jitka Řeháková, vedoucí učitelka 

   Kateřina Kalusová, DiS. 
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   Jitka Marešová, učitelka  

   Daniela Lustyková, DiS., učitelka 

   Markéta Quaiserová, školní asistentka 

   Denisa Rábová, DiS., učitelka, školní asistentka 

   Zuzana Bohuňková, učitelka, školní asistentka 

   Kamila Škrancová, asistentka pedagoga 

   Petra Hanusová, školnice  

 
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 

 

Z akcí mateřské školy 

TEMATICKÉ DNY  

- Hračkový den – 1x za měsíc měly děti možnost přinést do školky svou oblíbenou 

hračku, o kterou se staraly  

- Knížkový den – dvakrát uspořádala MŠ den s knihou, jejímž prostřednictvím rozvíjela  

u dětí předčtenářskou gramotnost a seznamovala je s populárními dětskými hrdiny  

- Strašidelný den – zábavné dopoledne plné úkolů  

- Andělské čertování – čertovské soutěžní dopoledne děti strávily v převlecích, dočkaly 

se i Mikulášské nadílky a návštěvy čerta, anděla a Mikuláše  

- Dopravní den – děti při něm (přiměřeně svému věku) prokazovaly znalosti z oblasti 

dopravy a bezpečnosti silničního provozu 

 

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  

- „Jablíčkohrátky“ – tvoření z jablíček spojené s ochutnávkou dobrot z jablek (konalo se 

v podzimním období) 

- Adventní dílna pro rodiče a děti na téma „Keramické ozdoby“  

- Velikonoční dílna pro rodiče a děti „Jarní dekorace z proutí“  

- Loučení s předškoláky - v měsíci červnu proběhlo tradiční rozloučení s předškoláky,  

a to při zahradní slavnosti spojené s pasováním dětí na školáky  
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EXKURZE, VÝLETY  

- Sportovní den – v září děti z II. oddělení odjely do Dolního Újezda, kde si vyzkoušely 

různé sportovní disciplíny v rámci náboru malých sportovců   

- Výlet „Čertovina“ – předvánoční čas si děti zpříjemnily výletem do vytvořeného pekla 

u Hlinska  

- Exkurze do Hvězdárny v Hradci Králové – děti se dozvěděly nové informace z oblasti 

vesmíru  

- Hasičský den – vzdělávací a soutěžní dopoledne pořádané dobrovolnými hasiči z Čisté  

- Statek Janov – výlet celé MŠ na statek se zvířátky do Janova, děti se seznámily se 

životem koní, vyzkoušely si jízdu i péči o koně; environmentálně zaměřený program  

 

Z dalších akcí mateřské školy: 

- 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 1. ročníku ZŠ  

- Karneval na téma „Vodní svět“ – sobotní odpoledne plné soutěží a odměn v kulturním 

domě  

- Afrika a rytmické bubnování – netradiční dopoledne v kulturním domě se vzdělávacím 

programem Afričanů  

- Řemeslo má zlaté dno - pohádkové představení v základní škole  

- Kouzelnická škola - účast na kouzelnickém představení J. Krejčího  

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

- Návštěva dopravního hřiště vedle MŠ, příprava programu v rámci Vítání občánků, účast 

na výstavě betlémů v kostele sv. Mikuláše, vystoupení dětí při první adventní neděli 

 

Mateřská škola spolupracovala s plaveckou školou Ráček (10 lekcí předplaveckého výcviku 

v Městském bazénu v Litomyšli) a s mateřskými školami v Benátkách, Trstěnici a Karli 

(vzájemné návštěvy, účast na některých divadelních představeních). 
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Demografický vývoj v roce 2019 
Počet obyvatel k 31. prosinci 2019:  979 (podle údajů ČSÚ k 1. 1. 2020) 

Z toho žen: 500 

Z toho mužů: 479 

 

Počet narozených dětí: 5 

Počet úmrtí: 8 

Počet přistěhovaných občanů: 14 

Počet odstěhovaných občanů: 15 
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Události v ČR 

Česká republika si v roce 2019 připomněla 30 let od Sametové revoluce, která v roce 1989 

vedla k pádu komunismu v Československu. Po celé zemi se konala řada akcí, kterými si lidé 

události roku 1989 (ale i roku 1939, kdy nacisté zavřeli české vysoké školy) připomněli. 

