OBEC CHLÍSTOV

ZPRAVODAJ
2020

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a je zde další chlístovský zpravodaj. Loňský rok přinesl do našich životů
něco, co spousta z nás dosud nezažila, „nouzový stav.“ Ten doprovázela spousta vládních
nařízení důležitých pro zmírnění šíření dosud neznámé nákazy COVID-19.
Pandemie výrazně ovlivnila nejen chod celého světa, ale i naší nemalé vesničky, především
z hlediska společenských událostí. Ovlivnila, ale nezastavila, v roce 2020 se obci podařila
zrealizovat spousta akcí, o kterých se můžete dočíst na stránkách tohoto zpravodaje.
Do budoucna stále pracujeme na vybudování nových stavebních míst v lokalitě
Na pastvištích, propojení stávajících chodníků podél krajské silnice, rekonstrukce budovy
č. 51, zhotovení nového sociálního zařízení na fotbalovém hřišti, a hlavně vybudování haly pro
veškerou novou obecní techniku. To je výčet jen několika mála možných investic
a projektů obce do budoucna.
Prosím Vás tímto o velkou ohleduplnost a dodržování již zmíněných nařízení. Věřím,
že testování a očkování sníží počet nemocných a bude směřovat k celkovému zlepšení
zdravotní situace. Zároveň Vám stále nabízíme, jakoukoliv pomoc, neváhejte se na nás obrátit.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál pevné zdraví, hodně štěstí a životních úspěchů.

Martin Šulc
starosta

STALO SE V NAŠÍ OBCI…
…V LEDNU:


První den nového roku se konal tradiční výšlap na druhý nejvyšší vrchol třebíčska, na Kobylí
hlavu, tyčící se nad naší obcí (688 m n.m.). Na hromadné fotografii jsou zachyceni nejen naši
občané, ale i lidé ze sousedních obcí tj. Markvartic, Heraltic, Pokojovic, Štěměch a dalších.



4. ledna proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Ve srovnání s výslednou částkou Tříkrálové
sbírky v roce 2019 se v roce 2020 vybralo o cca 6 tisíc korun více! Srdečné díky Oblastní
Charity patří všem dárcům i koledníkům!
Rokytnice nad Rokytnou
Římov
Markvartice
Chlístov
Horní Újezd
Kojetice
CELKEM

39 697,00 Kč
15 236,00 Kč
7 877,00 Kč
17 140,00 Kč
12 837,00 Kč
13 124,00 Kč
105 911,00 Kč

…V ÚNORU:


1. února byl proveden úklid Betléma a zvoničky, jež tradičně zdobí naši náves v období Vánoc.



8. února se v místním hostinci konala zajímavá přednáška pana Tomáše Svobody na téma
Přírodní zahrady, permakultura, přírodní les. Vstup na ni byl zdarma a téma dorazivší občany
zaujalo. Pan Svoboda představil ve stručnosti zákonitosti fungování těchto zahrad a prostor,
jež je možné aplikovat jak v soukromých zahradách, tak i na obecních prostranstvích. Byť
z této přednášky nevzešla konkrétní aktivita či úkol vedoucí k realizaci takového přírodního
obecního prostoru, byla minimálně tato myšlenka zasazena do hlav zastupitelů a občanů
a v budoucnu je možné ji dále rozvinout (diskutovat o vhodném prostoru pro realizaci, provést
zapracování do územního plánu, získat zajímavou finanční podporu formou dotace od státu
atp.) a pracovat na ní. Aktivním občanům v této věci patří poděkovat za energii
a pozitivní přístup ke společenským věcem a tématům, zájmu o druhé a přírodu.



15. února se po dvouleté odmlce prošel naší obcí masopustní průvod, jež byl zahájen
shromážděním na návsi. V maskách jsme mohli, pod taktovkou maskota a za doprovodu
hudebníků, obdivovat pohádkové postavy z Mrazíka či Harryho Pottera, nepřehlédnutelnými
se staly zvířecí postavy, skupinka Židů, ale také řemeslníci a všeumělci všeho druhu
doprovázené tradiční skupinkou dělostřelců. Uzené klobásky byly nabízeny z vozu a jejich
výborné vůni a chuti nebylo, jako vždy ostatně, možné odolat. Výtěžek sbírky masopustního
reje byl opět použit pro pohoštění občanů v rámci poslední prázdninové akce konané na
místním hřišti.

…V BŘEZNU, DUBNU:


Následkem celosvětově se šířícího virového onemocnění nazvaného COVID-19 a stále se
zvyšujících počtů nemocných i v naší zemi byl vyhlášen „nouzový stav“ a vydávány vládní
opatření, jež vedly k útlumu a později i naprosté absenci společenských setkání i událostí
a aktivit běžného života jednotlivců, rodin i společnosti celkově s cílem omezit či naprosto
zabránit sdružování lidí a tak zpomalit či zastavit šíření této nemoci. Samozřejmostí (užívanou
zpočátku dobrovolně později nařízenou vládou) se na veřejnosti stalo nošení látkových nebo
jednorázových roušek zakrývajících nos a ústa.



Vyhlášeným „nouzovým stavem“ bylo proměnlivě v jednotlivých obdobích zakázáno
či omezeno vycházení z domu, sdružování, cestovaní, sportování, také konání veškerých
společenských i církevních setkání, byly uzavřeny školy/školky, knihovny, mnohé živnosti,
restaurace, pohostinství, sportovní areály a další místa a pracoviště atp.. Všechno výše
zmíněné se promítlo samozřejmě i do chodu naší obce, tudíž mnohá společenská setkání jako
např. tradiční setkání seniorů či velikonoční pomlázka, stavění máje či pálení čarodějnic se
zrušila, uzavřela se knihovna, hostinec, omezil se provoz prodejny a úřadu
a jarní aktivity jako je např. úklid obecních prostranství byly řešeny nouzově.



