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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
PODĚKOVÁNÍ
Nacházíme se uprostřed nelehké doby. Mnozí z nás, zejména
ti mladší, zažívají pravděpodobně největší omezení svobody
ve svém životě. Někteří z nás se opravdu bojí, někteří si s tím příliš
hlavu nelámou. Děti nejdříve jásaly v domnění, že jim začínají
parádní prázdniny … některé se nyní upřímně těší zpátky do školy.
Učitelky a učitelé zjišťují, že práce z domova není vůbec žádná
pohoda. Rodiče si museli zopakovat vyjmenovaná slova nebo
trojčlenku. Prodavačky si užily roušek víc, než by jim bylo milé.
Rodiny se semkly a postaraly se o své nejstarší. Všichni do jednoho
jsme museli zásadně upravit svůj každodenní život.
Jsem hrdý na to, že i za takovéto situace se v naší obci objevili lidé,
kteří se automaticky a velice rychle nabídli ku pomoci druhým. Rád
bych poděkoval:
Švadlenkám a panu krejčímu za našití více než 1700 ks roušek.
Pekařkám, které pro ně napekly beránky, mazance, koláče, bábovky …
Dobrovolníkům, kteří se nabídli pro roznos nákupů.
Brigádníkům, kteří pomohli v prodejně, s poštovní roznáškou, obci …
Svazu chovatelů za finanční příspěvek na ochranné pomůcky pro
spoluobčany.
Prodavačkám za nasazení, ochotu a vytrvalost.
Všem spolkům a dalším lidem, kteří volali a nabízeli pomoc všeho
druhu, děkuji též za dar v podobě 20 litrů dezinfekce rukou.
Obecním zaměstnancům za to, že ve své práci neubrali. Naopak,
museli zabrat o to více.
Pracovníkům ve zdravotnictví a sociálních službách za obrovsky
záslužnou práci.
Speciální poděkování pak směřuji Petře, Evičce a celé rodině
Vojáčkových za kompletní organizaci šití roušek (zajištění a rozvoz
materiálu, svoz hotových výrobků, vyváření, žehlení a kompletaci
do balíčků).
Velký dík Petru Křivkovi, místostarostovi, za podporu a pomoc
ve všech činnostech, které bylo potřeba v uplynulém období
z úrovně obce zajistit.
Mgr. Petr Dřínovský

KODUS – co nového?
Přeložka elektrického vedení je hotova. Čekáme na výsledky dotačního
řízení.
V průběhu února a března konečně fyzicky proběhlo přeložení drátů elektrického vedení. Technici Energomontáží Votroubek z Rychnova nad
Kněžnou demontovali starý betonový sloup uprostřed kopce a následně
osadili zbrusu nový o kus dál. Nadzemní dráty byly též odstraněny a nyní
elektřina „teče“ zemním kabelem, který je zaústěn do trafostanice
u silnice. Kromě této operace musel být přeložen také stávající zemní
kabel vedoucí od trafostanice směrem do kopce, loukou za budovami
až k mateřské škole. Byla tak ukončena akce, o jejíž realizaci žádala obec
na podzim 2018.
Naše žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj byla zaregistrována pod
číslem 110144 jako jedna z devatenácti. Za Pardubický kraj evidují
žádosti dvě. Ke dni uzávěrky tohoto čísla nebyly dosud známy výsledky
rozhodovacího procesu.
Projektová dokumentace pro provedení stavby je téměř hotova a pracujeme na zadání pro výběrové řízení.

Praktické informace
Bezkontaktní kontakt s obcí
Pokud potřebujete uhradit některé z místních poplatků (za popelnice,
psy), vodné nebo cokoli jiného, využijte možnost bezhotovostní platby
přímo na účet obce č. 1283369389/0800. Jako variabilní symbol uveďte
vaše číslo popisné. Do poznámky můžete samozřejmě uvést účel platby.
Hlášení rozhlasu na internetu
Všechna hlášení místního rozhlasu si můžete snadno přehrát na
internetu. Dostanete se k nim z webových stránek obce www.cista.info
kliknutím na záložku obecní úřad a pak na hlášení místního rozhlasu. Zde
je ROZHLAS ČISTÁ a jste tam. Druhou možností je, že si zadáte přímou
adresu https://nahravky.mopos.cz/records/cista.
Mobilní rozhlas
Díky aplikaci Mobilní rozhlas můžete snadno dostávat aktuální
informace přímo do telefonu. Zaregistrujte se na www.cista.
mobilnirozhlas.cz, aplikaci si stáhněte a je to.
Distribuce ochranných pomůcek a prostředků
Pokud ještě potřebujete bavlněnou roušku, neváhejte kontaktovat
obecní úřad a zdarma ji dostanete. K vyzvednutí jsou také v obou
obchodech COOP. Potřebujete-li nutně tekutou dezinfekci na ruce,
dokážeme vám odlít do vaší lahvičky. Chcete zajistit nákup v obchodě
nebo dovézt léky? Místní dobrovolníci to pro vás rádi udělají. Kontakty:
obec.cista@iol.cz, 461 634 903, 777 634 903.

Lokalita pro výstavbu „za vodou“
V loňském roce zastupitelstvo obce rozhodlo o prodeji čtyřech pozemků
pro výstavbu rodinných domků v lokalitě „za vodou“. Jedná se o místo
u zadní cesty ve vzdálenosti cca 200 m od zastávky „Pod Sokolovnou“.
Aktuálně zde probíhají úpravy ke zpevnění příjezdových komunikací,
vč. vodovodních přípojek. Pravděpodobně ještě letos započnou někteří
noví vlastníci s výstavbou.

Střednědobá strategie rozvoje obce – STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ PLÁN
Každá obec či město plánuje své aktivity dopředu, chce se rozvíjet,
investovat účelně a zároveň mít co možná nejspokojenější obyvatele.
K tomu mj. slouží různé strategické plány. Také Čistá takový má. Jmenuje
se Program rozvoje obce Čistá (2015–2020). Dokument obsahu
je základní charakteristiku obce a plánované aktivity a projekty na dané
období. Zároveň se jedná o nezbytnou přílohu mnoha žádostí
o nejrůznější dotace.
V současnosti je nutné stávající strategii aktualizovat a definovat plány
na další období. Zastupitelé se rozhodli pro tzv. střednědobý horizont,
tedy plánování na následujících 10 let.
Každá obec má svá specifika, své potřeby a momentální potíže. Je však
potřeba se se vší odpovědností, chladnou hlavou a rozumem v hrsti
zamyslet nad prioritami. Co je potřeba nyní? Co uděláme potom?

Obecní cesta do údolí
pod Hájkem opět funkční
Po několika letech jsme znovu zprůchodnili, resp. zprůjezdnili obecní
cestu do údolí za stájemi Dvořák. Bylo zapotřebí částečně upravit terén,
prořezat a prokácet několik stromů, odstranit množství náletových
dřevin a část cesty zpevnit kamenivem. Vše se podařilo za dobré
součinnosti vlastníků okolních pozemků, za což děkuji. Majitelé lesů
v lokalitě údolí Hájeckého potoka se tak mohou větší technikou snadněji
dostat ke svým pozemkům. Pokud tuto část naší obce neznáte,
doporučuji k příjemné jarní procházce. Luční kvítí zde nakvétá do krásy.

