OBEC CHLÍSTOV

ZPRAVODAJ
2019

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nacházíme se nyní v nelehké době, proto Vás chci hned na úvod poprosit, buďte opatrní
a ohleduplní vůči sobě i ostatním. Dodržujte nařízení vlády a respektujte vydaná doporučení
Státního zdravotního ústavu. Pokud budete mít jakýkoliv problém, neváhejte se na nás obrátit.
Rádi Vám pomůžeme. Pevně věřím, že daná situace nebude mít dlouhého trvání a vše se v dobré
obrátí.
Nyní bych se rád přesunul k příjemnějším záležitostem. Děkuji všem, co se aktivně podílejí
na chodu, okrase, údržbě a rozvíjení naší obce. Spolupráce všech občanů a spolků je v dnešní
době, dá se říci, ojedinělá, ale v naší obci se mi zdá velice zdařilá. Což jsme se mohli přesvědčit
například při loňské oslavě 100 let lípy, která se těšila velikému úspěchu.
Mnoho obecních projektů bylo zahájeno předchozími zastupiteli, naše snaha je, vše dotáhnout
do zdárného konce. Z tohoto místa jim chci znovu srdečně poděkovat za určení správného směru.
Na závěr mi dovolte Vám do dalších let popřát především hodně zdraví, štěstí a vzájemné
tolerance.
Martin Šulc
starosta

STALO SE V NAŠÍ OBCI…
…V LEDNU:


První den nového roku jsme se se spoluobčany a dalšími známými z okolních obcí setkali
při tradičním výšlapu na Kobylí hlavu (688 m n.m.).



Druhý lednový den převzala do svých rukou místní knihovnu paní Martina Krátká, které
přejeme, aby se jí tato práce líbila a dařilo se jí rozvíjet místní knihovnu dle představ
a možností. Za dosavadní dlouholetou péči o místní čtenáře patří i na tomto místě velmi
poděkovat paní Bohuslavě Veselé, které tímto přejeme především pevné zdraví a mnoho
radosti!



5. ledna proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Srdečné díky patří všem dárcům
i koledníkům!
Rokytnice nad Rokytnou
36 738,00 Kč
Římov
13 660,00 Kč
Markvartice
9 037,00 Kč
Chlístov
15 055,00 Kč
Horní Újezd
12 880,00 Kč
Kojetice
12 635,00 Kč
CELKEM
100 005,00 Kč



19. ledna se v místním hostinci uskutečnil 11. ročník turnaje v „KUŠPRŠÍ“ – vítězové:
Ladislav Veselý a Jiří Veleba.

…V ÚNORU:


20. února proběhlo na místním hřišti kácení dřevin z důvodu bezpečnostního. Tomuto kácení
předcházelo vypracování posudku ke zhodnocení zdravotního stavu stromů
Ing. Simandlovou a Ing. Emmerem. Pokáceno bylo celkem 28 ks dřevin, práci provedla
f. Ing. Jan Sodomka.



24. února se uskutečnil
v místním
hostinci
dětský
karneval.
Děti
přivítala
tentokrát dvojice Mach a
Šebestová
s ustřiženým
sluchátkem a na místě je
kromě soutěží a diskotéky
čekala také bohatá tombola.
Velké poděkování patří Svazu
žen a všem dalším, kdo
pomáhali
s organizací
a
samozřejmě také sponzorům.



25. února započaly úpravy interiéru kanceláře obecního úřadu. Kancelář byla přesunuta
do místnosti od vchodu po levé straně, napravo zůstala rozhlasová místnost s částí archivu.
Kancelář pak dostala v květnu zcela nový nábytek, na podlahu bylo položeno nové linoleum,
stropní podhled vybaven novými svítidly.

…V BŘEZNU:


Z neděle na pondělí 10. – 11. března 2019 se přes celou Českou republiku přehnala
mohutná vichřice EBERHARD. Způsobila v ČR velké škody a mohutné výpadky proudu.
U nás se vyřádila především na již kůrovcem zmítaných lesích.



23. března jsme společnými silami uklidili veřejná prostranství naší obce.



25. března se na OÚ konalo 1. veřejné projednání Návrhu Územního plánu Chlístov. Práce
na tomto dokumentu byly započaty Zastupitelstvem již v roce 2011. Dne 17. prosince 2019
proběhlo 2. veřejné projednání upraveného a posouzeného Návrhu Územního plánu,
následně došlo k jeho schválení. Územní plán Chlístova nabyl účinnosti dne 27. 2. 2020.

…V DUBNU:


6. dubna jsme opět spojili síly a vysadili
celkem 64 ks ovocných stromů (staré odrůdy
švestek, jabloní a třešní) podél „jižní spojky“
nebo chcete-li „D1“. Na tuto akci jsme využili
podporu Nadace ČEZ z grantového řízení
Stromy 2019. Poděkování patří všem, kteří se
zúčastnili a svým elánem a chutí přispěli ke
zdaru celé akce, velké díky i místním spolkům
především hasičům za příkladnou pomoc se
zaléváním nejen při výsadbě stromů, ale i po
zbytek roku.