S ohledem na vyhlášený „nouzový stav“ byli naši občané vyzváni, aby (kdykoliv budou
potřebovat pomoci s nákupem či jinými službami, které by jim mohli pomoci snadněji se
vypořádat s nastalým „těžkým obdobím“) neváhali kontaktovat pracovníky Obecního úřadu
a požádat o pomoc. Tato nabídka platí i pro jiné obtížné situace (mimo „nouzový stav“), které
mohou v životech nejen našich starších spoluobčanů nastat i do budoucna.



A právě v tomto pro všechny psychicky těžkém období obav a nejistoty se zrodila v hlavě
několika našich obyvatel myšlenka zanechat hmatatelnou stopu na toto období v dějinách naší
obce a to výstavbou kapličky Božích muk nad Chlístovem (pod Kobylí hlavou) tj.
na pozemku p.č. 5239 k.ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou. Myšlenka se tak z hlav dostala
postupně na papír, kde se usměrnila a z papíru pak do projektu, který poté putoval společně
s dalšími náležitostmi k vyjádření a povolení příslušných úřadů…

…V KVĚTNU:


Byla, na základě jednoznačného zájmu občanů vyjádřeného v dotazníkovém šetření,
zastupitelstvem obce schválena kupní smlouva, dle které byla do vlastnictví obce koupena
budova č.p. 51 tedy budova prodejny a hospody nacházející se na návsi. Úmyslem
zastupitelstva obce je i do budoucna zde udržet služby doposud provozované. Další možnosti
a plány jsou momentálně v rozvaze.



Byly provedeny další kroky pro zajištění odkupu sousedních pozemků nově budované lokality
pro bytovou zástavbu na Pastvištích a byli kontaktování odborníci pro zpracování projektu
silnice a řešení inženýrských sítí.



Byly uvedeny v život nové webové stránky naší obce, jež splňují krom legislativních požadavků
kladených na tento zdroj informací jistě i komfortnost pro vás uživatele. O pár měsíců později
(v září) byly stránky zatím na zkoušku „obohaceny“ o moderní mobilní aplikaci „V OBRAZE“,
která slouží k zajištění informací a novinek o dění v obci v „chytrém“ mobilním telefonu.



9. května již byla přísnost vládních opatření zredukována do té míry, že se mohla část hasičů
společně s několika dobrovolníky setkat na koupališti a provést jeho jarní očistu.



V průběhu měsíce probíhala 2. etapa akce, která byla zahájená v roce 2019, a to výměna
pouličních světel podél hlavní silniční tepny v Chlístově. Realizace byla provedena firmou
Milan Špaček. Nová světla jsou nejen moderní a krásná vzhledem, ale především jsou
znatelně úsporná, o čemž jsme se mohli přesvědčit již při prvním vyúčtování elektřiny.

…V ČERVNU:


Přívalový déšť, jež se přehnal přes naše území a žel znamenal v několika okolních obcích
spoušť ve formě i vyplavených domů a návsí bahnem, způsobil u nás naštěstí „pouze“
zaplavení právě vyčištěného koupaliště takovou vrstvou ornice z okolních polí, že jak již bylo
řečeno: „…brambory by se do této vrstvy na dně se nacházející mohli zasaditi a dobře by se
jim dařilo.“ Tudíž se museli opět naši hasiči společně s několika dalšími dobrovolníky svolat
a pilnou prací svou víceúčelovou nádrž vyčistit. Za toto opakované úsilí a dobře odvedenou
práci patří všem aktivně zúčastněným veliké poděkování!



Následné další redukce vládních opatření již dovolily 27. června slavnostně na Obecním úřadě
přivítat nově narozené chlístovské občánky a to Honzíka, Elišku, Pepíčka, Matýska
a Kristiánka. Na malé i starší „roztomilé uzlíčky“ byla radost pohledět a rodičům znovu přejeme
mnoho rodinných radostí, štěstí a především pevné zdraví jim i dětem.

…V ČERVENCI:


Slunný 5. červenec 2020, sváteční den patřící slovanským
věrozvěstům sv. Cyrilovi a Metodějovi, se nesl ve znamení
chlístovského pouťování. Několik kolotočů na návsi alespoň
trochu vynahradilo dosavadní žízeň dětí po návesním veselí
a dospěláků po společenských setkáních. Mše svatá byla
opět pod širým nebem na hřišti odsloužena panem farářem
Janem Krbcem a odpolední požehnání pak v kapli. Poté bylo
možné se sejít společně na hřišti, kde po fotbalovém utkání
„ženatí vers. svobodní“ se k tanci a poslechu rozezněl velice
příjemný repertoár paní Pavly Vídenské, kterou znají naši
senioři z vystoupení při setkání v roce 2019.



18. července se konal festival Hejcovid, který byl „zmenšenou“ verzí tradičního festivalu HEJK,
který se nemohl, kvůli vládou nastaveným přísnějším opatřením pro tyto větší akce, v této
velkolepější verzi uskutečnit. Nicméně i zmenšená verze přinesla i přes nepřízeň počasí
uspokojení nejen nejvěrnějším hudebním fanouškům, ale také uspokojení chuťových pohárků
dorazivších gurmánů a všem příznivcům obecně.
Pořadatelům přinesl snad tento výjimečný ročník
o to větší chuť do pořádání dalšího. Radost,
preciznost a všechnu mladistvou energii, kterou
pořadatelé do této akce každoročně investují, je
třeba řádně ocenit, stejně tak jako shovívavost a
trpělivost těch občanů, kteří tomuto hudebnímu
počínání přímo neholdují.