Oprava místních komunikací
Na třech mostech byl asfaltovým nástřikem s drtí opraven povrch.
Oprava sice kvalitou nedosahuje klasické obalovačky, ale zabrání
dalšímu prohlubování výtluků a drolení nekvalitního podkladu.
Naplánovány jsou rozsáhlejší opravy dvou místních komunikací. První
je úsek od čp. 369 (firma Dveře SYDA) až po čp. 312, kde komunikace
prakticky končí u koryta řeky. Druhý úsek je od čp. 384 až po čp. 151.
Zde všude by mělo proběhnout asfaltování 5 cm vrstvou v celé šířce
i délce obou komunikací. Po dohodě s vlastníky nemovitostí, které se
nacházejí v bezprostřední blízkosti, předpokládáme možné dopojení
k přístupům a příjezdům jednotlivých domů.
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Co počká? Co spolu souvisí? apod. Nedá se dělat všechno najednou, nedá
se vyhovět každému přání, ale stěžejní kroky musí být jasné.
Rádi bychom vás, občany naší obce, požádali o spolupráci. Zajímají nás
vaše názory, nápady a postřehy. Připravili jsme dotazníkový průzkum
a žádáme vás o vyplnění přiloženého dvoulistu. Závěry z dotazníkového
šetření budou zpracovány externí společností, která nám s konceptem
strategie pomáhá a následně zapracovány do Strategického
rozvojového plánu obce Čistá.
Dotazníky jsou anonymní a jsou určené pro starší 18 let. Směřujte je,
prosím, zpět na obecní úřad, v listinné podobě do schránky OÚ nebo
elektronicky na obec.cista@iol.cz. Termín odevzdání je 31. 5. 2020 (později
doručené dotazníky nebudeme moci bohužel zařadit do vyhodnocení). Za
vaši spolupráci a podělení se o podněty předem děkujeme.

Likvidace vrtu VS
Během měsíce března došlo k odbornému odstranění vodního díla. Vrt,
který se nacházel nad dvanáctibytovkou, byl v minulosti využíván jako
zdroj pitné vody pro obec. Poté, co se novým zdrojem stal vrt LO
14 (poblíž domu čp. 311), zůstal vrt VS opuštěný.
Ve vodoprávním řízení byla rozhodnutím MÚ v Litomyšli likvidace
povolena. Za dozoru hydrogeologa ze společnosti H3GEO proběhlo
nejdříve odstranění zhlaví a kamerová zkouška. Ukázalo se, že v hloubce
cca 35 m byla výstroj částečně přicpána nějakými betonovými kusy.
Po zprůchodnění doputovala kamera do hloubky přes 90 m. Zde
se potvrdila původní domněnka, že vrt je zhavarovaný a další potrubí
je zaneseno.
Následně byla výstroj zainjektována cementovou výplní a
zakonzervována cca 1,5 m pod povrchem. Odstraněna byla celá betonová
šachta a pozemek upraven. Nyní by nikdo nepoznal, co zde dřív stálo.

Jak se mají
nasázené stromky?
Na podzim minulého roku jsme společnými
silami, za vydatné pomoci vás, dobrovolníků,
vysadili více než 100 ovocných stromků.
K tomu pár dalších listnáčů v podobě lip
a dubů. V ovocné aleji (stromořadí začínající
naproti vjezdu do areálu ZD Dolní Újezd) byly
stromky ostříhány ještě na podzim, na Voštici
letos na jaře. Bohužel nám příroda příliš
nepřeje a srážek je v poslední době minimálně.
Půda je vyschlá a vlhkosti je nedostatek. Proto
jsme se rozhodli pro pravidelnou zálivku, aby
tak stromky mohly zdárně růst. Vypadá to, že
se sazenice uchytily dobře a rozhodně
doporučujeme k procházce – do obou lokalit.
Můžete posoudit sami. Takto to vypadalo
v polovině dubna.

ZASTUPITELSTVO A RADA OBCE
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 3. 3. 2020 projednalo
a schválilo:
- Interní směrnici k zadávání veřejných zakázek.
- Pravidla pro vydávání Obecního zpravodaje.
- Koupi pozemku p. č. 6201 a dvou pozemků se stavbou p. č. 6200 a p. č.
546/5 za celkovou částku 2,4 mil. Kč.
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Povodím
Labe, s.p. na pozemku p. č. 4289/1 kvůli trase hlavního výtlačného
a zásobovacího vodovodního řadu za jednorázovou cenu 2 tis. Kč bez
DPH.
- Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných
elektrických zařízení k distribuční soustavě se společností ČEZ
Distribuce a.s. za cenu 50 tis. Kč.
- Vyřazení drobného hmotného majetku dle předloženého seznamu.
- Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby
KODUS společností Atelier KK architekti s.r.o. za cenu 234 tis. Kč bez
DPH.
- Plán činnosti finančního výboru na rok 2020.
- Příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Čistá na podporu mladých
hasičů na rok 2020 ve výši 30 tis. Kč.
ZO pověřilo:
- Radu obce: oslovením společnosti Sensei consult s.r.o. k předložení
konkrétního výstupu pojetí strategického dokumentu, výběrem
dodavatele zvonu Petr pro kostel sv. Mikuláše.
- finanční výbor: vytvořením přehledu možností uložení volných
finančních prostředků obce a přehledu možností získání úvěru na
financování investičních záměrů.
ZO vzalo na vědomí:
- Informaci o druhém opakovaném veřejném projednání územního
plánu obce dne 26. 2. 2020.
- Umístění místního Obecního zpravodaje v soutěži Radniční listy roku
2020 ve své kategorii na 1. místě v okresním kole a následném
postupu do kola krajského.
- Protokol o kontrole, uskutečněné SZIF (Státní zemědělský
intervenční fond), týkající se projektu „Oplocenky Čistá 2018–2019“.
- Informace o přípravách na obecní babský bál.
- Rozpočtové opatření č. 1/2020, kterým se upravují celkové příjmy na
24 650 tis. Kč a celkové výdaje na 24 650 tis. Kč. Rozpočtová rezerva,
coby součást celkových výdajů, je navýšena na 652 tis. Kč.
- Informaci o připravované veřejné besedě v KD dne 19. 3. 2020 na téma
čištění odpadních vod.
- Zprávu p. P. Kuře o stavu projektu dokončení obnovy zvonů v Čisté.
Plánované jednání ZO 19. 3. 2020 bylo s ohledem na usnesení vlády ČR
ze dne 12. 3. 2020 o nouzovém stavu zrušeno.
Jednání zastupitelstva jsou veřejná, anonymizované zápisy z jednání
jsou zveřejňované na webových stránkách obce, kompletní zápisy pak
na obecním úřadě.
Rada obce se na svém únorovém a březnových jednání zabývala
a schválila:
- RO doporučila přenechat rozhodnutí o tvorbě strategického
dokumentu Program rozvoje obce zastupitelstvu.
- Rámcovou smlouvu se společností SMS služby s.r.o. o jednoduchém

