Úvodem:
Vážení spoluobčané,
Jak jsme minulý rok slíbili, po roce Vás opět seznamujeme s událostmi, které se v naší obci
udály, se zajímavostmi, které se k naší obci vážou a rovněž Vás chceme seznámit s výhledem
plánovaných akci na příští období a s hospodařením obce. Jsme velice rádi, že jste si našli čas
a rádi se s těmito informacemi seznámíte. Tento Zpravodaj je však výjimečný tím, že své
příspěvky do něj přidali i místní hasiči, sokoli a rybáři. Pevně věříme, že příští rok se budou
mít opět čím pochlubit a koncem roku své příspěvky opět dodají.

Zajímavosti z historie:
I když se nejedná o historii příliš vzdálenou, je vhodné se na tomto místě o této památce
zmínit. Jak jistě všichni víte, v zatáčkách nad Příštpem směrem na Rozkoš stojí kříž. Tento
kříž byl postaven roku 1919 jako pomník všem, kteří padli v 1. světové válce. Zajímavostí je,
že na desce tohoto kříže nebyli jmenováni padlí, jak bývá obvyklé, nýbrž tam bylo napsáno:

Kříž postavila děvčata z Příštpa
Tento kříž dlouhou dobu chátral a není proto divu, že časem tato deska spadla. Díky našemu
občanovi p. Josefu Hureckému, dnes již zemřelému, který r. 2002 spadlou desku z hlíny
vybral, očistil a znovu přidělal ke kříži, se o tomto nápisu můžeme sami přesvědčit. Jsme rádi,
že se podařilo zajistit peníze na rekonstrukci tohoto kříže a že Vám můžeme oznámit, že tento
kříž projde v příštím roce celkovou rekonstrukcí.

Realizované akce v roce 2009
•

Zakoupili jsme pozemek Na strážnici od Českých lesů na sportovní areál, fotbalové hřiště
a cvičiště pro hasiče.

•

Zakoupili jsme pozemek za váhou od p. Tomšíčka a p. Krupice. Na těchto pozemcích
chceme vybudovat multifunkční hřiště.

•

V letošním roce jsme ukončili II. etapu realizace chodníků před Příštpem, pod kterým
jsme zajistili vybudování prodloužení vodovodního řádu a položení potrubí pro
povrchovou a splaškovou kanalizaci v celkové hodnotě 7.300.000 Kč. Na tuto akci je
přidělena dotace z EU ve výši 4.500.000 Kč. U dotací z EU je však ten problém, že
musíme celou akci proinvestovat z vlastních peněz a až po kolaudaci akce můžeme žádat
o proplacení této dotace. Nyní jsme ve fázi vydání kolaudačního rozhodnutí a začátkem
roku 2010 budeme žádat o proplacení dotace.

•

V této části obce bylo rovněž vybudováno veřejné osvětlení a byly položeny kabely pro
část tlakové kanalizace a přeložení sítě EON.

•

Bylo provedeno vybudování chodníku spodní ulice Na strážnici (Modrá etapa).

•

K údržbě zeleně byl zakoupen multifunkční kultivační stroj s adapterem na sečení trávy.

•

Byly zajištěny plány na realizaci splaškové kanalizace a čističku odpadních vod pro celou
obec Příštpo. Rozpočet na tuto akci je 34.000.000 Kč.

•

Od ing. J. Korotvičky z Jaroměřic jsme zakoupili pozemek na výstavbu této čističky
odpadních vod.

•

V září byla zahájena obnova starého rybníka v celkové hodnotě 5.000.000 Kč. Tato akce
má být ukončena v červnu 2010. Na tuto akci se podařilo získat dotaci ve výši
4.500.000 Kč.