…V SRPNU:


29. srpna jsme se setkali na poslední prázdninové tradiční akci, jakou je opékání obecního
prasete. I přes vrtkavost počasí to byla opět akce zdařilá, dobrého pití i jídla bylo dosti

a sousedé se tak mohli opět hezky podružit. Pro radost těch nejmenších byl na travnatou
plochu umístěn skákací hrad.

…V ZÁŘÍ:


3. září provedl Svaz žen úpravu zeleně a okolí Památníku padlých a chodníků před bývalou
školou. Proměna to byla vskutku znatelná a i této práce si všichni ceníme!



V tomto měsíci jsme již obdrželi indicie o blížícím se povolení stavby kapličky Božích muk,
takže byla potvrzena objednávka stromů (2 ks lip velkolistých), které budou tuto stavbu
doprovázet a mohly být zahájeny přípravné práce – objednávka stavebního materiálu, příprava
místa stavby, kování kříže atp.

…V ŘÍJNU, LISTOPADU, PROSINCI:


Stavební firma Jaromír Rygl dokončila dle zadání obce opravu zídky a plotu u býv. školy.

STAV PŘED REALIZACÍ OPRAVY

STAV PO OPRAVĚ



Po nástupu žáků a studentů do škol a navození běžného pracovního života se nejen ČR,
ale celý svět začal opět nořit „do temných časů“ ve smyslu zvyšujících se počtů nemocných
lidí COVIDem-19 a žel i umírajících na toto nebo s tímto onemocněním. Vláda následně začala
na tento stav reagovat vyhlášením „nouzového stavu“ a nových opatření. Takže společenské,
církevní a jiné akce se opět dostaly do útlumu či naprostého zákazu a tak se
u nás nekonal postupně ani tradiční lampiónový průvod ani žádná z předvánočních
či vánočních akcí a dostali jsme se, jako společnost, do podobného stavu jako na jaře.
Ochrana zdraví jednotlivců a společnosti respektováním vládních nařízení se tak stala prioritou
pro každého.



28. října byl k uctění památky padlých hrdinů naší obce položen věnec k Památníku padlých a
zapáleny svíce. Čest jejich památce!



Při respektování všech opatření a poměrné přejícnosti
počasí se zdejším lidem zapojeným do akce stavby
Božích muk podařilo nevídané a to vetknout stavbu
v průběhu měsíce října a listopadu do země a její
vzhled dokončit až do té míry, že byla opatřena nejen
bílou omítkou, ale i střešní taškou a nádherným
křížem ukovaným zdejším kovářem p. Vojtěchem
Kučerou. Všechny zednické práce probíhaly pod
taktovkou p. Miloslava Veleby mladšího a návaznost
jednotlivých prací hlídal a pomocnou ruku k dílu
přiložil postupně každý kdo byl zdráv a měl chuť podílet se. Poděkování tak patří mnoha
jednotlivcům i celým rodinám, kteří postupně pomáhali kopat základy pro stavbu, stavět,
dovážet a shánět stavební materiál, kopat jámy na stromy, dovézt je a sázet, upravovat okolí,
opatřit stavbu letopočtem a monogramem stavitele, umístit svíčku do výklenku a to vše s vírou,

že toto dílo bude připomínkou i uvědoměním si skutečných hodnot pro nás i budoucí. Jak již
uvedeno bylo, dílo v příštím roce plánuje se dokončit tj. opatřit nátěrem, umístěním lavičky,
opatřit výklenek svatým obrázkem a za účasti všech občanů Chlístova a pana faráře jej nechat
slavnostně posvětit.



25. listopadu v den tzv. Červené středy byla kaplička
Božích
muk
nasvícena
červeným
světlem
symbolizujícím prolitou krev všech lidí na světě, kteří
trpí nebo jsou pronásledováni pro svoji víru. Letos se
konal již třetí ročník této celosvětové akce. Podobným
světlem byla nasvícena i např. Bazilika sv. Prokopa
v Třebíči a mnoho jiných staveb.

Svaz žen
Milí přátelé,
dostalo se mi úkolu, abych shrnula kulturní dění naší obce pod záštitou Svazu žen. Dalo by se to říct
jednou větou – „Nic nebylo, byl covid.“ Pojďme si, ale, společně připomenout, co jsme měly vlastně
v plánu.
Do roku 2020 jsme vstoupily odhodlané co nejvíce rozhýbat společenské vody. Jako první akce
roku v naší režii bývá tradičně karneval v místním hostinci. Ale po velmi malé účasti místních dětí v roce
předchozím už bylo na podzimní schůzi rozhodnuto, že se letošní karneval neuskuteční a počkáme,
až nám chlístovská drobotina doroste do karnevalových masek. Kdybychom jen tušily, že by to byla
jediná akce roku, věřte, že bychom byly rády za každou tvář, která by se v maškarním převleku objevila.
A teď již všichni tušíme, co se dělo dál – dění naší země ovládl koronavirus. Všechny kulturní akce byly
zakázány. Nejprve jsme si myslely, že život naší obce bude utlumen pouze na jarní měsíce, a tedy
plánované každoroční setkání seniorů se pouze posune. Prioritou samozřejmě pořád bylo, je a bude
ochrana zdraví našich spoluobčanů. Proto bychom nic nepořádaly covidu navzdory. Jenže ani letní
měsíce nepřinesly vytoužené rozvolnění a schválení pořádání větších akcí. Takže jsme se musely
smířit s tím, že se nebudeme podílet na pořádání oblíbeného hudebního festivalu Chlístovský Hejk,
kde máme vždy na starost konfiguraci hejkavárny a venkovního obýváčku. Letní měsíce uběhly, čas
dovolených skončil, děti se měly vrátit do lavic, ale na síle opět začala nabírat i epidemie. Takže jsme
se radši vzdaly plánů na pořádání dětského dne. Ale pořád jsme doufaly, že se epidemii podaří zkrotit
a alespoň něco do konce roku stihneme zorganizovat. Jenže asi tušíte… Oslavu vzniku ČSR jsme
všichni oslavili v tichosti doma bez lampionového průvodu. A myslím, že nikoho nemrzí víc než nás, že
se neuskutečnily ani oblíbené adventní akce. Ale doufám, že naladit se na vlnu Vánoc vám pomohl
alespoň rozsvícený betlém u jednoty a naši dva strážní andělé, kteří na vánoční čas naší obce dohlíželi
ze svého útočiště u kapličky. A to byl rok 2020 očima Svazu žen.
Všichni doufáme, že si nezvaný návštěvník v našich životech brzy sbalí batůžek a půjde tam,
odkud přišel. A my se budeme moct zase svobodně nadechnout a společně si užít jakoukoliv kulturní
či sportovní akci naší obce. Budeme se na vás všechny těšit.
Radka Velebová
jednatelka