Rok 2019 byl také rokem masových protestů proti vládě Andreje Babiše, které pořádal spolek 

Milion chvilek. Cílem spolku byla „podpora a kultivace demokratické kultury, občanské 

angažovanosti a veřejné diskuse v České republice“. Největší demonstrace se odehrály  

23. června (největší demonstrace v ČR od roku 1989) a 16. listopadu v Praze na Letné. Lidé na 

nich požadovali odstoupení premiéra Babiše viněného ze spolupráce s komunistickou StB, ale 

i střetu zájmů při čerpání dotací pro své někdejší firmy. Andrej Babiš veškerá obvinění odmítl, 

stejně jako se rozhodně postavil proti možnému odstoupení. 

V úterý 1. října zemřel jeden z nejpopulárnějších zpěváků – Karel Gott. Ačkoliv je možné 

některé jeho projevy v době minulého režimu považovat za problematické, jedno mu nelze 

upřít – ohromný úspěch doma i ve světě vydobytý talentem a nezměrnou pílí. Pohřeb se 

státními poctami se konal 12. října v katedrále sv. Víta, kde mši celebroval kardinál Dominik 

Duka. 

Koncem roku Českou republikou otřásly události, k nimž došlo v ostravské fakultní nemocnici. 

10. prosince zde do čekárny traumatologie vstoupil muž s pistolí, který bez varování, zblízka  

a v rychlém sledu zasáhl devět pacientů. Čtyři z nich přišli o život na místě, další tři podlehli 

zraněním později. Pachatel utekl, později obrátil zbraň proti sobě. Incident v ostravské fakultní 

nemocnici patřil k nejtragičtějším událostem tohoto druhu posledních let. 

 

Události ve světě 

Svět roku 2019 žil stále patrnějšími klimatickými změnami, v mezinárodní politice pak napětím 

mezi USA a Severní Koreou, k němuž na přelomu let 2019/2020 přibyly problémy mezi USA  

a Íránem.  

Evropa se obávala zvyšující se agresivity a dezinformačních kampaní ze strany Ruska či 

neuklidněné situace na Ukrajině. Probíhaly rovněž intenzivní debaty o tzv. Brexitu – vystoupení 

Velké Británie z Evropské unie, k němuž by mělo dojít v roce 2020. Stále aktuálním tématem 

byly rovněž teroristické útoky, které se evropskému kontinentu ani v roce 2019 nevyhnuly.  

Zcela mimořádnou událostí, bohužel však událostí tragickou, se stal ničivý požár pařížské 

katedrály Notre-Dame, k němuž došlo 15. dubna. Fotografie hořící střechy katedrály a padající 

sanktusové věže obletěly celý svět.  

  



51 
 

Počasí v roce 2019 

Podobně jako předchozí rok, také ten letošní se do historie zapsal jako jeden z nejteplejších  

a nejsušších. Extrémní horka, kdy teplota přesahovala 35°C, jsme koneckonců naměřili i u nás. 

V případě srážek byla letos situace o něco lepší. V Čisté a okolí pršelo více, než v některých 

jiných krajích. Tak výrazné sucho, jaké jsme pozorovali v předchozím roce, nás tedy nepotkalo. 

Důvod k velkému optimismu to ale není. Z následujícího přehledu je zřejmé, že počasí bylo 

nestabilní a rychle se měnilo. Celková teplota byla vyšší, než je v našem kraji běžné. Přibylo 

navíc větrných dní, také v našem kraji pokračovala kůrovcová kalamita.  

 

Leden 

Na Nový rok jsme se dočkali poměrně vysokých teplot. Ráno jsme sice naměřili jen kolem nuly, 

přes den se však teplota vyšplhala až na 6 stupňů. Ještě ten samý den však došlo k postupnému 

ochlazování, druhý den jsme při minus dvou stupních přivítali první letošní sníh. Napadlo 

přibližně 5 cm. Sněžilo i v dalších dvou dnech, 4. ledna už sněhová pokrývka měřila téměř  

15 cm. V tento den byl také největší mráz tohoto týdne, a sice -7,5°C. Hned následující den 

sice přišla přechodná obleva s více než 5°C nad nulou, v dalších dnech se ale znovu ochladilo  

a vrátily se sněhové přeháňky (zejména 8. ledna dopoledne jsme zaznamenali poměrně husté 

sněžení). 