20. dubna, jako každý rok proběhlo čištění
koupaliště pod taktovkou místních hasičů
a dobrovolníků z řad našich spoluobčanů.

22. dubna jsme slavili Velikonoce a naši
chlapci i muži vyrazili se svými pomlázkami
za slečnami a dámami do terénu. Počasí přálo
a pomlázka se jistě vydařila.



30. dubna vztyčila mužská část našeho obyvatelstva tradičně
a v podvečer vzplála čarodějnice čekajíce do té doby na vrcholu vatry.



V dubnu dále proběhla v místní hasičárně výměna světel.

na

návsi

máj

…V KVĚTNU:


11. května se v místním hostinci konalo setkání seniorů. Přivítání a úvodní slovo obstaral pan
starosta, o historii obce si příspěvek připravila paní místostarostka. K tanci i poslechu zahrála
a zazpívala paní Vídenská z Předína a dámy ze Svazu žen se postaraly o obsluhu
a občerstvení. Věříme, že se celé odpoledne našim seniorům líbilo a při družném posezení
prožili příjemné chvíle, na které rádi vzpomínají.



12. května se na hřišti konalo okrskové kolo hasičské soutěže, doprovázené jak
se na hasičskou soutěž sluší pěkným deštěm. Za čtvrté místo se rozhodně stydět nemusíme.



24. – 25. května se v rámci celoevropských voleb i v naší obci konaly volby do Evropského
parlamentu. Mezi prvními třemi s největším počtem hlasů se umístili: KDU ČSL (16 hlasů),
Česká pirátská strana a ANO 2011 (obě shodně po 11 hlasech) a KSČM (8 hlasů).

…V ČERVNU:
Již pátý ročník oblíbeného festivalu HEJK
se uskutečnil 21.-22. června opět na místním hřišti.
Festivaloví nadšenci byli uspokojeni nejen hudební
náloží
a jedinečným duchem této akce, ale i nabídkou
chutného jídla a pití po oba dny. Velké díky patří
všem, kteří pomáhají organizovat tuto akci, která
svědčí o tom, že Chlístov žije a také těm, kteří ji svojí
účastí podpoří. Neméně však patří poděkovat i těm,
kteří celý průběh akce podporují i jen svojí tolerancí.



Snímek napravo: Skvělé a zcela netradiční pojetí poutače na HEJK od autorů Luboše a Liby Pokorných (dle vize autorů
pomohl zrealizovat Svaz žen a další dobrovolníci).



V průběhu měsíce rovněž došlo k výměně pouličních světel podél hlavní silniční tepny
v Chlístově. Nová světla jsou moderní vzhledem a ekonomické provozem – jedná se o první
etapu výměny (provedla f. Ing. Milan Špaček). Druhá proběhne v roce 2020.



Dále byl v naší obci proveden odborný ořez stromů, osázení památníku obětem první
světové války novými výsadbami a v rámci našeho katastru došlo k opravě propustku
na silnici I/23.

…V ČERVENCI:


Na svátek zasvěcený svatému Cyrilu
a Metodějovi proběhla naše tradiční pouť.
Poprvé netradičně v pátek 5. července
odsloužil náš nový p. farář Jan Krbec na hřišti
mši svatou a dále se odvíjelo slavení dle
rozvrhu každé rodiny. Na návsi bylo možno
svézt děti na kolotočích a po stáncích
si drobně pokoupit či se občerstvit.

Na hřišti se pak v neděli 7. července bylo
možno potěšit nad výkony především našich
místních mladých fotbalových nadějí.





Dále byla provedena Krajem Vysočina oprava silnice od Veverky po začátek naší obce
a obcí pak opravena nástřikem a vyplněním děr „Jižní spojka“ chcete-li „D1“ až ke koupališti
a dále k OÚ.
V tomto měsíci bylo na koupaliště nainstalováno nové WC.

…V SRPNU:


3. srpen se nesl v duchu sousedských oslav naší
stoleté lípy rostoucí u kapličky a pořadatelé pojali
oslavu v duchu prvorepublikovém. Prostor pod kaplí
zaplnily během dopoledne stánky dobově nazdobené,
ve kterých byla připravena
hojnost dobrého pití i jídla.
Oslava samotná započala
se
mší
svatou
na
poděkování Bohu, kterou
odsloužil pan Jaroslav Svoboda (nyní sloužící ve farnosti
pohořelické). Na následné příjemné atmosféře celého odpoledne
mají dozajista lví podíl naše ženy, které připravily stylové dobroty jako např. pekáče,
bez kterých by tyto oslavy nemohly být tím, čím byly a také všichni pořadatelé, kteří
se zasadili o přípravu a zajištění takových dobrot jako je např. chléb se škvarkovkou, uzené
či kontušovka. Obrovský dík patří také našim místním hudebníkům, kteří celé odpoledne
doprovodili skvělou muzikou (rodina Božejovských a pan Jiří Krátký s harmonikou) a také
všem, kteří ukázali něco ze svých retrosbírek (P. Pokorný, M. Sodomka, K. Novák), ze svého
umění (V. Kučera a M. Veleba) či přispěli dobré náladě jízdou v kočáře taženým koňmi
(S. a M. Ryglovi). Burácivý tón místní výtečné rockové skupiny Modrá Skalice zněl
pak Chlístovem od večera až do pozdních nočních hodin.

Zkrátka jedlo se, pilo se, tančilo se, bavilo se a hlavně posedělo se a zavzpomínalo
se sousedy na doby minulé přímo uprostřed vesnice a i přes vrtochy počasí určitě dobře
všem bylo. Skvělá myšlenka rodiny Pokorných se tak za neskutečné energie a pomoci všech
místních nadšenců proměnila v takovou realitu, na kterou budeme minimálně sto let všichni
rádi vzpomínat.



Poslední prázdninový den jsme chtěli alespoň trochu potěšit před nástupem do školy naše
děti a tak se uskutečnil dětský den. Ten se nesl v duchu indiánském. Počasí horké, účast
příjemná, akce zdařilá. Díky Svazu žen i jejich udatným rudým mužům z řad hasičů
a sportovců!



Dále byl v srpnu na hřišti proveden nátěr plotu a opraveny lavičky v obci.

…V ZÁŘÍ:


21. září se v rezortu Březová konal Den pro děti a rodiny, kterého se zúčastnily i chlístovští.
Sobotní slunečné odpoledne tak strávily rodiny s dětmi při hrách a procházkách opravdu
zajímavým areálem. K občerstvení nechyběla limonáda a tradiční opečený špekáček
pro všechny děti.



Položena nová zámková dlažba u památníku obětem války (svépomocí).

…V ŘÍJNU:


Odfrézování pařezů na hřišti a kaštanu směrem na Heraltice (f. Ing. Jan Sodomka).



Dovybavení naší kaple sedadlem pro kněze (Sedes) a dřevěnou podlážkou pod lavicemi.
Realizaci provedli místní truhláři pan Jar. Novák st. a pan Jar. Novák ml. a hrazena byla
ze zdrojů Farnosti Rokytnice nad Rokytnou (kam přispívají i naši obyvatelé prostřednictvím
sbírek).



28. října se konal lampionový průvod. Malí i velcí se svítícími lampiony prošli celou vsí
od Kocandy po památník obětem války. Zde byly zapáleny svíce a položen věnec.

…V LISTOPADU:


6. listopadu patřila horní zasedací místnost OÚ nejen všem našim
dětem, ale i ostatním tvořivým duším, neboť se zde konaly také již
tradiční vánoční dílničky připravené Svazem žen. Nouze nebyla
o šikovné děti, nápadité ozdoby a dobrou náladu. Snad jen postesk,
že toho sněžení za okny jsme se nedočkali ani při tomto tvoření a ani
po zbytek vánočního času.



30. listopadu jsme opět
společnými
silami
připravili naši vesnici na
přicházející
adventní
čas. Na návsi jsme
postavili tradiční Betlém
se svatou rodinou a
vztyčili
zvoničku.
U kapličky naaranžovali
anděly
a nazdobili vánoční
strom světýlky.

…V PROSINCI:


6. prosince dorazil ke kapličce Mikuláš se svojí družinou čertů a andělů. Hříchy dětí byly
v Knize hříchů zapsány a Mikuláš je všechny přečetl a zvážil, ale vzhledem k tomu, že žádné
dítko odneseno do pekla nebylo, jednalo se o hříšky drobné, které mohou děti v následujícím
roce napravit. Odměnou pro ty hodné a povzbuzením pro ty občas zlobivé jim byly balíčky
plné sladkostí a ovoce.



28. prosince jsme se o desáté dopolední hodině vydali na pěší výšlap na horu Mařenku.
Přesně v poledne jsme se společně s ostatními občany obcí Mikroregionu podhůří Mařenky
setkali na vrcholu. Zde jsme se (jak se na předsilvestrovský výšlap sluší) podružili a popřáli
do nového roku vše nejlepší!