-

-

vypořádávání autorských práv s OSA (ochranný svaz autorský). Týká se
všech kulturních a společenských akcí konaných obcí a místními
spolky. Roční licence je 13 642 Kč bez DPH.
Úlevy a osvobození od poplatků za komunální odpad na základě
předložených písemných žádostí.
RO doporučila zastupitelstvu ke schválení koupi pozemku p. č. 6201
a pozemků se stavbou p. č. 6200 a p. č. 546/5.
RO doporučila zastupitelstvu odkup části pozemku p. č. 2936,
na kterém se nachází část místní komunikace a parkoviště.
RO doporučila zastupitelstvu ke schválení nabídku projekční
kanceláře KK architekti na realizaci projektové dokumentace pro
provedení stavby KODUS.
RO doporučuje konzultovat přesné znění směrnice k pohledávkám
s auditorkou a následně provést vlastní vyřazení dle stanoveného
postupu.
Příspěvek na činnost Českému svazu včelařů, z. s. Litomyšl ve výši
1,5 tis. Kč.
Příspěvek Městské knihovně ve Svitavách do sdruženého fondu
na nákup knih ve výši 4 Kč á 1 obyvatele obce.
Rozpočtové opatření č. 1/2020, kterým se upravují celkové příjmy
na 24 650 tis. Kč a celkové výdaje na 24 650 tis. Kč. Rozpočtová rezerva
byla navýšena na 652 tis. Kč.
Rozpočtové opatření č. 2/2020, kterým se upravují celkové příjmy na
27 985,16 tis. Kč a celkové výdaje na 27 985,16 tis. Kč. Rozpočtová
rezerva zůstává nezměněna ve výši 652 tis. Kč.
Přerušení provozu MŠ a školní jídelny s platností od 16. 3. 2020
z důvodu předcházení šíření koronaviru.
Poskytnutí 100 ks bavlněných roušek Litomyšlské nemocnici.
RO odsouhlasila navržený způsob zpracování Strategického
rozvojového plánu obce, jehož součástí budou také dotazníky
směřované občanům.
RO doporučila zastupitelstvu návrh závěrečného účtu obce za rok 2019
ke schválení.
RO odsouhlasila nesankcionování nezaplacených místních poplatků
po lhůtě splatnosti.
Podporu fotbalového turnaje za účasti hráčů Sparty Praha formou
technické pomoci a příspěvkem 15 tis. Kč. Organizátory akce budou
obec Čistá a TJ Sokol.
Zaměření a dokumentaci stávajícího stavu bývalé stavby kravína
na pozemku p. č. 546/5 dle nabídky projektanta Ing. Lázničky
a geodetické zaměření stávajících objektů, vč. mapového podkladu
celé lokality.
Prominutí nájmu podnikajícím OSVČ v prostorách obecního úřadu na
dobu od března do srpna 2020.
Zhotovení zvonu Petr, tónu H2 dle nabídky zvonařství L. V.
Dytrychové, Brodek u Přerova v hodnotě 69 tis. Kč. RO doporučuje
prodloužení veřejné sbírky na obnovu zvonů v Čisté.
Příspěvek Oblastní charitě Polička na zajištění sociálních služeb v roce
2020 ve výši 3 tis. Kč.
Opravu místní komunikace od čp. 369 po čp. 312 za nabídkovou cenu
725 tis. Kč bez DPH a pokládku asfaltového recyklátu na pozemní
komunikaci na Brlence za nabídkovou cenu 73 tis. Kč bez DPH.
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Rada obce neschválila:
- Příspěvek Domovu pod Kuňkou, Pardubice – Ráby.
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- Záměr prodeje pozemku p. č. 969/3 o výměře 477 m .
Rada obce vzala na vědomí:
- Výsledek kontroly Inspekce životního prostředí odběru podzemních
vod a poplatkové agendy, vč. rozhodnutí Inspekce ŽP o vrácení
přeplatku na zálohách k podzemním vodám.
- Návrh předložených směrnic. RO doporučuje částečnou úpravu
směrnice k zadávání veřejných zakázek a k pohledávkám + konzultaci
s auditorkou.
- Přípravy letošního babského bálu (který se nakonec nemohl konat).
- Termín 26. 2. 2020, kdy proběhne přezkum hospodaření obce za rok
2019 auditorkou Ing. Talířovou.
- Výstupy z jednání redakční rady Obecního zpravodaje a návrh
písemných pravidel pro jeho vydávání.
- Návrh k vyřazení drobného hmotného majetku.
- Přípravy veřejné besedy o čištění odpadních vod a aktuálním stavu
jednání se zainteresovanými institucemi.
- Realizované kroky v oblasti alternativního veřejného osvětlení
(solární svítidla).
- Zápis z jednání finančního výboru a návrh plánu činnosti na rok 2020.
- Aktuální informace o omezeních a opatřeních na území obce
v souvislosti s pandemií koronaviru.
- Dodatek smlouvy se společností LIKO SVITAVY a.s. ke smlouvě
č. 52/2009.
- Přípravu mimořádného čísla obecního zpravodaje na téma čištění

odpadních vod v obci.
- Aktuální situaci ve věci majetkoprávních záležitostí v sousedství
bytovky čp. 335.
- Informaci o situaci nájemného a nájemce v obchodě COOP, Čistá 150.
- Informace o aktuálních možnostech uložení finančních prostředků
k 31. 3.
Rada obce pověřila:
- starostu: dalším jednáním s vlastníkem nemovitostí o výši kupní ceny
(pozemky p. č. 6201, p. č. 6200 a p. č. 546/5).
- p. Pavliše: zajištěním podkladů pro možný výmaz smluvního
zástavního práva na čp. 398.
Jednání rady obce jsou neveřejná. Zápisy z jednání jsou ukládány
na obecním úřadě, pro své potřeby je dostávají k dispozici zastupitelé
obce.
Pozvánka na jednání ZO
Další jednání ZO se uskuteční 12. 5. 2020 od 18 hod. v prostorách
velkého sálu kulturního domu. Na základě doporučení Ministerstva
vnitra proběhne za přísných bezpečnostních opatření (dodržování
odstupů, použití osobních ochranných prostředků). Z jednání nelze
vyloučit veřejnost, tudíž kdokoli z občanů může dorazit. Vzhledem
k tomu, že také pro veřejnost platí stejná bezpečnostní opatření, dejte,
prosím, vědět dopředu, zda se chystáte jednání zúčastnit. Podle toho
musíme připravit prostorové podmínky tak, aby nedošlo ke zbytečným
rizikům. Roušky či jiné ochranné pomůcky jsou samozřejmě nutné.

ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ OBCÍ ČISTÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Začátek měsíce března byl pro nás velmi tradiční, protože probíhaly
přípravy na dětský karneval, který nesl název „Hmyzí říše“. Proto se ve
škole neslo vše v duchu karnevalového veselí a žáci malovali a tvořili,
abychom mohli vyzdobit kulturní dům a v sobotu 7. 3. 2020 se nám všem
v kulturním domě líbilo. Pro děti byl připraven odpolední program a také
bohatá tombola, na které se podíleli rodiče našich dětí a žáků, dále
zaměstnanci a sponzoři, kteří přispěli finančně i materiálně. Za jejich
podporu a pomoc jim velmi děkuji a moc si vážím jejich přízně. Děkuji
také za zajištění bohatého občerstvení a za čas, který všichni zúčastnění
této akci věnovali. V době konání karnevalu nikdo z nás netušil,
co netradičního nás v brzké době čeká.

V pondělí 9. března se 1., 2. a 3. ročník zúčastnil programu Veselé zoubky.
Do školy za námi přijeli zástupci z DM drogerie se zajímavým
preventivním programem pro žáky. Žáci hned na úvod zhlédli krátkou
pohádku O Hurvínkovi, který měl problém se zoubkem. Po pohádce na
děti čekalo několik otázek, které správně zodpověděly. Na půjčeném
modelu zubů si společně ukázaly, jak správně zuby čistit, aby neměly
žádný kaz. Jako odměnu za znalosti a pozornost dostali všichni taštičku
s dárečky, ve které nechyběl kartáček ani pasta.
A v úterý 10. 3. 2020 se začalo vše měnit. Přišla totiž informace
o uzavření školy, a to z důvodu Mimořádného opatření MZ, které bylo
vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve
výskytu onemocnění COVID 19 způsoben novým koronavirem. Od středy
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11. 3. 2020 byla naše škola bez žáčků a nastalo mnoho otázek, jak dál.
Na zbytek tohoto prvního týdne si naši žáci odnesli zadanou práci domů
a my učitelky jsme začaly vymýšlet, jakým způsobem další výuku
zajistíme. Řešilo se mnoho otázek a hledaly jsme možnosti komunikace,
které by odpovídaly věku, schopnostem a dovednostem našich žáčků.
V prvních dvou týdnech jsme pracovaly prostřednictvím emailů, Skypu

a mobilních aplikací Messenger a WhatsApp. Děti posílaly vypracovaná
zadání ke kontrole a komunikovaly s učitelkami pomocí videohovorů
a telefonátů. Nyní k výuce využíváme webového portálu Škola
v pyžamu, kde si paní učitelky zaregistrovaly své třídy, žáčci mají svá
přístupová hesla a všichni tak můžeme pohodlně pracovat. Všechny
zadané i odevzdané úkoly jsou jednoduše na jednom místě. Je možné
vkládat odkazy na různá výuková videa, portály na on-line procvičování
pro děti, učitelky mohou výklad nahrát na video a nemusí se učit jen
z učebnice a pracovních sešitů. Stejně tak i žáci mají možnost posílat svá
videa (poslech AJ, čtení apod.) a fotky paní učitelce. Je zde také možnost
společné on-line hodiny, což je úplně prima. Všechny tyto obrovské
změny nás nutí, abychom stále hledaly nové možnosti. Nutné využití IT

techniky rozšířilo naše dovednosti a schopnosti i jiným směrem. Byla to
pro všechny velká změna, kdy se zrušil osobní kontakt mezi učitelkami
a žáky a začal pro nás úplně jiný školní život. Velkou oporou nám jsou
rodiče, kteří nám pomáhali hledat cestu společného vzdělání, podporují
své děti a pracují s nimi, motivují je k práci a komunikují s učitelkami,
a tak jim poskytují neocenitelnou zpětnou vazbu. Moc si vážím skvělého
přístupu našich rodičů a věřím, že společnými silami tuto situaci
zvládneme.
Děkuji maminkám a tatínkům za jejich úžasnou pomoc, děkuji učitelkám
za jejich nápady, pracovní nasazení a nekonečnou pracovní dobu, děkuji
panu starostovi za jeho zájem a morální podporu.
za kolektiv ZŠ Miloslava Siglová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Naše školka je teď smutná, neozývá se dětský smích, dupot Broučků
a Včeliček, nejsou slyšet laskavá slova paní učitelek a není cítit ani vůně
dobrého jídla od našich milých kuchařek…. Ale věříme, že brzy tomu
bude zase jinak!

A tak všichni alespoň vzpomínáme na nedávné akce, které jsme
si společně užili. V rámci prevence před nemocemi jsme si povídali
o našem zdraví, lidském těle i možných úrazech. K činnostem jsme
využili nejen encyklopedie, edukační tabuli, ale i skutečný zdravotnický
materiál. Ve školce se tak objevilo několik lékařů, zdravotních sester
i pacientů se zajímavou diagnózou. Děti se v rolích střídaly a společně
si zapamatovaly: „Doktora se nebojíme, jak být zdraví, my už víme“!

Malým výletem se všem dětem stala návštěva kina v Litomyšli.
I nejmladší kamarádi cestu autobusem již dobře zvládli. Odměnou jim
bylo pásmo pohádek pro nejmenší.
Haló, pane karnevale, račte dále, račte dále. Ano, karneval v Čisté se nám
stihl vydařit! Téma „Hmyzí říše“ přilákalo mnoho Berušek, Ferdů
Mravenců, Motýlů Emanuelů i ostatních přátel. Děkujeme všem za jejich

účast i vlídná slova pochvaly. Velké díky patří také p. učitelce Marešové
a Hofmanové, kterým role moderátorů nesmírně slušela. Pro příště Vám
ale dáme jednu malou radu: na karnevale není nutno posedávat vzadu,
lepší si jít zatančit ve veselém davu .

„Ten dělá to a ten zase tohle“ - téma povolání patří mezi dětmi k těm
oblíbeným. Zkuste se svých dětí zeptat, čím by chtěly být, až vyrostou.
My jsme si ve školce na tohle téma hodně vyhráli. Děti si vyzkoušely
povolání stavitele, zahradníka nebo pekaře. Řeknu vám, ty vánočky byly
mňam!

V měsíci březnu jsme se se třídou Broučků vypravili do místní knihovny
při ZŠ. Děti si s nadšením prohlížely dětské knihy a seznámily se tak
s novým prostředím. Včelky mezi tím protahovaly svá těla v tělocvičně.
Ve školce bylo naplánováno mnoho dalších akcí, které teď musejí počkat.
Zdraví nás všech je na prvním místě, a tak vám všem posíláme alespoň
na dálku mnoho pozitivní energie, hezkých chvil s rodinou a úsměvů
na tvářích. Věříme, že se brzy ve zdraví sejdeme a naše školka bude zase
veselá! Těšíme se na vás.
za kolektiv MŠ Mgr. Jitka Řeháková
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Škola v pyžamu
Již několik týdnů žijeme v podivné době, která dává zabrat nejen
zdravotníkům, prodavačkám, sociálním pracovníkům, ale mnohdy
i rodičům, kteří zůstali doma se svými dětmi.
Chtěla bych tímto způsobem poděkovat paním učitelkám z naší základní
školy. Nikdo z učitelů nemá v současné době jednoduchou pozici, během
pár hodin museli všichni začít pracovat diametrálně odlišným
způsobem. Chybí zpětná vazba od dětí, bez které se toto povolání
vykonává velmi obtížně. A ovládání nejmodernějších technologií také
není samozřejmostí. Takže i když to možná na první pohled vypadá, že
učitelé mají prázdniny, opak je pravdou. Práce mají mnohonásobně víc.