•

Byla opravena hasičská zbrojnice v částce 201.586 Kč. Na opravu byla získána státní
dotace ve výši 120.000 Kč, 81.586 Kč bylo uhrazeno z vlastních zdrojů.
Kromě toho byly v rámci této akce zakoupeny tyto hasičské potřeby:
- 3 ks zásahové hadice B,
- 3 ks zásahové hadice C,
- 3 ks sportovní hadice B,
- 3 ks sportovní hadice C,
- 2 ks savice PH110
- 2 ks zásahové proudnice

•

Pro obecní účely byla zakoupena stodola od p. Karla Pánka, která je v přímém sousedství
s hasičskou zbrojnicí.

•

Pro rozšíření služeb obyvatelstvu (V současné době je na obecním úřadu možnost pouze
právního ověřování) jsme zřídili připojení služby CZECH-POINT včetně technických
prostředků (výkonný počítač se dvěma monitory a tiskárnou) v celkové ceně 85.587 Kč,
přičemž byla poskytnuta státní dotace 72.748.Kč, z vlastních zdrojů bylo použito
12.839 Kč. Tato služba bude veřejnosti dostupné od roku 2010.

•

Byl pořízen kontejner na plastový odpad v ceně 15.922 Kč.

.

Pravidelné výdaje obce
•

4 v roce odběr a rozbor vzorků pitné vody

20.000 Kč

•

4x ročně odběr a rozbor vzorků odpadních vod z 6-ti výpustí do řeky

20.000 Kč

•

Platba za veřejné osvětlení za rok

20.000 Kč

•

Příspěvek na autobusové spojení za rok

•

Platba za odvoz odpadů

170.000 Kč

•

Dotace na školu a školku v Jaroměřicích n. R.
(Jedno dítě ve školce za měsíc 671 Kč, ve škole 518 Kč)

137.000 Kč

•

Platba za provoz a údržbu hřbitova f. TESMA Jaroměřice n. R.

9.000 Kč

18.000 Kč

Plány do roku 2010
•

Jak již bylo uvedeno, na jaře příštího roku proběhne rekonstrukce pomníku - Kříž padlých
s celkovým rozpočtem cca 130 000Kč. I na tuto opravu je přislíbena dotace.

•

Stále jsou otevřené dotace na přestavbu prodejny Jednota na dvoupodlažní budovu, ve
které bude umístěna prodejna s knihovnou a ve druhém podlaží bude nové sídlo obecního
úřadu se zasedací místností. Celý objekt plánujeme realizovat s bezbariérovým přístupem,
za kterým bude kotelna na štěpky, peletky a dřevo. U objektu bude moderní dětské hřiště.
Vše cca za 11.000.000 Kč. Vzhledem k tomu že jsme malá obec s nízkými příjmy od
státu, závisí naše plány na našich finančních možnostech tj. především na získaných
státních dotacích. S ohledem na pokračující hospodářskou krizi je možné, že se tato
finančně náročná akce v příštím roce nebude realizovat.

A kolik nás nyní je:
Počet obyvatel ke dni 15.12.2009 je 274. V letošním roce nikdo nezemřel.

V následujícím textu Zpravodaje uvádíme příspěvky místních organizací Dobrovolných
hasičů, Sokola a Rybářského spolku ve znění jak je tyto organizace dodaly.
Příspěvek za místní hasiče zpracovala pro Zpravodaj Kateřina Špačková, za sokoly příspěvek
dodala Marta Nemeškalová. Za rybáře pak připojil příspěvek Zdeněk Chrásta.