Lesy
Jak jistě všichni víte, postihlo nejen naši obec, ale i celou ČR nebývalé sucho a s tím také
souvisí stav našich lesů. Stromy jsou poškozeny suchem a hlavně náletem kůrovce.
Vzhledem k této situaci se snažíme lesy vykácet, vyčistit a následně vysázet znovu. Ale není
to vůbec jednoduché. Není odbyt na dřevo postižené kůrovcem, nejsou firmy, které by za dobrou
cenu les vykácely a vysázely nový. I přes to se snažíme kůrovcovou kalamitu pomalu, ale jistě
řešit.
V loňském roce jsme vytěžili 678,53 m3 dřeva.
V listopadu 2019 jsme nechali vysázet 7 307 ks sazenic dubu letního (u koupaliště).
V roce 2020 budeme pokračovat s těžbou kůrovcové kalamity a následným osázením vykácených
a vyčištěných holin.

Svaz žen
Rok 2019 byl opět velmi bohatý na kulturní dění v naší obci.
V únoru jsme pro naše nejmenší pořádaly v místním hostinci dětský karneval. Moderování
se tentokrát ujali Mach a Šebestová. Účast dětí nebyla velká, ale i tak si to všichni náležitě užily.
Ať už soutěžemi, tancem anebo výhrou v tombole, která byla opravdu bohatá.
V květnu jsme se spolupodílely na setkání našich starších spoluobčanů, kde bylo
připraveno recitační vystoupení místních dětí, přednáška o historii naší obce, bohaté občerstvení
a také hudba k tanci a poslechu v podání paní Pavly Vídenské z Předína.
Koncem června jsme byly nápomocny u přípravy již tradičního hudebního festivalu
Chlístovský Hejk, nejen vybudováním Hejkavárny, ale i celkové vizáže festivalu na hřišti.
Začátek července neodmyslitelně patří pouti na svátek sv. Cyrila a Metoděje a ani tentokrát
nechyběla pomoc našich žen s přípravou mše svaté na hřišti.
3. srpna se konala oslava 100 let lípy, kde se nejen naše členky, ale i spoustu nadšených
spoluobčanů podílelo na pořádání této zdařilé akce. I když počasí nepřálo, účast byla opravdu
velká. Budiž pochválen ten, komu se zrodila myšlenka uspořádání takové akce.
Na konec prázdnin jsme připravily pro naše nejmladší dětský den - Indiánskou stezku.
Trasa byla přizpůsobena i pro maminky s malými dětmi v kočárku. Děti během výpravy plnily
různé úkoly, za které dostávaly indicie k vyluštění tajného hesla a to pak sdělily šamanovi kmene
MoyMoy. Odměnou jim byla vydána část pokladu již zmíněného šamana. Počasí tentokrát přálo
a dětí se sešlo opravdu hodně.
28. října se konal lampionový průvod a my máme radost, že se každý rok sejde několik
malých i velkých se svítícími lampiony v ruce a prochází se naší vsí až k památníku obětem první
světové války, kde se zapálí svíce a položí věnec.
V polovině listopadu, v předadventním čase, jsme v "dílničkách" na obecním úřadě vyráběly
vánoční dekorace. Na výběr bylo několik motivů a jelikož máme šikovné děti a maminky, odnášely
si všichni spoustu krásných výrobků.
K adventu neodmyslitelně patří i stavění betlému a zvoničky u autobusové zastávky
a andílků u kapličky, krásné výzdoby naší vísky. Ruce k dílu zde hlavně přidávají místní chlapi.
Začátek prosince patří Mikulášovi a jeho pomocníkům, kteří hodným dětem nadělí balíček
sladkostí a jiných dobrot. S organizací pomáháme zastupitelům obce.
Závěrem bych chtěla poděkovat nejen členkám a jejich rodinným příslušníkům, ale i všem
spoluobčanům, kteří nám jsou nápomocni při organizování akcí pořádané v naší obci. Bez vaší
pomoci by to opravdu nešlo.
A pokud by měla některá slečna či žena zájem se přidat mezi nás, ozvěte se, budeme jen rády.