Jako pedagog a matka zároveň dokážu posoudit náročnost a zvládnutí
celé situace.
Po počátečním zkoušení toho, co se nejlépe osvědčí, zvolily paní učitelky
jednotnou formu zadávání úkolů. Což je velmi praktické, pokud školu
navštěvuje víc dětí z rodiny – systém práce je totožný pro všechny.
Vzhledem k malému počtu žáků si paní učitelky mohou dovolit
ohodnotit jejich práci nejen dobrou známkou, ale i slovně, což působí pro
další plnění motivačně. Velmi tedy děkuji všem, kteří se snaží svou práci
dělat poctivě, s čistým svědomím a plným nasazením. Jako rodiče si toho
velmi vážíme.
Jitka Skalická

KONALO SE

Když nová hasičská Tatra rozváží bublifuk
Všechno je v poslední době najednou jiné, než jsme byli zvyklí. Zavřené
školy, obchody, Velikonoce bez bohoslužeb a plných kostelů. Život se
nezastavil, změnil se však velmi výrazně. Jsme svědky kroků, které jsme
si ještě v únoru neuměli představit – a nyní je přímo prožíváme.
Těžko říct, kdo všechny ty změny, všechna ta omezení snáší hůře. Jedno
je ale jisté – dětem, které byly zvyklé na pravidelný režim ve školce či ve
škole, se svět obrátil doslova vzhůru nohama. Žáci najednou nevidí
svého učitele před tabulí, ale maximálně formou videokonference. Učivo
plní dle pokynů svých vyučujících „na dálku“, někdy musí pomoci rodiče.
Nemají vedle sebe kamarády, školní chodby ztichly….
A pak přišel pátek 27. března, kdy se v Čisté odehrálo něco, co rozzářilo oči
nejen dětem, ale i dospělým. Přitom šlo vlastně o maličkost. Vedení obce
si řeklo, že místní děti v této obtížné době trochu potěší. Nakoupilo proto
bublifuky, které pak starosta obce ve spolupráci s místními hasiči po
vesnici rozvážel. Jako otec dvou dětí mohu potvrdit, že to páteční
odpoledne bylo jiné. Už jen vyčkávání, až nová Tatra projede
s rozsvícenými majáčky a troubením kolem, bylo zážitkem. A když pak
hasičské auto nakonec zastavilo přímo před nimi? Myslím, že radost
v jejich očích mluvila za všechno.
Celkem se toho dne rozdalo 110 bublifuků. Za tím prostým číslem se však
skrývá mnohem víc. Byl to symbol naděje, že se čas dětských her
a zábavy nezmizel, že se o něj nemusí bát. A za to patří všem, kteří se
o celou věc jakkoliv zasloužili, velké DÍKY.
Stanislav Švejcar

ZPRÁVY Z LESA
Jak to asi tak může být…
Začalo jaro, na které jsme těšili. Ale my lesníci to máme poslední dobou
s tím těšením trochu komplikované. Relativně donedávna jsme v zimě
využívali „zimy“ k těžbám a přibližování v obtížnějších vlhčích terénech
nebo místech, kde bylo nutno přepravovat dříví před pole a louky.
S příchodem jara jsme netrpělivě čekali, až se vsákne jarní vláha ze sněhu
a aprílového počasí a terén zase oschne, aby se dalo uklidit a vyvozit dříví
popadané v předjaří při změně ročního období. Přišlo nám to trochu
komplikované, takhle se pořád přizpůsobovat počasí. V posledních
letech ale v souvislosti s globální změnou klimatu není sníh a vlastně
není ani moc zima. Ta letos začala až nad 600 metry v polovině ledna
a po čtrnácti dnech těch pár centimetrů bílé vzácnosti zmizelo a trvale
už se neobjevilo. Ještě v únoru jsem v jednom článku vyjadřoval naději,
že se to může pořád zlepšit, ale nestalo se tak. Ještě že alespoň trochu
zapršelo a nasněžilo v polovině března, ale to už je z větší části pryč
(doufejme, že aspoň pod námi a ne v řekách za hranicemi). Je prostě
znát, že je něco jinak, leccos se může přihodit (v náš prospěch
i neprospěch) v průběhu celého roku, a ta nepředvídatelnost na klidu
nepřidá.
Na nastalé změny zavedených pořádků musíme reagovat jak my, tak
i lesní porosty. Ty zareagovaly po svém – na většině území převládající
smrk (cca 60 % pokrytí) nás prostě opouští. Poslední tři roky masivně
podléhá vlivu kůrovce a je to kalamita tisíciletí, jen s mírnou nadsázkou
(masivně se u nás smrk pěstuje necelých posledních tři sta let) a leccos
naznačuje, že za dva tři roky (podle vývoje počasí) odumře na většině
území do tisíce metrů nadmořské výšky. Dříve „nedotknutelná“ hranice
600 m n. m. padla už na začátku kalamity. Přitom ono „odumře“ bohužel
neznamená zároveň „bude vytěžen a zpracován“ – už po předloňském
a loňském roce v ČR zůstalo stát nezpracovaných patrně několik málo
desítek milionů kubíků kůrovcových souší (přičemž se průměrná roční
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předkalamitní těžba, a tím i všemožné navazující kapacity, pohybovaly
mezi 15-20 mil. m3). Ke smrku se přidala donedávna bezproblémová
borovice (zastoupená ale jen kolem 10 %), která předloni většinou prostě
uschla (rostoucí teploty a nedostatek srážek dosáhly hlubších vrstev,
kde borovice koření a občasný déšť jí, paradoxně proti smrku,
nepomůže). Následně se v borových porostech objevila řada škůdců
a vznikají poměrně rozsáhlá poškození rozesetá v celých lesích. Jilm nás
prakticky opustil v minulých dvaceti letech, jasan odchází poslední
desetiletí a moc už ho nezbývá (obě dřeviny hubí zavlečené houby),
v teplých částech jižní Moravy odchází dub a prosazuje se i „kůrovec“
na buku. Ne že by tu nebyly i jiné dřeviny, ale výše uvedené byly ty
zásadní z hospodářského pohledu.
Reakce společnosti je nepoměrně pomalejší a bohužel málo razantní:
Počátek kalamity nebyl razantně tlumen, rozvoj nastal celkem rychle
(a zbytečně) ve státních lesích zejména díky nepružnému systému
obhospodařování prostřednictvím najatých velkofirem, pak nebyly
vagóny, a když už jsou relativně dostupné dopravní prostředky a stroje,
není kam vozit, protože jak pily, tak trh už je přesycený. Dalším
pověstným hřebíčkem je panika s názvem COVID-19.
Takže zatím zalesňujeme posledními zbytky listnáčů a jedle (optimisté
znovu smrkem), spoléháme na slušný podíl nově založených porostů
a přirozené obnovy z minulých dvaceti let a v případě starších porostů
se snažíme brzdit rozvoj kalamity, jak to jde. Každopádně je jasné,
že lesy u nás nadále budou – jen dost jiné než dřív. Podíl smrku v našem
regionu bude dlouhodobě udržitelný zřejmě jen v těch nejchladnějších
a nejvlhčích polohách, a to jsou jen procenta… Na druhou stranu – pokud
pomineme Skandinávii, byli jsme v Evropě taková smrková
a monokulturní anomálie a krásné a produkční lesy jsou k vidění
i v sousedních zemích, včetně těch vyprahlejších.
Ing. Milan Hron, odborný lesní hospodář obce Čistá

