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2021

Slovo starosty

Milí čtenáři, vážení spoluobčané,

další rok je za námi a je zde další Chlístovský zpravodaj.

Dovolte mi vyjádřit poděkování všem, kteří se podílejí na zvelebení naší obce. Děkuji
zastupitelstvu a zaměstnancům obce za spolupráci a vřelý přístup při řešení obecních
záležitostí. Dále děkuji všem spolkům za jejich píli a snahu o rozvíjení dobrého obrazu
obce Chlístov. A v neposlední řadě patří můj velký dík všem občanům za vstřícnost a
odhodlanost k vzájemné pomoci.

S přáním všeho dobrého a pevného zdraví do dalších let

Martin Šulc
Starosta

LEDEN:
Tradiční výšlap na Kobylí hlavu se z důvodu stále probíhajícího nouzového stavu nekonal.
Tříkrálová sbírka tentokrát proběhla netradiční formou,
jelikož se musela obejít bez koledníků. Občané mohli přispět
finančním darem do pokladničky umístěné v místní prodejně
COOP HB nebo mohli využít možnosti zaslat finanční dar na
účet, který byl k tomuto účelu zřízen. Celkově se ve
sbírce i s dary z okolních obcí vybralo 50 470 Kč.
Rokytnice nad Rokytnou
Římov

19 842,00 Kč
6 300,00 Kč

Markvartice

2 460,00 Kč

Chlístov

9 792,00 Kč

Horní Újezd

7 220,00 Kč

Kojetice

4 856,00 Kč

CELKEM

50 470,00 Kč

Po vzájemné dohodě s provozovatelem byla ukončena dlouholetá nájemní smlouva na hostinec.
V rámci programu „Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření
ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace“ jsme podali
žádost na Státní fond dopravní infrastruktury o finanční příspěvek na výstavbu chodníků podél
silnice III/4056 v obci.
Oslovili jsme firmu VIPA project, s.r.o., Třebíč s žádostí o zpracování nové Studie výstavby na Z8
(lokalita pro novou výstavbu směrem ke koupališti). Původní studie byla nevyhovující z důvodů
špatného vsakování dešťové vody.

ÚNOR:
Začíná celková rekonstrukce prvního patra budovy č.p. 51 - hostince. Oprava spočívá ve výměně
rozvodů elektřiny, vody a odpadů, sociálního zařízení, obložení a podlah. Také dojde ke snížení a
zateplení stropu.

BŘEZEN:
Stále trvá nouzový stav zapříčiněný šířením nemoci COVID-19.
Opravy hostince pokračují. S firmou OKNOLAND jsme podepsali Smlouvu o dílo na výměnu oken
a dveří v celé budově č.p. 51 a zároveň jsme podali žádost o dotaci z Fondu Vysočiny na tuto
výměnu.
Proběhlo vyklizení části lesa nad koupalištěm, došlo k výstavbě dvou nových oplocenek a výsadbě
nových sazenic modřínu a buku lesního. Oplocenky byly částečně hrazeny dotací Kraje Vysočina.

DUBEN:
12. dubna skončil nouzový stav a začal platit pandemický zákon.
13. dubna podala místostarostka Ing. Martina Ferklová rezignaci na funkci místostarostky
a mandát zastupitele.
30. dubna proběhlo neoficiální stavění máje v režii místních spolků.

KVĚTEN:
11. května byl zvolen Zastupitelstvem obce Chlístov do funkce místostarosty Petr Trnka.
V průběhu
května
proběhl
rozvoz
palivového
dříví
a započaly práce na posílení
elektřiny na fotbalovém hřišti.
Také proběhla první část
výměny oken a dveří ve 2. NP
budovy č. 51.
Mimo jiné se konaly i první
přípravné schůzky ke svěcení
Božích muk a oslav 150 let od
vysvěcení chlístovské kaple
zasvěcené Cyrilu a Metodějovi,
na kterých se budou podílet
mimo obec i veškeré spolky
v obci či místní jednotlivci.