Děkuji za vaši přízeň.
Radka Velebová
jednatelka

Sbor dobrovolných hasičů Chlístov

Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností našeho sboru v roce 2019.
V březnu se konalo setkání starostů dobrovolných hasičů okresu Třebíč, které hostili hasiči
ze Starče.
V dubnu byl sběr železného šrotu. Techniku poskytl pan Štveráček a pan Novák, nasbíralo
se přibližně 4,5 t železa. Rovněž proběhlo každoroční čištění místního koupaliště. Provedlo
se kompletní vyčištění a ošetření modrou skalicí. Posekala se tráva, uklidil celý areál, byly
pokáceny a odklizeny nejbližší stromy napadené kůrovcem.
12. května proběhla u nás na fotbalovém hřišti okrsková soutěž. Velitelem soutěže byl pan
Marek Veleba. Počasí nám vůbec nepřálo, ale i tak soutěž proběhla. Děkuji všem, kdo
se na zajištění a průběhu soutěže podíleli, družstvu za reprezentaci sboru a obce.
30. dubna se vztyčila u místního hostince tradiční máje spojená s pálením čarodějnic.
Během hoření hranice se zvedl silný vítr, který hnal odletující jiskry na přilehlé domy a mohlo dojít
k požáru. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli na příště udělat u máje oheň pouze symbolický a větší
přesunout do bezpečné vzdálenosti, např. poblíž čističky.
3. srpna jsme se zúčastnili příprav a pořádání oslav stoleté lípy u místní kaple. Děkuji všem
zúčastněným členům, ale i ostatním dobrovolníkům za jejich pomoc.
10. srpna jsme obdrželi pozvání od hasičů ze Štěměch na oslavy 120 let založení jejich
sboru. Součástí oslav bylo vysvěcení historického znaku a praporu obce. Na fotbalovém hřišti
proběhla soutěž v požárním sportu, které jsme se se smíšeným družstvem našich starších
a mladých hasičů také zúčastnili.
V průběhu roku byly prováděny i práce technického rázu. Zalévání nově vysázených
ovocných stromů, údržba skupinových studní, oprava protékajícího stavidla na Dolním rybníku
a běžná údržba techniky.
Do technického vybavení jednotky bylo zakoupeno nové Kalové čerpadlo AS-215 230 V o výkonu
23 000 l/hod, cena čerpadla 15 512,- Kč.
V roce 2019 jsme se rozrostli o tři členy, k 31.12. čítá naše základna 59 členů.
Během roku jsme se podíleli na všech akcích, které se konaly v obci (Chlístovský Hejk, Indiánská
stezka apod.). Velice si ceníme spolupráce s fotbalovým klubem a svazem žen, s obecním
úřadem a celým zastupitelstvem obce.
Závěrem chci poděkovat všem, nejen hasičům, kteří nelitují svého času a jsou ochotni vždy
pomoci tam, kde je potřeba. Díky Vám se v širokém okolí o naší obci ví.

Dušan Krátký
starosta SDH

Myslivecký spolek
Dovolte mi, vám přiblížit činnost našeho mysliveckého spolku v uplynulém mysliveckém roce
2019.
Myslivecký spolek má pronajatou společenstevní honitbu od honebního společenství
Chlístov, kterou tvoří 623 ha zemědělská půda, 168 ha lesní plocha, 5 ha vodní plocha a 23 ha
ostatní pozemky.
Myslivecká základna aktuálně čítá 13 myslivců s věkovým průměrem 57 let, máme 4 psy
s loveckou upotřebitelností, vlastníme mysliveckou chatu, v její blízkosti centrální dřevěný sklad
a po honitbě rovnoměrně rozmístěných 10 mysliveckých boud jakožto zásobníky krmiva pro zimní
přikrmování, jejichž součástí je samozřejmě slanisko, jesle a krmítka pro předkládání krmiva.
Dále několik zásypů pro drobnou zvěř a samozřejmě posedy a lavičky pro pozorování zvěře a lov.

Aby toto veškeré zařízení plnilo svůj účel, jsou nezbytné pravidelné každoroční údržby, opravy
a rekonstrukce. Jinak tomu nebylo ani v loňském roce, kdy jsme provedli již dlouhodobě
plánovanou kompletní rekonstrukci střechy u myslivecké chaty včetně výměny latí, fólie,
oplechování a okapů. Dále postavili nový přírodní záchod, vyrobili 5 nových zásypů pro drobnou
zvěř, několik slanisek a krmných zařízení a instalovali 3 nové kazatelny. Vzhledem k stále
narůstajícímu počtu zvěře myslivosti škodící, jsme na podporu drobné zvěře vyrobili 2 umělé
a 2 sklapovací nory a stávající důkladně opravili a vyčistili.
Z dalších našich aktivit bych rád zmínil pravidelnou výpomoc se sběrem kamene pro ZD
Okříšky
a Rolnickou společnost Lesonice jakožto zemědělské podniky, které obdělávají největší část naší
honitby a se kterými velmi úzce spolupracujeme nejenom z pohledu nákupu krmiva, ale též
z pohledu vzájemné informovanosti a vstřícnosti při zakládání porostů zemědělských plodin,
během jejich vegetace a samotné sklizni, tak abychom eliminovali případné škody způsobené
zvěří a na zvěři. S tím souvisí naše další neméně důležitá každoroční činnost, a tou je procházení
travních
a jetelotravních porostů resp. vyhánění zvěře z nich před sklizní, abychom zamezili ztrátám
převážně na mláďatech, které jsou právě v době senosečí kladeny do těchto porostů, které jim
skýtají dostatečný kryt a klid. Zde bych chtěl poděkovat Rolnické společnosti Lesonice, která
reflektovala naši žádost a pro zatraktivnění honitby založila 2 zvěřní políčka, ve kterých již zvěř
celý rok nacházela pestrou potravu a kryt.
Rovněž mi dovolte pár slov o mysliveckém plese, který již řadu let pořádáme v kulturním
domě v Markvarticích a který se stále těší velké oblibě, a samozřejmě se snažíme kredit této
z mého pohledu velmi významné kulturní akce v našem okolí udržet a myslím, že se nám
to poslední ročníky daří, ať už výběrem hudební skupiny, vynikající kuchyní, velmi bohatou věcnou
a zvěřinovou tombolou, nebo třeba troubením mysliveckých trubačů na lesnice. Jistě mi dáte
za pravdu, že připravit takovou akci, stojí nemalé úsilí celého našeho spolku a jejich rodinných
příslušníků, za což bych jim chtěl touto cestou poděkovat.