Sbor dobrovolných hasičů Chlístov
Rok 2020 byl nesmazatelně poznamenán pandemií koronaviru a souvisejícími státními
restrikcemi
a
omezeními.
A
to
zákazy
shromažďování,
pořádání
společenských
a kulturních akcí a veškerých soutěžních, sportovních a veřejných aktivit. V lednu se nám podařilo
uskutečnit naši valnou hromadu sboru a v únoru tradiční masopustní veselici. Každoroční údržba a
čištění koupaliště muselo být kvůli bouřím a přívalové vodě vyčištěno hned dvakrát. Tradiční stavění
máje a pálení čarodějnic se už kvůli omezením neuskutečnily. Stejně jsme dopadli s okrskovou a
oblastní soutěží v požárním sportu. O festivalu Chlístovský Hejk nemluvě. Jedinou společenskou akcí,
kterou se nám v letním rozvolněním podařilo uskutečnit, bylo sousedské posezení na místním hřišti.
Poté již znovu následovaly další vládní omezení, které prakticky trvají do dnešní doby. Technika
našeho sboru jev provozuschopném stavu, na vozidle proběhl záruční servis a samozřejmě technická
kontrola. V listopadu bohužel zemřel jeden z našich nejstarších a dlouholetých členů pan Rudolf
Kocián. Do našeho sboru vstoupil 13. 2. 1961 a po celých téměř šedesát let zůstal našemu sboru věrný,
čehož si nesmírně vážíme. Čest jeho památce!
Na závěr této stručné zprávy chci poděkovat všem, kdo nám, obci, fotbalovému klubu, svazu
žen, pomohl při naší práci. Děkuji Obecnímu úřadu za podporu a zázemí, které máme. Alespoň touto
cestou přeji všem našim občanům a nejen jim, pevné zdraví a hodně trpělivosti v této nelehké době a
budeme doufat, že se všechno co nejdříve vrátí do normálu.
Dušan Krátký
starosta SDH

Myslivecký spolek
Dovolte mi, abych vám alespoň v kostce přiblížil činnost našeho Mysliveckého spolku Chlístov
v uplynulém roce.
Rok 2020 se bez pochyby „vryje“ do historie jako období celosvětové pandemie COVID-19, která
se svými tvrdými dopady nepředstavitelných rozměrů podepsala pod téměř veškerá odvětví naší a
celosvětové ekonomiky a samozřejmě svůj nemalý vliv měla i na výkon práva myslivosti.
Vlastní lov kvůli plnění plánů lovu sice nebyl vládními opatřeními zakázán, ale zavřené restaurace nejen
u nás, ale i v zahraničí, způsobily úplné zastavení trhu se zvěřinou a s tím spojený výkup od
mysliveckých spolků, omezily se poplatkové lovy zahraničních lovců, zastaveno bylo pořádání
veškerých společenských akcí a společné lovy se mohly pořádat jen za dodržení všech bezpečnostních
opatření k zabránění šíření coronavirové infekce, což znamenalo mimo jiné společné lovy bez tzv.
Posledních lečí.
Z tohoto důvodu spousta spolků včetně našeho, výrazně omezila společné lovy, především pak na zvěř
drobnou. Jistě nemusím popisovat, jak jsou právě na výše zmíněných aktivitách veškeré spolky
(sdružení)
závislé,
protože
jim
generují
potřebné
peníze
pro
jejich
chod
a především pak na samotnou péči o zvěř.
Opatření ale také znamenala obrovský nárůst návštěvníků honiteb a společně s kulminující kůrovcovou
kalamitou, se kterou je spojen téměř 24hodinový hluk a pohyb těžební techniky
v lesích, se ze zvěře divoké, stala doslova zvěř štvaná.
Tohle vše vede k tomu, že zvěř velmi rychle ztrácí přirozený kryt, je neustále rušena
a nucena k útěku ze svého domovského prostředí, aby se zase v noci do něj vracela. Zvěř je tímto
způsobem velmi stresována, stojí ji to mnoho energie, nemůže dodržovat pravidelné pastevní cykly a
na pastvu vychází až v nočních hodinách, což má samozřejmě z dlouhodobého hlediska negativní
dopad na přirozenou kvalitu celé její populace.
Potřebná péče a samotný lov se tak pro nás stává náročnějším a správně obeznat a ulovit např.
průběrného srnce je již za ještě denního světla téměř nemožné. A to nemluvím o zvěři škodné, kterou
už v podstatě vidíme pouze v noci pomocí speciální pozorovací techniky.
Normovanou zvěří v naší honitbě je zvěř srnčí a zajíc. Po provedeném sčítání (únor
a březen), které je ze zákona povinné, byl na rok 2020 naplánován a odsouhlasen odlov celkem 23 ks
srnčí zvěře (11 srnců, 8 srn, 4 srnčata) a 50 zajíců.
Skutečný odlov srnčí zvěře činil 12 ks (9 srnců, 2 srny a 1 srnče). Evidovaný úhyn celkem
11 ks z toho 7 srn, 4 srnčata. Skutečný odlov zajíce činil 27 ks a evidovaný úhyn 37 ks
(30 bohužel na silnicích a to především na silnici č. 23 a mezi Chlístovem a Heralticemi). Dále bylo
uloveno
celkem
8
ks
mufloní
zvěře
(1
muflon,
6
muflonek,
1
muflonče),
26 divočáků, 26 kachen a ze škodné zvěře neuvěřitelných 67 lišek, 11 kun, 3 straky a 1 Psík mývalovitý.
Co se týká naší činnosti, 15. února jsme ještě před první vlnou pandemie „stihli“ uspořádat úspěšný
tradiční myslivecký ples v kulturním domě v Markvarticích.
V dubnu jsme po skončení zimního přikrmování provedli důkladný úklid a sanitaci veškerých krmných
zařízení v honitbě a pokračovali s obnovou dvou dalších velmi starých posedů
a nahradili je novými, konkrétně u Zámečku a v Markvarticích u Zadního lesa.
Květen byl ve znamení opravy a doplnění pachového a reflexního ohradníku
na nejrizikovějších úsecích především silnice č. 23 a účasti na každoroční brigádě na sběr kamene
v ZD Okříšky.
V červnu zase pro změnu potřebovala naší pomoc před velmi výkonnými žacími stroji mláďata zvěře
narozená a ukrytá v jetelotravních porostech, kdy zmíněné porosty procházíme, pachujeme a zvěř
v nich úmyslně rušíme a nutíme, aby porost opustila, čímž jsme eliminovali ztráty zasečením.
Vzhledem k celkové výměře těchto porostů přes 300 ha v naší honitbě, má tato naše činnost před jejich
sklizní zásadní vliv na početní populaci především srnčí a drobné zvěře.