ČERVEN:
Sepsali jsme novou Nájemní smlouvu na hostinec a prodejní stánek s novým nájemcem
Mgr. Lukášem Dvořákem.
Obec zakoupila dva velkostany 6x8 m a dřevěný prodejní stánek. Stánek byl umístěn před budovu
č.p. 51 a předpokládalo se, že nájemce hostince ho bude v letních měsících provozovat.
Proběhla druhá etapa výměny oken v budově č.p. 51, a to v 1. NP. Stavební práce na opravě budovy
pokračují.
5. a 12. června proběhlo čištění koupaliště. Nejprve se vyčistilo malé koupaliště, následně se
pokračovalo velkým. V celém okolí koupaliště byla posečena a odvezena tráva.
19. června se uskutečnilo slavnostní vítání občánků: Sofinky Nohové, Natálky Novákové, Martínka
Šulce a Aničky Krátké. O kulturní vystoupení se tradičně postarala paní učitelka Mgr. Bronislava
Kučerová s místními dětmi.

Byla ukončena výstavba nové přípojky na fotbalovém hřišti.
25. až 27. června se konal již všem známý festival Chlístovský Hejk 2021.

Byly vzneseny požadavky občanů na změnu územního plánu naší obce z důvodu plánované
výstavby rodinných domků na vlastních pozemcích. Z tohoto důvodu byly podniknuty první kroky
k této změně. Proběhla schůzka s ing. arch. Jiřím Haškem - projektantem platného územního plánu,
který schválilo Zastupitelstvo obce v únoru 2020.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo poskytnout finanční podporu ve výši 50 000,- Kč obcím, které byly
nejvíce poničeny 24. června tornádem. Částkou 10 0000,- Kč jsme podpořili obce Lužice, Mikulčice,
Moravská Nová Ves, Hrušky a Hodonín-Pávov.

ČERVENEC:
První červencový víkend byl zasvěcen oslavám a pouti. Na fotbalovém hřišti byla v pátek zahájena
„pouť“ tradiční zábavou s Modrou Skalicí, kterou pořádal spolek SK Slavia Chlístov. Sobota se
odehrála v duchu velkých oslav. Slavilo se 150 let od vysvěcení místní kapličky zasvěcené Cyrilu
a Metodějovi a vysvěcení Božích muk nad Chlístovem. Vše začalo mší svatou ve 14 hodin
na prostranství před kaplí Cyrila a Metoděje na poděkování Bohu s prosbou o ochranu rodin.
Následně nás p. Jaroslav Kučera seznámil s historickými události spjatých s výstavbou kaple a jejím
svěcením. Zhruba v 15.30 hod jsme se vydali průvodem vedeným p. farářem Janem Krbcem
k Božím mukám nad Chlístovem, které byly vybudovány v roce 2020. Zde následovala slavnost
požehnání, kterou doprovodil svým zpěvem sbor Differo pod vedením Aničky Kolaříkové.
Pokračovalo se volnou zábavou na fotbalovém hřišti, kde k tanci a poslechu zahrálo hudební
uskupení Kecky. Slavení poutě pokračovalo i v neděli sehráním fotbalového utkání „ženatí x
svobodní“.

Pro malé děti byly na návsi kolotoče a stánky s cukrovinkami.
Slavnostní pouťová mše proběhla v den svátku sv. Cyrila a Metoděje na prostranství před kaplí,
odpolední požehnání poté v kapli.

15. července proběhla v naší „obřadní síni“ svatba novomanželů Kořenských.
24. července se za krásného slunného počasí uskutečnila svatba novomanželů Koukalových
u Božích muk, odkud je krásný výhled na naši obec.

SRPEN:
7. srpna se konala svatba novomanželů Velebových v naší kapličce zasvěcené Cyrilu a Metodějovi.
Oprava hostince se dokončuje – byla položena nová dlažba a kompletuje se elektřina.