V sobotu 12. ledna přišla znovu obleva. V noci jsme naměřili téměř +2 stupně, přes den kolem  

5 stupňů, sněžení se v následujících dnech změnilo v déšť či dešťové přeháňky. V pondělí  

14. ledna je doplnil velmi silný vítr. K ochlazení došlo až 17. ledna. Ráno jsme naměřili téměř  

-3°C, přes den ještě kolem 7 stupňů. Už 18. ledna však mrzlo i přes den a mrazivo vydrželo celý 

následující týden. Největší mrazy panovaly ve dnech 21. až 23. ledna, kdy jsme při jasném 

počasí naměřili mezi -12 až -14°C. Přes den se teplota pohybovala mezi minus 4 stupni až 

nulou. 25. a 26. ledna napadlo necelých 15 cm sněhu, následně však došlo k jednodenní 

oblevě. Poměrně vydatně sněžilo ještě 28. ledna, kdy napadlo kolem 10 cm. 30. ledna přišel 

opět silný mráz. Teplota spadla na -13°C. Poslední lednový den už takový mráz nebyl – v noci 

jsme naměřili -2°C, přes den pak do +2 stupňů. Po celý den převládalo oblačné až polojasné 

počasí se silným větrem. 

 

Únor 

Ani únor stabilní zimní počasí nepřinesl. Zatímco 4. února celé dopoledne sněžilo a napadlo 

necelých 15 cm sněhu, druhý den už bylo jasno s mrazem kolem -12°C, aby hned další noc 

došlo k oteplení, které se přes den zastavilo až na +6 až +7 stupních. K podobným výkyvům 

docházelo po velkou část února. 18. a 19. února jsme například naměřili 12 stupňů nad nulou, 

a to při celkově jasném či polojasném počasí. V sobotu 23. února se opět ochladilo. V noci 

teplota klesla pod -11°C, během dne se nedostala ani k +3 stupňům. Samotný závěr měsíce 

patřil opět teplotám vysokým. V noci sice mrzlo a teplota padala k -3, někdy i -4 stupňům, ale 

například 28. února jsme naměřili více než 13°C. Srážek (bez ohledu na jejich skupenství) bylo 

v únoru málo.  
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Březen 

Také začátek března byl velmi teplý. Například 3. března jsme naměřili více než 13 stupňů,  

o den později dokonce 16°C. Převládalo polojasné až oblačné počasí s občasnými přeháňkami 

či mírným deštěm. Pouze 10. března jsme zaznamenali celodenní déšť, který byl doprovázený 

velmi silným větrem (v tento den jsme rovněž zaznamenali první bouřku). Následujícího dne 

se ochladilo, naměřili jsme pouze 4 – 5 stupňů, objevily se přeháňky deště se sněhem. Chladné 

počasí ale netrvalo dlouho. 15. března jsme naměřili 11 stupňů, 17. března dokonce 17°C 

s převážně jasným či polojasným počasím.  

V druhé polovině měsíce se v noci přechodně ochladilo, 19. – 22. března klesaly noční teploty 

pod bod mrazu, přes den však převažovalo jasné počasí s teplotami kolem 13°C, 23. března se 

teplota vyšplhala na více než 18 stupňů. Podobný ráz počasí, byť s určitým poklesem teplot, 

zůstal až do samého závěru měsíce. V sobotu 30. března ráno spadla teplota k nule, o den 

později dokonce pod nulu, přes den se pohybovala od 17 do 19 °C.  

 

Duben 

Duben patřil k suchým měsícům tohoto roku. Mírné dešťové přeháňky jsme zaznamenali spíše 

v jeho poslední třetině. Jen jeden den pak celý propršel (29. duben, jednalo se však o mírný 

déšť). Nejchladněji bylo na začátku měsíce (hned 1. dubna jsme naměřili přibližně -1,5°C)  

a v období kolem 10.  a 15. dubna. Noční teplota klesala k nule i mírně pod nulu (16. dubna 

dokonce k -4°C), přes den se pohybovala v rozmezí od 8 do 10 stupňů. Naopak nejtepleji bylo 

v době Velikonoc a krátce po nich. Na Bílou sobotu i Boží hod velikonoční jsme při jasném 

počasí naměřili 24 stupňů, na Velikonoční pondělí pak došlo při větrném počasí k ochlazení na 

18°C. Velmi silný vítr nás provázel i dalším dnem. Nejteplejším dnem měsíce byl pátek  

26. dubna, kdy jsme při polojasném počasí naměřili téměř 26°C. 

 

Květen 

Po suchém dubnu byl květen měsícem, během kterého jsme se dočkali tolik potřebného deště. 