V letních měsících jsme u chaty vyměnili zbývající 4 okna a dveře a celou chatu vybílili
a v jejím okolí provedli důkladný úklid.
V září na Bažantnici v Třebíči proběhla chovatelská přehlídka trofejí za rok 2019, na kterou náš spolek
předložil celkem 6 trofejí a obdržel 3 medaile, konkrétně stříbrnou za trofej muflona a stříbrnou a
bronzovou za trofeje lišek.
Před zahájením podzimního přikrmování jsme vyrobili další nová krmná zařízení na jadrné krmivo
v Doupnici, u Zámečku a na Prašivé oulehle a rovněž vyrobili slaniska a doplnili
k vybudovaným zásypům z předloňského roku a ty stávající překontrolovali a opravili.
Za loňský rok jsme zvěři do krmných zařízení předložili celkem 7 tun jadrného krmiva, 100 kg kamenné
soli a 6 tun cukrové řepy.
Závěrem mi dovolte poděkovat naší obci za její podporu v naší činnosti a především vám, kteří
se při návštěvě přírody (honitby) v okolí naší vesnice, ať už sami nebo se svými pejsky, chováte
zodpovědně
a
plně
respektujete
tento
prostor
jako
domov
naší
zvěře
a stejně tak všechna výše zmíněná fakta, obzvlášť v této době, kdy přirozený kryt pro zvěř mizí doslova
před očima. Vás ostatní prosím a vyzývám ke stejnému přístupu, zejména v nadcházejících měsících,
kdy zvěř začne klást a vyvádět svá mláďata.
Myslivosti zdar!
Ing. Jiří Krátký
myslivecký hospodář

SK Slavia Chlístov z.s.
Vážení fotbaloví přátelé,
1. února 2020 se uskutečnila volební valná hromada SK Slavia Chlístov z.s., kde byl zvolen nový výbor
fotbalového oddílu na následující čtyři roky. Vzhledem k tomu, že jsem k tomuto dni skončil jako
předseda oddílu, dovolte mi, abych zde zveřejnil své pocity či informace z mého dlouholetého působení
ve vedení mužstva.
V roce 1995 jsem se vrátil z Rokytnice nad Rokytnou, abych pomohl chlístovskému fotbalu, který
v tom samém roce postoupil do III. třídy. Následujících 5 let jsme hráli III. třídu a pomalu dávali
dohromady partu, která, troufnu si říct, v následujících letech dosáhla největších úspěchů v historii
chlístovského
fotbalu.
V roce
2000
Chlístov
postoupil
do okresního přeboru, kde mužstvo, kromě jednoho roku, kdy jsme sestoupili do III. třídy (abychom se
hned následující sezónu vrátili zpět do OP), strávilo neuvěřitelných 20 let. Tento čas je lemován
obdobími,
kdy
jsme
hráli
o
čelo
tabulky,
končili
na
druhých
místech
i obdobími, kdy jsme se strachovali o zachování v okrese.
Rád na toto období vzpomínám, protože se sešla taková parta hráčů, která táhla za jeden provaz, ať
už pravidelnou účastí 2x týdně na tréninku, účastmi na brigádách, zábavách, plesech. Parta, kde bylo
tolik výborných fotbalistů, z nichž někteří museli sedět na lavičce náhradníků, ale nestěžovali si, nebyli
uražení a makali na tréninku, aby si místo v základní sestavě zasloužili.
V té době, v roce 2000, jsem dostal od spoluhráčů pro mne nečekanou nabídku, abych dělal předsedu
oddílu, protože už po příchodu do Chlístova jsem se snažil shánět sponzory pro chod mužstva, neboť
v té době nebylo peněz nazbyt a nebyly ani ideální materiálové podmínky. Oficiálně jsem, ale, funkci
převzal až o něco později. Už od samého začátku jsem se snažil zajistit chod oddílu a realizovat
investiční akce, každoročně shánět posily do mužstva, s čímž nám v té době ve velké míře pomáhal
Pavel Němec z HFK Třebíč, ačkoliv mu bylo neustále předhazováno, že se snaží Chlístovu pomáhat.
Tímto bych mu rád poděkoval, nezastírám, že svou roli v tom mělo to, že jsme sousedé, spolužáci
ze školy a kamarádi. Bohužel si musel často vyslechnout i hlasy z Chlístova, že nám moc nepomáhá,
ale lidé rádi kritizují, aniž by sami cokoli udělali nebo nějak pomohli.