Přišel příslib SFDI Praha na poskytnutí dotace na výstavbu chodníků kolem krajské komunikace
III/4056 v obci. Následně je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele 2. až 4. etapy výstavby.

ZÁŘÍ:
Stavební práce na hostinci jsou již dokončené a začaly úklidové práce, o které se postaral místní
Svaz žen.
8. září ve výběrovém řízení vybrala hodnotící komise zhotovitele stavby chodníků kolem krajské
komunikace III/4056 v obci. Ve stejný den zastupitelstvo obce schválilo zhotovitele 2. a 4. etapy,
kterým je Stanislav Kratochvíl, zhotovitelem 3. etapy je SOBOS CZ spol. s r.o.
10. září jsme byli pozvání na setkání zástupců a zastupitelů obcí DSO Mikroregionu Podhůří
Mařenky do tvrze ve Štěměchách. Začalo zde seznamování a plánovaní akcí, které budou pořádané
mikroregionem k desetiletému výročí otevření rozhledny na Mařence.
Následující týden, dne 18. září, jsme se zúčastnili nočního výšlapu na Mařenku, který byl jedinečný
tím, že nás nahoře čekalo nejen opékání buřtů, ale i strašidla. Akce byla pořádána DSO Mikroregion
Podhůří Mařenky, jehož jsme členem.

ŘÍJEN:
2. října byl po rozsáhlé rekonstrukci slavnostně otevřen hostinec za hojné účasti občanů. K poslechu
i tanci hrála kapela SEM & TAM. Nájemce Mgr. Lukáš Dvořák pojmenoval místo setkání „Naše
hospoda“.
Na Pastvištích bylo vybudováno nové sběrné místo čítající 3 kontejnery na tříděný odpad: 1 ks na
plast, 1 ks na papír a 1 ks na směsné sklo.
Ve dnech 9. a 10. října proběhly za právě platných epidemiologických podmínek volby
do poslanecké sněmovny ČR.
Obec ve spolupráci s mikroregionem pořídí v rámci projektu „Předcházení vzniku odpadů v DSO
Mikroregion Podhůří Mařenky“ kompostéry do jednotlivých domácností obce a štěpkovač. V tomto
měsíci byl zaplacen příspěvek na pořízení kompostérů a štěpkovače, část uhradí obec a ostatní
finanční prostředky jsou poskytnuty z podpory z Operačního programu životního prostředí
2014-2020 z Evropské unie.

28. října jsme se zúčastnili Lampionového průvodu tradičně pořádaným Svazem žen.

Podzimní výzdoba u „kruháče“ se opět zdařila.

Poslední říjnový víkend se konala na obecním úřadě výstava pana Jiřího Havelky pod názvem:
„Chlístovský pomník padlým v I. Světové válce“. V letošním roce oslaví tento pomník 100 let od jeho
odhalení.

LISTOPAD:
17. listopadu se oproti podpisu Smlouvy o výpůjčce začaly rozdávat kompostéry do jednotlivých
domácností (po 5 letech od vyúčtování dotace přechází kompostér do vlastnictví občanů).
V tomto měsíci napadl první sníh a zároveň se zvyšováním počtu nakažených nemocí COVID-19
začala zhoršovat epidemiologická situace.

PROSINEC:
6. prosince proběhla Mikulášská nadílka netradiční formou, kdy Mikuláš a jeho společníci zajížděli
za dětmi do jejich domovů s vozem taženými koňmi.
Za dodržení všech epidemiologických podmínek se 11. prosince před Naší hospodou a u našeho
betléma konalo Vánoční zpívání, kde vystoupil a krásně zazpíval pěvecký sbor DIFFERO. Na
památku si občané mohli odnést perníček, jejichž zakoupením přispěla obec chráněné dílně
v Třebíči.

Obec ve spolupráci s DSO MPM nechala vyrobit kalendáře mikroregionu, které byly roznesené do
všech domácností v obci.
Po roční odmlce jsme se 23. prosince opět za dodržení epidemiologických podmínek vrátili k
tradičnímu zpívání koled. Vysoká účast nás mile překvapila.