Na rozdíl od jiných oblastí České republiky pršelo v našem kraji poměrně často, byť za opravdu 

vydatný můžeme považovat pouze déšť, který přišel 15. a 28. května.  

Také v květnu se ještě objevily přízemní mrazíky. Byly sice ojedinělé, ale spolu s mrazíky 

z předchozího měsíce mohly za pomrznutí některých ovocných stromů. Nejnižší teplotu jsme 

naměřili v úterý 7. května, kdy teploměr spadl k téměř -3°C. Nejteplejšími dny byly 26. a 27. 

květen, kdy se teplota vyšplhala na 24°C. 

 

Červen 

Poslední měsíc školního roku začal polojasným až oblačným počasím. Ranní teplota se 

pohybovala kolem 12°C, odpolední pak kolem 26 - 27 stupni. Podobné teploty zůstaly po celý 

první týden. 7. června se přihnala silná bouřka. Už v polovině června jsme naměřili tropické 
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teploty, 15. června bylo kolem 34°C. O den později přišly opět silné bouřky, po kterých se  

16. června přechodně ochladilo na necelých 20°C. Následovalo několik dní s polojasným, 

případně oblačným počasím a teplotami kolem 25°C. Deště jsme se však dočkali jen při 

výjimečných bouřkách. Závěr měsíce přinesl jasné a velmi teplé počasí. V neděli 30. června 

jsme naměřili více než 35°C. 

 

Červenec 

První měsíc letních prázdnin zahájily velmi vysoké teploty. Hned prvního července jsme 

naměřili 36 - 37°C. Teplotu pak přechodně srazily bouřky, ale už na svátek Mistra Jana Husa 

teplota opět atakovala třicítku. Následovalo ochlazení s velmi větrným počasím v neděli  

7. července. V následujících dnech se ranní teplota pohybovala mezi 9 - 7°C, odpolední pak 

nejčastěji kolem 20 stupňů (pouze 11. července jsme naměřili 24°C). Bylo sucho a větrno. Až 

v pátek 12. července přišel déšť, mírně pršelo i následující dny. V polovině července bylo stále 

jen kolem 20, max. 22°C. Oteplilo se až 20. července, kdy jsme při polojasném počasí naměřili 

29 °C. Následovaly dny s jasným a velmi teplým počasím s teplotami do 35 °C. Ochladilo se až 

v poslední červencový den, kdy jsme naměřili 24 °C. Deště jsme se však s ochlazením 

nedočkali. 

 

Srpen 

Také srpen přinesl několik dní, kdy teploměr atakoval či přesáhl tropickou třicítku. Tak 

vysokých teplot jako v červenci jsme se však už nedočkali. Srážek bylo málo. Ranní teploty se 

pohybovaly nejčastěji mezi 17 až 15°C, nejchladněji bylo zřejmě 15. srpna, kdy teplota poklesla 

na 9 stupňů. Nejteplejší dny pak přišly na začátku měsíce, kolem 10. a 18. srpna a také na konci 

měsíce, kdy se teplota šplhala k 28 až 31°C. Nejtepleji bylo v poslední srpnový den, kdy jsme 

naměřili 32 °C, a to při zcela jasném počasí. 

 

Září 

Na začátku září přišel občasný déšť (1. září jsme ještě naměřili 30°C, teplotu však postupně 

srazily bouřky), trvale pršelo 2. září. V následujících dnech se střídalo polojasné počasí 

s oblačným, znovu však pršelo až 7.  a 9. září. Následovaly polojasné dny s nočními teplotami 

kolem 14°C, 11. – 14. září jen kolem 10 °C, 15.  září pak teplota poklesla na 5 °C. Přes den se 

pak teplota při polojasném počasí šplhala až k 23 °C. 16. září přišlo ochlazení, k němuž se přidal 

déšť. Pršelo i následující den. Teploty spadly na 15 stupňů. Poslední týden se však vyjasnilo  

a oteplilo na 18 – 20 °C. V pondělí 30. září se zatáhlo a objevily se přeháňky. 