Poděkovat bych chtěl také všem starostům i zastupitelům obce Chlístov za jejich dlouhodobou podporu
chlístovského fotbalu. Věřím, že jsme dlouholetou úspěšnou účastí v okresním přeboru propagovali
obec Chlístov, protože Chlístov je nejmenší obcí, která okresní přebor hraje.
Moje poděkování patří také všem trenérům, členům výboru, spoluhráčům za spolupráci.
Za uplynulých 20 let se kromě sportovních úspěchů dařilo zajišťovat také zázemí
pro fotbalovou činnost, namátkou to byla kolaudace fotbalových kabin, výstavba zavlažování, výstavba
zábran za brankami, oslavy výročí fotbalového oddílu, rekonstrukce fotbalových kabin vč. zázemí, obec
zajišťovala výstavbu oplocení kolem hřiště a přístavbu altánu.
Bohužel ne vše se podařilo, v některých případech došlo k nákupu hráčů, kteří měli zájem hrát
za Chlístov, ale ten zájem jim vydržel jen krátce.
Na závěr mně dovolte vyslovit přání, aby výbor v čele s novým předsedou pokračoval v úspěšné
reprezentaci chlístovského fotbalu, a aby se mu dařil i poslední dobou nejtěžší úkol - zajišťovat dostatek
hráčů, kteří budou mít zájem hrát fotbal.
Díky koronaviru se v r. 2020 neuskutečnilo mnoho fotbalových zápasů a bohužel jsem se nestihl
potkat a rozloučit se s bývalými i současnými spoluhráči, se členy výboru i fanoušky.

Věřím, že v r. 2021 k tomu najdeme příležitost a společně tak dodatečně zhodnotíme i jednu etapu
chlístovského fotbalu.

Rostislav Novák
předseda oddílu do 1. 2. 2020

Vážení fotbaloví přátelé ještě jednou,
první akcí v roce 2020 bylo uskutečnění volební valné hromady v sobotu 1. února. Zde byl
na čtyřleté volební období zvolen nový výbor v následujícím složení:
Michal Rygl (předseda výboru), Petr Pokorný (místopředseda výboru), Karel Růžička (pokladník),
Miroslav Svoboda ml. (hospodář), Ing. Michal Granát (sekretář), členové výboru: Miloslav Veleba ml.,
Miroslav Svoboda st., Jiří Veleba a Jakub Pokorný.
Poslední únorový den 29. 2. 2020 proběhl 20. fotbalový ples v Předíně, kterého se zúčastnilo cca 200
návštěvníků a na kterém hrála oblíbená kapela Fontána. Jménem výboru Slavie Chlístov tímto děkuji
všem občanům, organizacím i sponzorům za dary do tomboly a pořadatelům za zajištění hladkého
průběhu akce.
V jarních měsících pak byl proveden úklid hřiště a jeho okolí, byly odstraněny spadané větve ze stromů
a vyhrabáno listí. Dále byla zhotovena izolace balkónu, která byla v havarijním stavu. Byla opravena
střecha střídaček hostů, která byla poškozena při kácení stromů. Také byl nakoupen materiál na nové
branky, jejichž zhotovení je plánováno na letošní rok.
Dne 3. července 2020 proběhla tradiční pouťová taneční zábava s místní kapelou Modrá Skalice
a FRENCIZ akustik. Zábava byla po dlouhé pauze první veřejnou akcí, což bylo znát na solidní
návštěvnosti, dobrá nálada a chuť se bavit doprovázela návštěvníky do ranních hodin.
V sobotu 25. 7. 2020 se uskutečnil XXIII. ročník Memoriálu Václava Dorůžky a Josefa Vlka. Stejně jako
v předchozích letech byl problém se zajištěním účasti fotbalových celků, nakonec se podařilo zajistit
účast týmů TJ Sokol Horní Újezd a 1. SK Rokytnice nad Rokytnou, zápasy byly sehrány systémem
každý s každým, kdy konečným vítězem se stala Slavia Chlístov před 1. SK Rokytnicí nad Rokytnou
a TJ Sokolem Horní Újezd.
Dále se naše mužstvo zúčastnilo Poháru Okresního fotbalového svazu, kdy jsme ve skupině porazili
dne 20. 7. 2020 na domácím hřišti tým z TJ Třebelovice výsledkem 10:3 a dne

3. 8. 2020 jsme na hřišti soupeře vyhráli nad TJ Koněšín 3:1. Jako první tým ve skupině jsme postoupili
do semifinále poháru, které by se mělo odehrát na jaře tohoto roku.
Jarní část ročníku 2019 - 2020 byla zrušena, žádné týmy nepostupovaly ani nesestupovaly. Podzimní
část ročníku 2020 – 2021 byla dohrána pouze částečně s tím, že tři zbývající zápasy by se měly odehrát
v jarní části soutěže. SK Slavia Chlístov odehrála na podzim celkem deset zápasů s těmito výsledky:
Chlístov

-

Horní Újezd

3:3 (1:1)

Koněšín

-

Chlístov

1:6 (0:1)