O hasičských pohárech v naší prodejně
Každý z Vás, kdo během letošního roku navštívil příštěpskou prodejnu, si jistě všiml
nádherné a bohaté sbírky hasičských pohárů. Právě proto si myslím, že je vhodné tímto
článkem tak trochu přiblížit jejich historii.
Hned na začátku je nutné podotknout, že požární sport v naší obci má bohatou, a dá se
říci, že i úspěšnou minulost. Letos nás o tom skoro každý týden od jara do podzimu
přesvědčovalo družstvo mladých hasičů, dále družstvo mužů bez omezení věku a muži nad 35
let.
Mladí hasiči začali svoji sezónu dne 8. 5. závodem v Moravských Budějovicích,
odkud si přivezli první pohár za 2. místo. Následovaly 3 víkendy, z nichž si mládež odvezla 3
poháry za 1. místo, jeden z nich byl dokonce za výhru okresního kola hry Plamen (okresní
kolo je nejvyšší soutěž v požárním sportu na okrese Třebíč, kterou naši mladí hasiči vyhráli
dvakrát za sebou – 2008, 2009). V této době zahájili svoji sportovní činnost i muži bez
omezení věku a muži nad 35 let. Obě družstva se zúčastnila okrskového kola v Šebkovicích,
odkud si mladší kolektiv mužů odvezl ocenění za 1. místo a pětatřicátníci získali pohár za 3.
příčku. 14 dnů nato se do téže obce sjela družstva mužů znovu, tentokrát na oblastní kolo a
opět do prodejny přibyly dva poháry.
Stejně jako mladí hasiči, tak i obě družstva našich mužů se zúčastnila jejich okresního
kola, které se koná každoročně v Petrovicích. Na této soutěži obsadilo nejvyšší tedy první
příčku naše družstvo mladších mužů a muži nad 35 let skončili ve své kategorii na pěkném 3.
místě. Abych shrnula letošní okresní kola, musím říci, že dvě družstva z naší malé vsi jsou
nejlepší na okrese Třebíč v roce 2009 a mají dobré jméno i v kraji Vysočina, neboť na
krajském kole, do kterého postupují vždy první dvě družstva z kola okresního, mladí hasiči
obsadili 5. příčku a muži bez omezení věku skončili na 2. místě, i když scházelo jen málo od
postupu na nejvyšší republikové kolo.
Mnoho dalších pohárů získali mladí hasiči i muži na soutěžích v požárním útoku.
Například krásný skleněný putovní pohár si odvezla mládež z Markvartic a po jeho navrácení
bude do destičky na tomto poháru vyryto jméno naší obce. Dále nejvyšší pohár, který
v prodejně naleznete, vyhráli muži bez omezení věku v Mastníku a je taktéž putovní.
Myslím, že z tohoto příspěvku jasně vyplývá, že naši hasiči opravdu nezahálí a snaží
se, aby jméno naší obce zazářilo na různých soutěžích v tom nejlepším smyslu.

Tak toto je ukázka části naší sbírky za uplynulý rok:

TJ Sokol Příštpo – co se letos událo …
Rok 2009 jsme přivítali únorovým dětským karnevalem, který se velmi vydařil. A to nejen
díky štědrosti sponzorů, ale také zapojením nečlenů Sokola, kteří pomohli vytvořit pro děti
jistě nezapomenutelné odpoledne plné her a hudby.
Během silných jarních bouřek byla poškozena střecha na Sokolovně a bylo nutné ji
opravit, neboť pršelo na parkety. Oslovili jsme pana Petra Slatinského, který vyměnil všechny
hřebenáče a střechu nám opravil.
O prázdninách nám přibyl nový nemovitý majetek v podobě vyřazeného barového pultu,
který byl použit v pivním šenku, a stolů. Hned jsme jej využili při tradičním posvícení, které
se konalo na konci srpna. Nazdobili jsme stylově Sokolovnu do podoby pozdního léta a
uspořádali pro místní nabitý víkend plný dobré hudby. V pátek zahrála skupina Zeus hlavně
pro mladé, v sobotu již tradičně skupina Phoenix a v neděli k nám na pozvání zavítala
dechová kapela Venkovanka, která nádherně zahrála dechovou hudbu a byla hezkou tečkou
za vydařeným posvícením.
Protože jsme věděli, že v sousední Ohrazenici ochotníci nazkoušeli novou divadelní hru
Pravda o zkáze Titaniku, využili jsme uklizené a nazdobené Sokolovny a ještě v září jsme
k nám ochotníky pozvali. Sokolovna byla zaplněna a divadelníci sklidili ve finále potlesk ve
stoje za zdařilé dílo, do kterého zakomponovali také osoby a dění v Příštpě. Budeme se do
budoucna snažit o zkontaktování se i s jinými divadelními soubory, abychom tyto akce mohli
opakovat.
V listopadu se povedlo díky Karlu Špičkovi zařídit nový šenk vyřazenou kuchyňskou
linkou, a to těsně před chystanou Mikulášskou besídkou, kterou jsme již tradičně nachystali
pro místní děti. Letos jsme ji ovšem spojili ve spolupráci s obcí s rozsvícením vánočního
stromečku, ke kterému přijal pozvání dětský pěvecký sbor pod vedením paní učitelky
Cikánkové. V Sokolovně opět pomohli i nečlenové a povedlo se ji vyzdobit do mikulášskopekelné atmosféry a to i díky obrázkům dětí z uměleckého kroužku Barvička a paní učitelce
Jandové.
Doufáme, že naše činnost bude zdárně pokračovat i nadále, a to hlavně co se týká zábavy
našich dětí, pro které již chystáme další karneval, ale to až v příštím roce 2010.