SPOLKY

TJ SOKOL
Jak jsme se celou zimu těšili na jarní kola okresního přeboru, tak dnes
se můžeme jen kochat krásným zazelenalým trávníkem. Soutěžní ročník
2019/2020 byl Výkonným výborem FAČR ke dni 8. 4. 2020 na úrovni
mistrovských a pohárových amatérských soutěží ukončen. Nezbývá než
doufat, že se následující ročník 2020/2021 rozjede a bude sehrán
v obvyklém rozsahu. Zda tomu tak skutečně bude, to závisí v první řadě
na vývoji epidemiologické situace v zemi a na rozhodnutí státních
orgánů ČR.
Nadále platí zákaz vstupu na hrací plochu. Některá místa se musí dosít
po zimním poškození od hrabošů.
Petr Křivka

JEDNOTKA SDH
Jednotka sboru dobrovolných hasičů vyjížděla k těmto událostem:
• 23. 2. 2020 v 22:40 odstranění spadlých stromů na Vysokém lese
a Benešově kopci
• 28. 2. 2020 v 9:45 vyproštění muže ze studny, Trstěnice čp. 2
• 1. 3. 2020 v 15:28 mytí místní komunikace Čistá
• 27. 3. 2020 v 13:45 požár kamionu v Litomyšli u Penny
• 27. 3. 2020 v 16:01 rozvoz bublifuků dětem v obci
• 8. 4. 2020 v 2:15 požár pergoly u rodinného domu v Kornicích čp. 47
• 8. 4. 2020 v 14:17 požár skládky nad bytovkami v Čisté
Oldřich Vašina ml.
V pátek 28. 2. vyjížděla naše jednotka společně s profesionálními
jednotkami z Litomyšle a Svitav k záchraně muže, který spadl do staré,
patnáct metrů hluboké studny.
Muž proskočil dírou ve zdi stodoly na ztrouchnivělá prkna, která se pod
ním prolomila, a propadl se. Měl veliké štěstí, protože kromě odřenin
neutrpěl žádná zranění a zůstal při vědomí. Dokázal vylézt do výklenku,
kde se přidržoval kabelu a zavolal si pomoc.
Během celého zásahu muž s jednotkami komunikoval. Do studny slanil
jeden člen lezecké skupiny a pomocí trojnožky byl muž za studny
vytažen a předán zdravotnické záchranné službě.
Oldřich Vašina, ml.
Jak si jistě většina z vás povšimla, 8. 4. byl ohlášen požár na obecní
skládce hlíny za bytovkami, který vznikl při práci s motorovou pilou. Při
kácení stromu se zarostlým cizím předmětem vylétla jiskra, která
zapálila suchou, zde uskladněnou slámu. I přes veškerou snahu se
nepodařilo uhasit toto ohnisko ručními silami. Musela být proto
povolána jednotka sboru dobrovolných hasičů u nás z obce. Byly
nasazeny obě cisterny, požár se pak podařilo dostat pod kontrolu a zcela
uhasit. Důrazně proto žádáme občany, aby dávali pozor, ať už při pálení
ohňů, ale i při práci s nástroji. Nechtíc mohou způsobit požár. Sami jsme
byli svědky, kdy i přes veškerou opatrnost vznikl požár, proto prosím
zvažte, v tomto nadměrném suchu, co, kde a jak děláte – v lesích,
skládkách, stráních a podobně. Pálení klestí můžete nahlásit buď na
webových stránkách www.hzscr.cz, nebo telefonicky přes tísňovou linku
150. Děkujeme, že dbáte maximální opatrnosti.
za SDH Čistá Martin Klusoň

JINÉ

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 připraven 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 náhle v 66
letech zemřel.
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• 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.
• 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 odlitým 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 – 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 českoněmeckou 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.
• 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.
• Zvon Mikuláš se stal oprávněně „mediální hvězdou“. Podrobnosti
připravujeme a uveřejněny budou pod názvem „Napsali o nás“.
Mgr. Pavel Kuře

Titulní strana hřebečského časopisu, únor 2020. Vychází měsíčně pro
bývalé krajany zejména v Německu a v Rakousku.

Nejen zvony je svatomikulášská Velikonoční řehtačky a klapačky
V katolické církvi umlkají zvony na Zelený
Tyto nástroje mohou být vertikální (stojací)
věž v Čisté výjimečná
Občas se mě někdo na věži zeptá, „co je to tam
nahoře“... Řehtačka. Vlastně klapačka. Vlastně
obojí… Ojedinělá kombinace obojího, stěží
najdete v Česku podobnou. Objasnění významu
nápisu na rámu si vyžádá další bádání, nicméně
pokud je 18. březen 1827 dnem výroby, oslaví za
pár let dvousté Velikonoce. Pokud již
neoslavila… Díky dlouhodobé dobré spolupráci
s Mgr. Petrem Váchou a Mgr. Veronikou
Cinkovou z Národního památkového ústavu
(pan Vácha má k věžím velmi blízko – je
předním českým kampanologem, zvoníkem
a oba nám přispěli radou a cennou informací při
obnově zvonu Mikuláš, na jehož vysvěcení
a instalaci se přijeli podívat) otiskujeme
s laskavým souhlasem článek o velikonočních
řehtačkách, který vyšel ve Zprávách památkové péče. Část věnovaná řehtačce
v Čisté obsahuje chybnou úpravu redakce,
v závorce má být správně uvedeno „nedochovaný ozubený převod“, nikoli válec.
Za zpracování tématu a souhlas s otištěním
panu Váchovi děkujeme.
Mgr. Pavel Kuře
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čtvrtek a opět se rozezní na Bílou sobotu při
vigílii na oslavu Kristova vzkříšení. Mlčící zvony,
které „odletěly do Říma“, nahrazuje zvuk
řehtaček a klapaček. Lidové velikonoční zvyky,
k nimž patří obcházení lokality chlapci
s řehtačkami a klapačkami, jsou v národopisné
literatuře mnohokrát popsány. Kromě toho se
také užívaly velké kostelní řehtačky a klapačky,
které byly trvale umístěny v kostelních věžích
a zvonicích.1 Mnohé zanikly, některé skončily
v muzejních sbírkách, některé lze stále
ve věžích a zvonicích nalézt. Některé jsou
dochovány v plně funkčním stavu, jiné jsou
poškozené. Tyto předměty jsou často na okraji
zájmu a není jim věnována pozornost, kterou
by zasloužily.2
Z hlediska typologie se setkáme 1) s řehtačkami, kde napružená prkénka drhnou
o ozubený válec, čímž způsobují rachot,
2) s klapačkami, kde kladiva nebo péra jsou
nadzvedávány kolíky vsazenými v hřídeli
a dopadají na ozvučnou desku nebo skříň,
3) s kombinovanými řehtačkami s klapačkami.