Chlístov

-

Studenec

3:2 (3:1)

Myslibořice

-

Chlístov

1:1 (0:0)

Chlístov

-

Vladislav

2:3 (2:1)

Chlístov

-

Nové Syrovice

2:2 (0:1)

Výčapy

-

Chlístov

4:1 (2:0)

Chlístov

-

Blatnice

1:4 (1:2)

Třebelovice

-

Chlístov

6:3 (2:2)

Chlístov

-

Hartvíkovice

4:3 (1:1)

Náš tým přezimoval na osmém místě se ziskem dvanácti bodů.
Odchody hráčů

Příchody hráčů

Nováček Zbyněk do SK Kouty
Krul Jaroslav do Sokolu Heraltice

Kučera Vojtěch z TJ Štěměchy
Péter Benjamín z FK 1.FC 2000 Kalinčiakovo (SVK)
Veleba Miloš z 1.SK Rokytnice nad Rokytnou
Sodomka Jiří z 1.SK Rokytnice nad Rokytnou
Špaček Martin z SK Fotbalová škola Třebíč

Rád bych na tomto místě poděkoval trenérovi a hráčům za reprezentaci fotbalového oddílu, členům
výboru za aktivní činnost a všem členům fotbalového klubu, fanouškům, sponzorům za pomoc v roce
2020, dále pak spolkům a zejména zastupitelstvu obce Chlístov za dobrou spolupráci.
Jednou týdně se za příznivého počasí koná fotbalový kroužek pro děti, pod heslem „FOTBAL PRO
VŠECHNY“.
Závěrem chci jménem všech členů poděkovat Rosťovi Novákovi, který byl dlouholetým
předsedou klubu od roku 2000. Za jeho působení ve funkci předsedy dosáhl náš oddíl mnoha
sportovních úspěchů, podařilo se uskutečnit významné investiční akce, ze kterých mohu uvést např.
výstavbu zavlažování a zábran za brankami, rekonstrukci fotbalových kabin apod.. Za jeho neúnavné
úsilí posunovat klub směrem dopředu mu patří velký dík.

Michal Rygl
předseda SK Slavia Chlístov z.s.

ZPRÁVA
o finančním hospodaření obce Chlístov v roce 2020
(v tisících Kč)
Příjmy ve výši 6 589
daňové příjmy 3 788 (daň z příjmů fyzických osob, právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí, daň
z hazardních her a odvod z loterií), pronájem nebytových prostor 297, příjem z pronájmu pozemků 124, poplatky za
komunální odpad a ze psů 171, tříděný odpad 40, prodej dřeva 347, převody z rozpočtových účtů 953, prodej
pozemků 4, ostatní příjmy 2
dotace: kraj Vysočina POVV 127, kraj Vysočina na správu 68, volby 21, lesy (oplocenka, sazenice, kůrovec) 278,
příspěvek COVID 369

Výdaje ve výši 5 841
pěstební činnost 254, příspěvek na provoz prodejny 60, silnice služby 9, úroky úvěr komunikace 3, chodníky krajská
kom. 274, radar krajská komunikace 66, dopravní obslužnost 27, voda 3, úroky kanalizace a ČOV 14, oprava kanál 13,
příspěvek 17 (MŠ Markvartice, charita, nemocnice Třebíč, Myslivecký spolek), knihovna, kronika, kultura 29, OSA a
rozhlas 10, činnost JsDH Chlístov 12, příspěvek SDH 10, příspěvek Slavia Chlístov 30, veřejné osvětlení 300 (z toho
dotace POVV na výměnu svítidel 127), hospodaření s majetkem 88, nákup majetku 2 140 (budova č. 51) a pozemky
127, sběr a svoz odpadů: komunálních 157, nebezpečných 22, tříděných 65, bioodpad 33, sběrný dvůr 2, údržba zeleně
a veřejných prostranství 70, výstavba sociálky 3, inženýrské sítě 55, zastupitelstvo 318, volby 21, správa 487, DPPO
obec 155, převody rozpočtových účtů 953, pojištění majetku 8, ostatní výdaje 6
Podrobný rozpis příjmů a výdajů je k nahlédnutí v kanceláři OÚ nebo v elektronické podobě na stránkách obce.

Majetek obce k 31. 12. 2020 v Kč:
dlouhodobý nehmotný majetek
pozemky

176 989,00
2 251 123,00

stavby

23 977 081,00

samostatné movité věci

1 275 024,00

drobný dlouhodobý nehmotný maj.
drobný dlouhodobý hmotný maj.
operativní evidence – nehmotný maj.

60 319,00
1 007 319,00
12 217,00

hmotný maj.

268 135,00
29 028 207,00

nedokončený majetek chodníky krajská

273 944,00

celkem

sociálky hřiště

15 000,00

výstavba inž. sítí

55 214,00

Plnění rozpočtu rok 2020 v Kč
PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET PO ZMĚNÁCH

daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitál. příjmy
přijaté transfery
příjmy celkem

4 163 100,00
646 200,00
0
68 100,00
4 877 400,00

3 971 655,00
810 520,00
3 560,00
1 815 677,00
6 601 412,00

SKUTEČNOST

3 960 363,20
809 860,26
3 560,00
1 815 677,00
6 589 460,46

PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET PO ZMĚNÁCH

běžné výdaje
kapitálové výdaje
výdaje celkem
z toho splátky

2 866 794,00
3 195 910,00
6 062 704,00
592 096,00

3 216 126,00
2 795 710,00
6 011 836,00
592 096,00

SKUTEČNOST

3 176 781,25
2 663 754,01
5 840 535,26
592 096,00

Stav bankovních účtů k 31.12.2020 v Kč
běžný účet, Česká spořitelna a.s.
běžný účet, Česká národní banka
celkem

6 824 024,82
3 901,97
6 827 926,79

Stav přijatých úvěrů a finančních návratných výpomocí
k 31.12.2020 v Kč
úvěr na komunikaci, Česká spořitelna a.s.
finanční návratná výpomoc, Státní fond životního prostředí
kanalizace a ČOV
celkem

80 126,00
1 208 596,46
1 288 722,46

Schválený rozpočet obce na rok 2021 (v Kč)
§

pol.