 

Říjen 

Říjen pravé podzimní počasí nepřinesl. Po chladném a deštivém začátku měsíce, kdy se ranní 

teploty pohybovaly nejčastěji v rozmezí 10 až 5 stupňů (výjimečně spadly k nule či dokonce 



54 
 

pod nulu - v pondělí 7. října jsme naměřili kolem -2°C) a přes den pak šplhaly k 10 až 14°C, 

přišlo po 10. říjnu výrazné oteplení. Ranní teploty sice zůstaly stejné, odpolední však atakovaly 

dvacítku, kterou také několikrát překročily. Nejteplejší byl týden od 21. do 27. října, kdy jsme 

běžně naměřili 20 - 23°C. Ochladilo se až v posledních třech dnech. Na státní svátek vzniku 

samostatné Československé republiky bylo jen kolem 10°C. Ranní teploty prudce klesaly. 

Jestliže jsme ještě 28. října naměřili 7 stupňů nad nulou, 31. října to bylo 6 stupňů pod bodem 

mrazu. Převládalo polojasné až oblačné počasí, prakticky beze srážek. 

 

Listopad 

Ani listopad se skutečně podzimním počasím plným plískanic a mlhavých rán do historie 

nezapsal. První dva dny byly sice chladné, 1. listopadu jsme ráno naměřili -4 °C, odpolední 

teplota se pak po oba dny pohybovala od 5 do 9 stupňů, už v neděli 3. listopadu se však oteplilo 

na 15 stupňů. Následovaly dny s polojasným až oblačným počasím, srážek bylo i nadále 

minimum. Ranní teploty klesaly k 5 až 1 °C (výjimečně k nule, jako tomu bylo 14. listopadu, 

nebo naopak k 10°C, které jsme naměřili v neděli 17. listopadu), odpolední se pohybovaly 

nejprve mezi 4 – 7 °C, postupně kolem 10 stupňů (17. listopadu bylo až 14 °C). I když v druhé 

polovině měsíce odpolední teploty postupně klesaly na 7 – 8 stupňů, výraznější ochlazení 

přišlo až v úplném závěru listopadu. V sobotu 30. listopadu spadla ranní teplota opět pod bod 

mrazu na -2 °C, odpolední se pak pohybovala jen kolem 5 stupňů. Srážek bylo málo – a pokud 

se vyskytly, tak ve formě mrholení či slabého deště. 

 

Prosinec 

Prosinec začal zimním počasím. Noční teploty se pohybovaly od nuly do minus 2 stupňů, denní 

pak do maximálně 4 °C. Objevil se i občasný sníh, případně sníh s deštěm, jednalo se však 

pouze o nasněžené milimetry. V sobotu 7. prosince bylo náledí, další den se však oteplilo na  

8 stupňů. Ve středu 11. prosince spadla ranní teplota k -6 °C, odpoledne bylo jen kolem nuly 

či slabě nad nulou. V sobotu 14. prosince v Čisté sněžilo, ke sněhu se však přidal i déšť. 

Následně se oteplilo. V předvánočním týdnu se odpolední teploty běžně pohybovaly kolem  

10 °C. Štědrý večer částečně propršel, naměřili jsme 8 stupňů. Ochlazení jsme se dočkali před 

koncem roku. V neděli 29. prosince se se ranní teplota pohybovala kolem -1 °C, odpoledne pak 

jen kolem nuly. Večer se dále ochlazovalo až na -6 °C. Studený ráz počasí vydržel do konce 

roku, srážek jsme se však nedočkali.   
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Fotografická příloha (není-li uvedeno jinak, foto archiv obce Čistá) 
Nový obecní polínkovač a štěpkovač za traktor 
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Oprava místních komunikací  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

 



61 
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Nové herní prvky v obci 

 

 



63 
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Terénní úpravy TJ Sokol Čistá 
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Obnova trávníku na hřišti 
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Ukliďme si Česko – jaro 2019 (úklid Brlenky) 
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Ukliďme si Česko – podzim 2019 (úklid nelegálních skládek) 
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Výsadba ovocné aleje 
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Osázení cesty „Voštice“ 
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Výsadba lípy před pohostinstvím U Chlebounů (pořádala obec ve spolupráci se základní 

školou) 
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Hokejový ples 2019 (foto HC Čistá) 
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Obecní Babský bál 
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Branný den (foto Marie Klusoňová) 
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Noc kostelů s útokem hasičů na věž (foto Pavel Kuře + archiv obce Čistá) 

 



97 
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Adventní výstava v roce 2019 
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Adventní koncert (foto archiv Pavla Kuře) 
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Mladí hasiči na soutěžích 
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Nový zvon Mikuláš – odlévání zvonu (foto archiv Pavla Kuře a obce Čistá) 
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Zvon Mikuláš – příjezd, svěcení a instalace ve věži (není-li uvedeno jinak, foto archiv Pavla 