nebo horizontální, přenosné nebo stacionární,
kdy jsou upevněny k stavbě nebo zvonové
stolici a hřídele jsou opatřeny klikou. Zatímco
v západní části republiky se setkáváme
s řehtačkami, směrem na východ přibývají
klapačky; na Slovensku jsou pak užívány
především klapačky.
Nejjednodušší kostelní řehtačky jsou tvořeny
rámem s ozubeným válcem uprostřed, na
který dosedají prkénka ze dvou stran.
Řehtačky tohoto typu jsou velmi skladné a dají
se ve zvonici odložit, aniž překážejí. Jejich
velikost může být až přes 2 m. Asi poloviční
velikost mají řehtačky s ozubeným válcem
v horní části a prkénky dosedajícími z jedné
strany. V Holicích ve věži kostela sv. Martina
byla dokumentována řehtačka s prkénky
ve dvou vrstvách (řadách za sebou). Další typ
řehtaček je konstruován do tvaru kříže či
ondřejského kříže. K střednímu ozubenému
válci pak směřují prkénka ze čtyř stran.
Klapačky bývají tvořeny ozvučnou skříní
(bednou se zvukovými otvory), na kterou

dopadají dřevěná kladiva na napružených
prkénkách (pérech). Horizontální provedení
klapaček bývá opatřeno nožičkami, kladiva
dopadají na horní stranu ozvučné skříně. Místo
ozvučné skříně mohou údery dopadat jen na
ozvučnou desku.
Nejzápadnější výskyt zatím zjištěné klapačky
je v Bělé pod Bezdězem (okr. Mladá Boleslav)
v kostele Povýšení sv. Kříže. Její ozvučná skříň
je na straně kladiv vyšší a na čelní straně má
oválný zvukový otvor – zvuk byl v tomto
případě záměrně směrován. V Klášterci
nad Orlicí (okr. Ústí nad Orlicí) byla dokumenována klapačka stojatá bez ozvučné skříně;
napružená prkénka (péra), v místě úderu
zesílená špalíčky, dopadají na dřevěnou desku
(prkno).
Kombinované řehtačky s klapačkami mívají

osobité řešení. V Doubravníku (okr. Brnovenkov) byla v kostele Povýšení sv. Kříže
zjištěna velikonoční klapačka kombinovaná
s řehtačkou stojatou, s dvěma sadami kladiv
a opačně orientovaných pér poháněných
jednou klikou a řetězovým převodem. Na jedné
straně jsou čtyři kladiva a jedno péro,
na protější je tomu naopak – čtyři péra a jedno
kladivo. Kladiva jsou nadzvednutá během
jedné otáčky klikou 2 x, péra 8 x.
Velmi pozoruhodná řehtačka s klapačkou
se nalézá v kostele sv. Mikuláše v Čisté
u Litomyšle. Jedná se o horizontální řehtačku
s centrálním ozubeným válcem, na který
dosedají prkénka ze dvou stran a ve dvou
vrstvách; horní část tvoří klapačka s dřevěnými
kladivy, která dopadají na ozvučné desky. Stroj
byl poháněn klikou na válci řehtačky (který

se nedochoval), převod ozubenými koly
p o h á n ě l k l a p a č k u . K l a p a č ka m ě l a n a
protilehlých stranách po šesti kladivech
na dvojramenných pákách. Sada kladiv byla
na jedné straně ovládána přímo hřídelí,
na opačné straně byly mezi hřídelí a pákami
kladiv umístěny držáčky s krátkými dvojramennými pákami, které stlačovaly páky
kladiv, a tak je nadzvedávaly.
V kostele sv. Mikuláše v Šaraticích (okr.
Vyškov) je instalována kombinovaná klapačka
s řehtačkou poháněná elektromotorem přes
dvě kola s klínovými řemeny (převod na
pomalo). Je to zatím jediný zjištěný případ, kdy
byla lidská síla nahrazena elektrickým
pohonem.
Při dokumentaci kampanologických památek
je třeba zaznamenávat i tyto náhražky zvonů,
které by také měly, pokud možno, zůstat
zachovány v objektech, kde sloužily. Některé
z nich představují zajímavá a nápaditá
technická řešení. Pokud tato díla nebudou
dokumentována, hrozí nebezpečí, že při
úklidech ve věžích nenávratně zmizí cenné
kulturněhistorické doklady – víme ostatně, že
se to tak děje.
Petr Vácha
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Poznámky
1 Pavel Kurfürst: Hudební nástroje, Praha
2002. Zde zejména kapitola Velikonoční
o b ř a d n í i d i o fo n y, s . 3 9 6 - 4 0 1 . K r o m ě
systematiky hudebních nástrojů autor věnuje
pozornost variabilitě jejich názvů.
2 Juraj Gembický – Radek Lunga: Pamiatková
ochrana zvonov na Slovensku. Metodika,
Bratislava 2014. Metodika zmiňuje „drevené
mechanické rapkáče“: s. 65 a obr. 21 na s. 97.
Kristína Markušová, Pamiatková ochrana
zvonov, Pamiatky a múzeá, 2015, č. 3, s. 27-29,
zejména snímek na s. 29: Miková,
gréckokatolícky kostol, vežový drevený rapkáč
(klopadlo).
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Obr. 1. Čelákovice (okr. Praha-východ), kostel Nanebevzetí Panny Marie. Velikonoční řehtačka
s prkénky ze dvou stran, napruženými jednoduchými příčkami. Foto: Petr Vácha, 2004.
Obr. 2. Chrast (okr, Chrudim), kostel Nejsvětější Trojice. Velikonoční řehtačka s tvarovanými prkénky
ze dvou stran mezi zdvojenými příčkami. Foto: Petr Vácha, 2017.
Obr. 3. Třebonín (okr. Kutná Hora), kostel sv. Matouše, zvonice. Velikonoční řehtačka s prkénkem
z jedné strany, v šíři válce. Foto: Petr Vácha, 2009.
Obr. 4. Horní Roveň (okr. Pardubice), kostel sv. Kateřiny, zvonice. Velikonoční řehtačka s prkénky
ze dvou stran, začepovanými v příčkách. Foto: Petr Vácha, 2013.
Obr. 5. Holice v Čechách (okr. Pardubice), kostel sv. Martina biskupa. Velikonoční řehtačka s prkénky
ve dvou vrstvách. Foto: Petr Vácha, 2012.
Obr. 6. Nehvizdy (okr. Praha-východ), kostel sv. Václava, zvonice. Velikonoční řehtačka ve tvaru
ondřejského kříže, s prkénky ze čtyř stran. Foto: Petr Vácha, 2008.
Obr. 7. Klášterec nad Orlicí (okr. Ústí nad Orlicí), kostel Nejsvětější Trojice. Velikonoční klapačka
se čtyřmi prkénky (péry) se zesílenou údernou částí dopadajícími na širší prkénko. Foto: Petr Vácha,
2016.
Obr. 8. Doubravník (okr. Brno-venkov), kostel Povýšení sv. Kříže. Velikonoční klapačka s řehtačkou
s kladivy a péry ze dvou stran ozvučné skříně. Foto: Petr Vácha, 2017.
Obr. 9. Čistá (okr. Svitavy), kostel sv. Mikuláše. Velikonoční řehtačka a klapačka, původně
zpřevodovaná dřevěnými ozubenými koly. Foto: Veronika Cinková, 2016.
Obr. 10. Bělá pod Bezdězem (okr. Mladá Boleslav), kostel Povýšení sv. Kříže. Velikonoční klapačka
s rozšiřující se ozvučnou skříní. Foto: Petr Vácha, 2009.
Obr. 11. Šaratice (okr. Vyškov), kostel sv. Mikuláše. Novodobá velikonoční klapačka s řehtačkou
poháněná elektromotorem. Foto: Petr Vácha, 2012.
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VYHRAJTE LEGO
Obec Čistá vyhlašuje reportérskou soutěž pro děti.
Namalujte, napište, vyfoťte, natočte a okomentujte, jak zvládáte domácí školu!
Možná, že vstáváte brzy a máte vše hotové za chvilku. Možná si naopak přispíte a pracujete v noci. Možná
máte parádně upravený studijní koutek. Učíte se s mamkou, taťkou nebo babičkou? Voláte si s učiteli každý
den? Možná pracujete samostatně a naučili jste se na počítači věci, které jste dosud neuměli. Anebo je to
úplně jinak?
Podělte se s námi o své zkušenosti a vytvořte jakoukoli zprávu či reportáž.
Vaše výtvory směřujte na obecní úřad (můžete klidně poslat emailem na obec.cista@iol.cz) do 31. 5. 2020.
Vybereme v různých věkových kategoriích nejvíce podařená díla a odměníme je krabicí LEGA. Každý
zúčastněný pak obdrží drobný dáreček. Tak se do toho pusťte, třeba zde máme v Čisté nějakého šikovného
novináře či reportérku.