Bohužel, stále větší množství zvěře nám hyne na silnicích, a tak jsme rovněž byli nuceni
v loňském roce vyrobit a instalovat pachový a reflexní ohradník na nejkritičtější úseky silnice
č.23 a mezi Chlístovem a Heralticemi pod Hrochovým kopcem.
Ještě pár informací ke zvěři a jejímu lovu. Pro naši honitbu jsou ze zákona o myslivosti
stanoveny normované stavy pro zvěř srnčí a zaječí. Na základě jarního sčítání zvěře, byl
stanovený plán lovu u srnčí zvěře na 23 ks a u zajíce polního na 25 ks. Skutečný odlov činil 19 ks
srnčího a 29 ks zajíců. Dále bylo uloveno 30 ks zvěře černé, 1 ks zvěře mufloní, 35 ks kachny
divoké a za poslední roky nejvíce zvěře škodné a to celkem 41 ks (30 ks liška obecná, 11 ks kuna
lesní a skalní). Co se týká úhynu, evidujeme 24 ks srnčí a 34 ks zaječí zvěře, z toho na silnicích
6 ks srnčí zvěře, 30 ks zajíců a 1 ks černé a při senosečích 3 ks srnčí a 2ks zaječí zvěře.
Veškeré tyto informace jsou po celý rok povinně evidovány a zpracovávány mysliveckým
hospodářem a pravidelně předkládány na Odbor životního prostředí k dalšímu zpracování.
Naším cílem pro nejbližší období bude i nadále intenzivní celoroční péče o zvěř, převážně
pak
o druhy, které za poslední roky zaznamenaly největší úbytek jako zajíc, koroptev, bažant
a spousta druhů ptactva, a to snahou o vytváření takových podmínek v honitbě, kde se zvěř bude
cítit bezpečně, najde po celý rok dostatek potravy, vody, krytu a klidu pro vyvádění mláďat.
V letošním roce bychom chtěli začít se zvyšováním úživnosti naší honitby např. vysazováním
ovocných stromů na odlehlá a neobdělávaná místa, výstavbou dalších zásypů a napajedel
a co především, ještě více se zaměřit na tlumení stále narůstajícího počtu škodné zvěře výrobou
dalších nor a samotným lovem.
Postupně bychom také rádi chtěli vtáhnout do problematiky širokou veřejnost a naše děti,
kterým očividně chybí informace o potřebách volně žijící zvěře tak, abychom jim všichni svým
chováním ten jejich domov, kterým je okolí naší obce, minimálně narušovali, protože jestli
v dnešní době zvěř něco trápí, vysiluje a stresuje, tak je to nejen úbytek lesa vlivem kůrovcové
kalamity v posledních letech, ale především bezohledné chování nás lidí.
Závěrem mi dovolte, poděkovat všem, kteří se při své procházce honitbou, ať už sami nebo
se svými pejsky, chovají vůči zvěři a naší krajině zodpovědně a ty ostatní požádat, aby si z těchto
vzali příklad.
Rovněž bych chtěl poděkovat naší obci, která nám na činnost finančně přispívá a věřím, že
i do budoucna nám bude v naší práci oporou.

Myslivosti zdar!

Ing. Jiří Krátký
myslivecký hospodář

SK Slavia Chlístov z.s.
Výroční členská schůze se uskutečnila 2. února 2019 a o měsíc později
9. března 2019 proběhl 19. fotbalový ples v Předíně, kterého se zúčastnilo cca 200 návštěvníků.
K tanci i poslechu hrála skupina Fontána. Jménem výboru Slavie Chlístov tímto děkuji všem
občanům, organizacím i sponzorům za dary do tomboly.
5. července 2019 proběhla pouťová taneční zábava se skupinami Modrá Skalice a TeaTR.
20. července 2019 se uskutečnil XXII. ročník Memoriálu Václava Dorůžky a Josefa Vlka.
Stejně jako v předchozích letech byl problém se zajištěním účasti fotbalových celků, nakonec
se podařilo zajistit účast Sokola Předín a TJ Štěměchy a byly sehrány zápasy každý s každým,
kdy se konečným vítězem stala Slavia Chlístov před TJ Štěměchy a Sokolem Předín. Nejlepším
střelcem turnaje se s 5 brankami stal domácí Karel Kocmánek.
V loňském roce se podařilo koncem června doplnit kádr mužstva přestupem Františka
Wortnera a Martina Hagary ze Smrku a v srpnu byl do Heraltic uvolněn Zbyněk Šaman.
V červenci se podařilo zaregistrovat také nové hráče: Michal Bambula a Marek Mejzlík (oba však
naskočili pouze do 4 zápasů).