PŘÍJMY

1111 DPFO

rozpočet 2021
865 000,00

§

VÝDAJE

1019 Včelaři dar

1112 DPFO plac. popl.

14 000,00

1032 Lesy

1113 DPFO vyb. srážkou

85 000,00

1037 Myslivci dar

1121 DPPO

650 000,00

2212 Silnice

1122 DPPO za obce

129 580,00

2219 Výstavba chodníků

1211 Daň z přidané hodnoty
1334 Odnětí zem. půdy

1 790 000,00
987,00

1340 Poplatek za KO

160 000,00

1341 Poplatek ze psů

7 500,00

1361 Správní poplatky
1381 Daně z haz. her
1382 Zrušený odvod loterií
1511 Daň z nemovitostí
4111 Volby, příspěvky
4112 Souhrnný dotační vztah

2292 Dopravní obslužnost
2310 Voda -čl. příspěvek
2321

rozpočet 2021
1 000,00
250 000,00
3 000,00
28 000,00
1 500 000,00
27 000,00
2 950,00

Kanalizace

12 000,00

3111 Mateřská škola dar

5 000,00

500,00

3312 Dar HEJK

10 000,00

20 000,00

3314 Knihovna

7 000,00

50,00
190 000,00
0,00
70 800,00

3316 Vydavatelská činnost

10 000,00

3319 Kronika, senioři, Mikuláš

22 000,00

3341 Rozhlas

15 000,00

3399 Advent, vítání, jubilea

23 000,00

1032

Lesy

250 000,00

3419 SK Slavia příspěvek

30 000,00

3613

Pronájem ost. nem.

258 000,00

3429 Koupaliště., hřiště

18 000,00

3639

Pronájem pozemků

125 000,00

3522 Nemocnice dar

3725

Příjmy za tříděný odpad

6171

Správa

6310

Příjmy z úroků

CELKEM

1 500,00
600,00
4 658 517,00

8115 financování
CELKEM

40 000,00

PŘÍJMY

365 576,00
5 024 093,00

3613 Nebytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví

45 000,00
2 000,00

3633 Inženýrské sítě

500 000,00

3639 Komunální rozvoj

160 000,00

3721 Svoz nebezp. odpadů
3722 Svoz KO

25 000,00
162 000,00

3723 Svoz tříděného odpadu

70 000,00

3726 Svoz bioodpad

35 000,00

3729 Provoz sběrných dvorů
3745 Péče o veřejnou zeleň
4341 Charita dar

3 000,00
125 000,00
4 000,00

5213 Krizová opatření

5 000,00

5512 Požární ochrana

40 000,00

6112 Zastupitelstvo

323 000,00

6171 Činnost místní správy

490 000,00

6310 Služby peněžních ústavů
6320 Pojištění Česká pojišťovna
6399 Platby DPPO za obec
CELKEM

4 000,00
10 345,00
129 580,00
4 701 875,00

Splátky úvěru
CELKEM

VÝDAJE

Závazný ukazatel je § (odvětví)
Správce rozpočtu: J. Nováková

5 000,00
600 000,00

Příkazce rozpočtu: Martin Šulc

322 218,00
5 024 093,00

Statistika obyvatelstva naší obce
Počet obyvatel k 31. 12. 2020:
306 osob
z toho: žen
mužů

154
152

průměrný věk:

41,02

průměrný věk:
průměrný věk:

42,19
39,85

Obyvatelstvo:
Děti do 15ti let
19 - 65 let

55 osob, tj. 18 %
177 osob, tj. 58 %

15 - 18 let
nad 65 let

Navždy nás opustili:

Narodili se:
Krupica Kristián
Bartík Matěj
Nováková Natálie
Šulc Martin
Krátká Anna

15 osob, tj. 5 %
59 osob, tj. 19 %

4.4.2020
7.4.2020
10.7.2020
29.7.2020
12.8.2020

Špačková Milada
Kocián Rudolf

Přistěhovali se:

Odstěhovali se:

Hrůza Jaroslav

Novák Martin

Brabencová Lucie
Rygl Dominik
Nováková Zuzana
Dvořák Lukáš

Sňatek:
Daniela Moravcová a Petr Koumar

30.5.2020

Zuzana Slavíková a Karel Novák

6.6.2020

Kristýna Pokorná a Jaromír Hroch

1.8.2020

Jana Svobodová a Pavel Tkaný

12.9.2020

OBECNÍ ÚŘAD
Oficiální název:
Adresa úřadu:
IČO:
Datová schránka:
Telefon/fax:
Mobil starosty:
Webové stránky obce:
Oficiální e-mail úřadu:
Číslo účtu:
Úřední hodiny:

Členové obecního zastupitelstva:
Obec Chlístov
Chlístov 11, 675 22 Stařeč
00377295
tyrbf4z
568 870 603
724 192 707
http://chlistov.org/
ou.chlistov@seznam.cz
ČS, a.s.: 152 550 1339/0800
ČNB: 94-3618711/0710
úterý 18.00 - 20.00 hod.

starosta: Martin Šulc
místostarostka: Ing. Martina Ferklová
Marie Cardová
Jitka Žampová
Dušan Krátký ml.
Michal Grubl
Petr Trnka
Jaromír Rygl
Jiří Veleba
účetní OÚ: Jaroslava Nováková