Noc kostelů
12. 6. 2020
Termín letošní Noci kostelů
byl přesunut na pátek 12. června.
Pokud se plán uvolňování
omezujících opatření podstatně
nezmění, otevře se pro vás
v 18 h také kostel sv. Mikuláše
v Čisté. Program bude více
individuální – k prohlídce láká věž
s novým Mikulášem,
k dispozici bude DVD z odhalení
a svěcení zvonu a možná
se dočkáme i nového
padesátikilového překvapení.
Více počátkem června na plakátech.
Srdečně zvou přátelé
kostela sv. Mikuláše.

Svá životní jubilea v měsíci únoru
a březnu oslavili:
Jiří Padělek
Hana Šrámková
Milena Kadidlová
Marie Kučerová
Oldřich Nepraš
Zdeněk Stříteský
Miloš Klusoň
Emilie Klusoňová
Pavel Dudek
Karel Čermák
Milada Minářová
Našim občanům gratulujeme.
Naše obec se rozrostla o jednoho nového
občánka, Ondřeje Košnara.
Ondrovi přejeme do života jen to nejlepší.
Rozloučili jsme se s paní
Hanou Müllerovou.
Upřímnou soustrast.

Pardubický kraj stále nabízí peníze na ekologické kotle
Celý kraj se má rozvíjet rovnoměrně, lidé mají mít stejné možnosti a výhody na kterékoli části
území. Kotlíkové dotace toto kritérium splňují na sto procent. V celém kraji se zlepšuje ovzduší od
podzimu do jara. A bude to ještě lepší! Další žadatelé budou podpořeni. K 10. 3. 2020 bylo
zaregistrováno 1 891 žádostí s celkovou výší požadované dotace 209,7 milionu Kč. Rada
Pardubického kraje se na svém jednání 24. 2. 2020 zabývala prvními 807 předloženými žádostmi
o podporu v páté výzvě Kotlíkových dotací. Z tohoto počtu jich uspělo celkem 796.
Kraj zahájil příjem žádostí do páté výzvy kotlíkových dotací v říjnu loňského roku. Ukončení příjmu
žádostí je 30. října 2020, tedy pátá výzva Kotlíkových dotací stále trvá. Zájem byl obrovský hned
od začátku otevření výzvy. Avšak stále můžete žádat. Podpořena je pouze výměna starého kotle
na pevná paliva s ručním přikládáním emisní třídy 1., 2. a bez určení třídy. Dotace je určena
na pořízení vysoce ekologických kotlů výhradně na biomasu, kondenzačních plynových kotlů
a tepelných čerpadel. Žádosti o poskytnutí této dotace podávejte podle pokynů prostřednictvím
webové aplikace na internetových stránkách Pardubického kraje.
V současné době připravují a podepisují pracovníci Odboru rozvoje Pardubického kraje smlouvy
s první polovinou žadatelů páté výzvy. Druhá polovina však může být v klidu. Nyní obdrží
vyrozumění o tom, že peníze dostanou. Na podpis smlouvy si počkají na konec léta, ale mají
jistotu, že peníze zde pro ně jsou již připravené a kotel mohou vyměnit.
Žádosti, které se nepodaří uspokojit letos, jsou zařazovány do tzv. zásobníku projektů. Pokud
některý z žadatelů před ním spotřebuje méně peněz z dotace, tak budou nabídnuty žadatelům
právě v tomto zásobníku, a to dle pořadníku podání žádosti. A dobrá zpráva i pro ty, kteří jsou
v zásobníku hluboko pod čarou. Stačí trpělivě vyčkat. V letech 2021–2023 mohou být uspokojeni
z prostředků výzvy MŽP pro kraje. Pardubický kraj má pro tyto účely možnost získat částku okolo
70 milionů. Neváhejte tedy a žádejte o peníze na váš nový kotel.
Hana Štěpánová (STAN), radní Pardubického kraje
zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace

Hostinec U Chlebounů
znovu otvírá
Po dlouhé době se blýská na lepší časy.
Nový provozní, místní Pavel Němec, sděluje, že v průběhu května
dojde s největší pravděpodobností k znovuotevření tradiční hospůdky.
Aktuálně se smýčí, připravuje zahrádka, zařizují všechny nezbytnosti
a po téměř roce a půl vše směřuje k optimistickému závěru.
O přesném datu otevření budou občané včas informováni.
„Přijďte pobejt.“

REKAPITULACE PLÁNOVANÝCH AKCÍ
12. 5. 2020, úterý od 18:00

jednání ZO

kulturní dům

2. - 16. 5. 2020

zápis do mateřské školy

31. 5. 2020, neděle

uzávěrka soutěže Vyhrajte LEGO

obecní úřad

31. 5. 2020, neděle

uzávěrka odevzdání dotazníku
Strategického rozvojového
plánu obce Čistá

obecní úřad

12. 6. 2020, pátek od 18:00

Noc kostelů

kostel sv. Mikuláše
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