Pro zpestření připojujeme několik vybraných fotografií z akcí TJ Sokol:
Dětský karneval

Dětský karneval

Foto Acheron

Foto Acheron

Posvícení – Sólo pan kapelník Jarolím

Divadlo – Ohrazeniční ochotníci

Foto Marta Nemeškalová

.
Foto Marta Nemeškalová

Příspěvek Rybářského spolku Příštpo
Vážení občané,
Rybářský spolek Příštpo působí v naší obci od roku 2007 a k dnešnímu dni má 25 členů.
Hlavní činnost spočívá v rozvíjení a popularizaci rybářského sportu a v neposlední řadě
také k uspořádání společenských akcí.
V roce 2009 jsme pokračovali v tradičním pálení čarodějnic na místním rybníku, na jaře
jsme poprvé uspořádali velikonoční zábavu se skupinou PHOENIX. V této tradici bychom
chtěli pokračovat i v následujících letech. Dále jsme v uplynulém roce pořádali ve spolupráci
se sponzory AWASHIMA CUP přívlačové závody (tzn. lov ryb na umělou nástrahu), jarní
rybářské závody v lovu kaprů, noční závody v lovu ryb, posvícenské rybářské závody
s tombolou, závody pro rodáky z Příštpa pod názvem Vydra z Příštpa a v podzimních
měsících přívlačové závody s mezinárodní účastí. Těchto přívlačových závodů se zúčastnilo
několik reprezentantů z České a Slovenské republiky.
Do budoucna bychom chtěli pečovat o svěřený rybník a jeho okolí, pořádat kulturní a
společenské akce alespoň v rozsahu, jak tomu bylo v roce 2009, a nabízet pro veřejnost lov
ryb v jakémkoliv ročním období.
Na závěr bychom chtěli do roku 2010 popřát všem občanům hodně zdraví a štěstí a
poděkovat všem, kdo nás v uplynulém roce podpořili.

S pozdravem Petrův zdar
za Rybářský spolek
Chrásta Zdeněk

Závěrem:
Velice rád děkuji všem členům našich zájmových spolků, kteří v letošním roce byli velice
aktivní. Postarali se nejen o kulturní vyžití spoluobčanů, získávají různé trofeje na soutěžích,
ale především touto svou činností zviditelňují Příštpo a tím projevují veřejný zájem z okolí.
Odvádějí tak prospěšnou práci pro naši obec. Je velice chvályhodné, že jsou to především naši
mladí spoluobčané.
Protože se neúprosně blíží konec roku, dovolte mi, abych jménem naší obce Příštpo popřál
všem občanům hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů v novém roce 2010, nechť se nám
všem v naší krásné obci spokojeně žije!

Jménem zastupitelstva obce Příštpo

Antonín Vítámvás
starosta obce Příštpo