Kuře a obce Čistá) 

 

Paní zvonařka Dytrychová se loučí se zvonem 

 

Zvon Mikuláš přijel do Čisté 
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Transport zvonu do kostela 

 

 

Zvon Mikuláš v kostele před odhalením 
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Zvon odhalili čtyři místní zvoníci – Pavel Kuře, Bohumil Pavliš, Arnošt a Štěpán Maiwaldovi 

 

 

Odhalení zvonu Mikuláš 
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Chvíle před slavnostním průvodem ke kostelu 

 

Průvod před svěcením. Zleva: arcibiskup pražský a primas český, kardinál Dominik Duka,  

P. Zdeněk Mach, litomyšlský probošt, jáhen Karel Dvořák; foto Iveta Nádvorníková 
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Průvod ke kostelu; foto Iveta Nádvorníková 

 

 Průvod ke kostelu; foto Iveta Nádvorníková  
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Průvod přichází ke kostelu; foto Iveta Nádvorníková 

 

Zleva: Zvoník Pavel Kuře (hlavní iniciátor pořízení nového zvonu), starosta obce  

Petr Dřínovský a zvonařka Leticie Vránová – Dytrychová; foto Iveta Nádvorníková 
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Zvon Mikuláš; foto Iveta Nádvorníková 

 

Zleva: P. Zdeněk Mach, probošt litomyšlský, vedle něj arcibiskup pražský a primas český, 

kardinál Dominik Duka; foto Iveta Nádvorníková 
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Svěcení se ujal kardinál Dominik Duka; součástí žehnání zvonu byla modlitba, pokropení 

svěcenou vodou a okuřování kadidlem; foto Iveta Nádvorníková 

 

Dominik Duka se stal rovněž patronem zvonu; foto Iveta Nádvorníková 
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Johann Sobola, litrbašský rodák, očitý svědek rekvizice zvonů za druhé světové války 

 

 

Paní zvonařka rozezněla zvon jako poslední; foto Radek Latislav 
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Zvon Mikuláš stoupá do věže čisteckého kostela – 274 let po svém předchůdci;  

foto Iveta Nádvorníková 
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Zvon Mikuláš vstupuje do věže; foto Iveta Nádvorníková 

 

Firma Boroko nainstalovala Mikuláše během slavnostní bohoslužby 
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Slavnostní bohoslužba, zcela vlevo manželé Maiwaldovi, mecenáši nového zvonu 
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Zvon Mikuláš na svém místě 
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Zvon Mikuláš – téměř 3 metry výšky, dvě a čtvrt tuny váhy 
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20. října na zvon zazvonil také čestný čistecký zvoník a zdejší rodák Johann Sobola;  

foto Radek Latislav 
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Zvonařka Leticie Vránová - Dytrychová a zvoník Pavel Kuře 
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Pamětní listy věnované obci Čistá při příležitosti svěcení zvonu Mikuláš 

 

Daniel Brýdl, starosta města Litomyšle 

 

Radomil Kašpar, místostarosta města Litomyšle 
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Jeho Excelence kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český 

 

Leticie Vránová - Dytrychová, zvonařka z Brodku u Přerova 
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Stanislav Mika – autor výtvarného návrhu pro zvon Mikuláš 

 

Rostislav Bouchal – jednatel společnosti Boroko z Brodku u Přerova; firma zhotovila srdce 

zvonu a dubovou hlavu, vlastní zvon také zavěšovala  
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Tomáš Hoffmann – kněz, ředitel Diecézního centra života mládeže Vesmír, Deštné v Orlických 

horách, přítel rodiny Maiwaldovy 

 

Johann Sobola – místní rodák (v Litrbaších), očitý svědek rekvizice zvonů za druhé světové 

války, v r. 1946 s rodinou vysídlen do Německa, autor a dárce obou hřbitovních bran,  

čestný zvoník, jeden z řečníků při slavnostním vysvěcení a instalaci zvonu; na pamětním listu 

jsou podepsáni další členové jeho rodiny (dcera, vnoučata…)  
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Zápis do kroniky provedl Mgr. Stanislav Švejcar v srpnu 2020. 

 

 

Rada obce Čistá zápis schválila dne 1. 10. 2020 usnesením č. RO 4/29/2020. 

 

 

 

 

Podpisy: 

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

 

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

 