Na závěr bych rád poděkoval trenérovi a hráčům za reprezentaci fotbalového oddílu,
členům výboru za aktivní činnost a všem členům fotbalového klubu, fanouškům, sponzorům
za pomoc v roce 2019, dále pak zastupitelstvu obce Chlístov za dobrou spolupráci.

Rostislav Novák
předseda oddílu

VÝSLEDKY SK SLAVIA CHLÍSTOV ZA POSLEDNÍCH PĚT LET

PODZIM

2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

13.
8.
10.
9.
5.

24.b.
38.b.
29.b.
38.b.
21.b.

ZPRÁVA
o finančním hospodaření obce Chlístov v roce 2019
(v tisících Kč)
Příjmy ve výši 5 175 Kč:
daňové příjmy 3 969 (daň z příjmů fyzických osob, právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň
z nemovitostí, daň z hazardních her a odvod z loterií), pronájem budovy bývalé školy 240, příjem
z pronájmu pozemků 123, poplatky za komunální odpad 151, tříděný odpad 44 , prodej dřeva
196, převody z rozpočtových účtů 121, pokuty 10, nadace ČEZ výsadba stromů 61, prodej Avie 7,
ostatní příjmy 8
dotace: kraj Vysočina POVV 127, kraj Vysočina na správu 66, volby 16, provoz prodejny COOP
33, vzdělání JsDH 3
Výdaje ve výši 3 157 Kč:
pěstební činnost 650, příspěvek na provoz prodejny 48, silnice služby 91, úroky úvěr komunikace
6, dopravní obslužnost 25, voda 3, úroky kanalizace a ČOV 16, příspěvek 22 (MŠ Markvartice,
charita, nemocnice Třebíč, Hejk, Myslivecký spolek), knihovna, kronika, kultura 39, OSA a rozhlas
25, činnost JsDH Chlístov 28, příspěvek SDH 10, příspěvek Slavia Chlístov 30, veřejné osvětlení
352 (z toho dotace POVV na výměnu svítidel 127), údržba oprava a nákup majetku 74, sběr a
svoz odpadů: komunálních 157, nebezpečných 20, tříděných 68, bioodpad 23, sběrný dvůr 3,
údržba zeleně a veřejných prostranství 163 (z toho příspěvek nadace ČEZ na výsadbu stromů
61), výstavba sociálky 12, zastupitelstvo 297, volby 16, správa 702 (rekonstrukce kancelář),
DPPO obec 148, převody rozpočtových účtů 12, ostatní výdaje 8
Podrobný rozpis příjmů a výdajů je k nahlédnutí v kanceláři OÚ nebo v elektronické podobě
na stránkách obce.

Majetek obce k 31. 12. 2019 v Kč:
dlouhodobý nehmotný majetek

304 034,00

pozemky

2 124 411,00

stavby

1 837 885,00

samostatné movité věci

1 209 224,00

drobný dlouhodobý nehmotný maj.

19 179,00

drobný dlouhodobý hmotný maj.

990 222,00

operativní evidence - nehmotný maj.

12 217,00

- hmotný maj.
celkem
nedokončený majetek územní plán
sociálky hřiště
majetek předaný do hospodaření VaK

263 018,00
26 760 190,00
176 989,00
12 500,00
39 581 339,00

Stav přijatých úvěrů a finančních návratných výpomocí
Stav bankovních účtů k 31.12.2019 v Kč
běžný účet, Česká spořitelna a.s.

6 574 844,02

běžný účet, Česká národní banka

98 374,57

celkem

6 673 218,59

k 31.12.2019 v Kč
úvěr na komunikaci, Česká spořitelna a.s.

430 130,00

(mimořádná splátka 1 500 000,-)
finanční návratná výpomoc, Státní fond životního prostředí kanalizace a ČOV

1 450 688,46

celkem

1 880 818,46

VÝHLEDOVÉ PROJEKTY OBCE










odkup nemovitosti č. 51 (prodejna/hostinec na návsi)
nové webové stránky obce
dokončení obnovy veřejného osvětlení
nové sociální zařízení na hřišti, stavební úřad 27.02.2020 vydal územní souhlas ze
stavbou, duben - výběr zhotovitele
příprava nových stavebních míst na Pastvištích (cca 11 parcel), zpracování zastavovací
studie - Ing. arch. Grygar, odkup sousedních pozemků, inženýrské sítě
projekt na výstavbu nové haly směr Kobylí hlava
projekt na chodníky podél krajské silnice
projekt na revitalizaci Dolního rybníka
kalamita kůrovec, dokončení těžby a realizace nových výsadeb

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE ROK 2020
§

PŘÍJMY

pol.