Neoficiální výšlap na horu Mařenku z naší obce se konal 30. prosince.

Statistika obyvatelstva naší obce
Počet obyvatel k 31. 12. 2021:
309 osob
z toho:

žen
mužů

156
153

průměrný věk:

41,18

průměrný věk:
průměrný věk:

41,99
40,36

Obyvatelstvo:
Děti do 15ti let
19 - 65 let

59 osob, tj. 19 %
181 osob, tj. 59 %

15 - 18 let
nad 65 let

Narodili se:
Papírníková Liliana
Hrochová Rozárie
Štolba Sebastian
Bařinová Nikola

4.6.2021
30.6.2021
8.9.2021
22.9.2021

Navždy nás opustili:
Habešová Anežka
Zerzánková Květoslava
Odstěhovali se:
Krátká Natálie
Koukalová Barbora
Hrůza Jaroslav

Přistěhovali se:
Kaňoková Lenka
Hudecová Lenka
Maulová Marcela
Sňatek:
Radmila Ramzová a Jiří Kořenský
Barbora Pokorná a Štěpán Koukal
Lucie Růžičková a Marek Veleba

15. 7. 2021
24. 7. 2021
7. 8. 2021

10 osob, tj. 3 %
59 osob, tj. 19 %

ZPRÁVA
o finančním hospodaření obce Chlístov v roce 2021
(v tisících Kč)

Příjmy ve výši 5 626
Daňové příjmy 4 271 (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 268, příjem
z pronájmu pozemků 116, poplatky za komunální odpad a ze psů 176, tříděný odpad 43, prodej
dřeva 67, převody z rozpočtových účtů 192, ostatní příjmy 1.
Dotace: kraj Vysočina POVV 100, kraj Vysočina na správu 71, volby 19, lesy (oplocenka, kůrovec)
248, kompenzační bonus 54.
Výdaje ve výši 4 604
Pěstební činnost 309, silnice 68, chodníky krajská kom. 23, dopravní obslužnost 4, voda 3, úroky
kanalizace a ČOV 11, příspěvky 35 (MŠ Markvartice, charita, nemocnice Třebíč, Kultura Chlístov
z.s.), knihovna, kronika, kultura 70, ostatní zájmová činnost 46 (hřiště, koupaliště), OSA a rozhlas
17, činnost JsDH Chlístov 39, příspěvek Slavia Chlístov 30, veřejné osvětlení 107, nebytové
hospodářství 1 808 (oprava budovy č.p. 51), plocha nová výstavba 24, hospodaření s majetkem
107, sběr a svoz odpadů: komunálních 215, nebezpečných 18, tříděných 76, bioodpad 24,
kompostéry 123, sběrný dvůr 5, údržba zeleně a veřejných prostranství 138, krizová opatření 5, dar
postiženým obcím tornádem 50, zastupitelstvo 330, volby 19, správa 562, DPPO obec 130, převody
rozpočtových účtů 192, pojištění majetku 11, ostatní výdaje 5.
Podrobný rozpis příjmů a výdajů je k nahlédnutí v kanceláři OÚ nebo v elektronické podobě
na stránkách obce.

Majetek obce k 31. 12. 2021 v Kč:
dlouhodobý nehmotný majetek
pozemky
stavby
samostatné movité věci
drobný dlouhodobý nehmotný majetek
drobný dlouhodobý hmotný majetek
operativní evidence – nehmotný majetek
– hmotný majetek
celkem
nedokončený majetek chodníky krajská
sociálky hřiště
výstavba inž sítí
prodloužení VO hřiště

176 989,00
2 251 123,00
24 027 081,00
1 275 024,00
108 114,00
1 181 721,00
12 217,00
267 786,00
29 300 055,00
296 944,00
15 000,00
79 414,00
49 870,00

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
středa 18.00 - 20.00 hod.

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

Vytiskl: Akcent, Drahomír Rybníček
Bedřicha Václavka 20
674 01
Třebíč