1111 Daň z příjmů fyz. osob

rozpočet
2020
920 000,00

VÝDAJE

§

1019 Včelaři dar

1112 DPFO plac.popl.

25 000,00

1032 Lesy

1113 DPFO vyb.srážkou

85 000,00

1037 Myslivci dar

rozpočet
2020
1 000,00
500 000,00
3 000,00

1121 DPPO

800 000,00

2141 Přísp. obchod

60 000,00

1122 DPPO obec

150 000,00

2212 Silnice

70 000,00

2219 Výstavba chodníků

80 000,00

2292 Dopravní obslužnost

25 000,00

1211 Daň z přidané hodnoty
1334 Odnětí zem. půdy

1 800 000,00
0,00

1340 Poplatek za KO

160 000,00

2310 Voda -čl.příspěvek

2 900,00

1341 Poplatek ze psů

7 500,00

2321 Kanalizace - úroky

16 000,00

2341 Vodní díla Dolní rybník

50 000,00

1343 Popl. za užívání veř.pros.
1361 Správní poplatky
1381 Daně z haz.her
1382 Zrušený odvod loterií
1511 Daň z nemovitostí
4111 Volby
4112 Souhrnný dotační vztah

0,00
500,00
20 000,00
100,00
195 000,00
0,00
68 100,00

3111 MŠ - dary děti
3312 Dar fyz. osobám HEJK
3314 Knihovna

5 000,00
10 000,00
8 000,00

3316 Vydavatelská činnost

30 000,00

3319 Kronika, senioři, Mikuláš

22 000,00

3341 Rozhlas

25 000,00

4116 Neinv.transfer ze SR

0,00

3399 Advent, vítání, jubilea

17 000,00

4122 Neinv.transfer kraj

0,00

3412 Sport. zařízení - sociálky

1032

Lesy

2369

Ost. spr. vodní hospodář.

3613

Příjmy z pronáj.ost.nem.

3639

Příjmy z pronáj.pozemků

124 000,00

3631 Veřejné osvětlení

3725

Příjmy za tříděný odpad

40 000,00

3745

Zeleň příspěvek ČEZ

5512

Hasiči - prodej avia

6171

Správa - služby

1 700,00

6310

Příjmy z úroků

500,00

CELKEM
8115 financování
CELKEM

240 000,00

3419 Tělovýchovná činnost

30 000,00

0,00

3429 Ost. zájm.činnost

20 000,00

240 000,00

3522 Nemocnice - dar

5 000,00

3632 Pohřebnictví

0,00

3633 Inženýrské sítě

0,00

3639 Komunální rozvoj
3721 Svoz nebezpeč. odpadů
3722 Svoz KO

2 000,00
500 000,00
1 400 000,00
22 000,00
165 000,00

3723 Svoz tříděného odpadu

70 000,00

1 777 400,00

3726 Svoz bioodpad

30 000,00

6 654 800,00

3729 Provoz sběrných dvorů
4341 Charita - dar
5512 Požární ochrana
6112 Zastupitelstvo
6117 Volby
6171 Činnost místní správy
6310 Služby peněžních ústavů
6320 Pojištění
6399 DPPO obec platba
CELKEM
Splátky úvěru
CELKEM

Příkazce rozpočtu: Martin Šulc

360 000,00

4 877 400,00

3745 Péče o veřejnou zeleň

Správce rozpočtu: Jaroslava Nováková

1 300 000,00

3 500,00
149 982,00
4 000,00
23 000,00
329 000,00
0,00
566 700,00
4 500,00
3 122,00
150 000,00
6 062 704,00
592 096,00
6 654 800,00

Statistika obyvatelstva naší obce
Počet obyvatel k 31. 12. 2019:
300 osob
z toho: 150 žen
150 mužů

průměrný věk: 41,14 let

Děti do 15ti let

53 osob, tj. 18 %

průměrný věk: 42,25 let

15 - 18 let

14 osob, tj. 5 %

průměrný věk: 40,03 let

19 - 60 let

163 osob, tj. 54 %

nad 60 let

70 osob, tj. 23 %

Přistěhovali se:

Narodili se:

Odstěhovali se:

Nohová Sofie

20.7.2019

Kravka Stanislav

Zelená Zdeňka

Kosmák Josef

25.8.2019

Kravková Jordánová Pavlína

Polický Martin

Dvořáková Eliška
Helan Jan

Sňatek:

5.9.2019
8.12.2019

Kravka Stanislav ml.
Diviš Tomáš

Monika Matyášová a Michal Granát

10.8.2019

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

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.

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

