SLOVO STAROSTY
předchozím vydání našeho zpravodaje, který vyšel před volbami, jsem nám
všem popřál šťastnou ruku při výběru našich zástupců obce a varoval jsem
před hezkými slovy, ale mizivými činy.
Po téměř jednoročním zastupování obce bych si dovolil na tomto místě ohlédnutí za
činností nově zvolených zastupitelů. Fráze „dějiny se opakují“ přesně vystihuje můj náhled
na některé zvolené zastupitele, kteří byli činní a veřejně viditelní pouze při volbách, ale jejich
odhodlání být obci prospěšní vymizelo s nabytou mocí a funkcí zastupitele. Chtěli si snad
úspěchem ve volbách dokázat něco sami před sebou a vy, občané Příštpa, jste jim k tomu
v dobrém úmyslu a vidině lepších zítřků dopomohli svými hlasy?
Pro naši obec je neustále potřeba mnoho dobrovolných a nezištných rukou k práci, aby
obec prosperovala prakticky a celoročně, ne pouze ve lživých a zavádějících slibech
kandidátů na zastupitelský post. Ptáte se, jak to mezi námi zastupiteli ve skutečnosti vypadá?
Platí: „Poruč a udělej sám.“. Samozřejmě již několik let v zastupitelstvu figuruji a je mi
jasné, že v dobrém i ve zlém je první vždy starosta a místostarosta (v našem případě
místostarostka). Když je potřeba, mohu se v případě pomoci při práci spolehnout vždy na
jednoho až dva další zastupitele, ale nás je celkem sedm a já se ptám, kde je ten zbývající
počet? Odpověď se nabízí: doma „na svém písečku“.
Tím bych kritiku svých řad ukončil a budu i nadále věřit, že začne celé zastupitelstvo
pracovat lépe, dobrovolně a nezištně především pro celou obec, tedy pro vás, občany, tak, jak
je to správně v jejich nabyté roli zastupitele.

V

V našem zpravodaji jste vždy informování o akcích a investicích, které proběhly a
které teprve plánujeme zrealizovat. Vše je především o penězích, což známe ze zkušeností
nejen z našich rodin.
Důležitým a velice pozitivním faktem je skutečnost, že naše obec není k dnešnímu dni
zadlužená. Vaše vložená důvěra do mých rukou mě zavazuje plnit pouze ty akce, na které jsou
k dispozici finanční prostředky. Vše nám jde kvůli financím pomalu, ale zato jistě a hlavně
„s čistým štítem“, který je velice důležitý pro naši další budoucnost a samozřejmě pro ty, kteří
přijdou po nás!
Mým přáním je, aby se každý z nás choval v obci tak, jak ve své rodině - domácnosti.
Buďme kritičtí ale především sebekritičtí. Zamysleme se nad svým chováním
ke spoluobčanům, k obci – veřejnému prostranství.
Na konec mého zamyšlení bych vám chtěl připomenout vaše právo účasti na veřejných
zasedáních zastupitelstva, na které vás tímto srdečně zvu. Veřejné zasedání se koná vždy
první pátek kalendářního měsíce v 19.00 hodin na Obecním úřadě.
Na těchto zasedáních je naší prioritou řešit vaše dotazy, připomínky a nejasnosti a vše
v klidu vysvětlit, což je jistě přijatelnější pro nás všechny, než pak slyšet nesmyslné
domněnky a polopravdy vznikající z nedostatečné a nesprávné informovanosti.

CO JSME VYBUDOVALI














V letních měsících jsme opravili zakoupenou
obecní
stodolu
v sousedství
hasičské
zbrojnice. Čerpali jsme dotace z fondů POVV
pro rok 2011 ve výši 111.000,- Kč a z vlastních
zdrojů obce jsme použili částku 89.000,- Kč.
Z celkové hodnoty 200.000,- Kč byla
opravena střecha, fasáda a elektroinstalace.
 V letošním roce probíhá rekonstrukce potoka
PPO levostranný přítok Rokytné – investorem
jsou Lesy ČR a.s. Předpokládané dokončení stavby je do roku 2014, vše záleží na
možnostech investora. Tato stavba má protipovodňový charakter. Díky ní se zabrání
splavení do níže položených částí potoka.
Cíl úprav: - zajištění soustředěného a bezeškodného odtoku povrchových vod nejen
v období dešťů,
- zlepšení ochrany proti vodní erozi a zábrana transportu sedimentů do
koryta Rokytné.
Zmíněný potok pramení nedaleko Myslibořického lesa pod Stříbrnou horou (531 m. n.
m.) v nadmořské výšce 485 m. n. m. Potok je z větší části přírodního charakteru bez
provedení hrazení a průtoky jsou během roku převážně nízké, avšak v období
přívalových srážek značně zvýšené.
Dále proběhly opravy kapličky, které spočívaly v odizolování, odvětrání, vymalování
vnitřních prostor a zhotovení nové venkovní fasády. Celková oprava byla ve výši
134.000,- Kč a byla hrazena z dotací Ministerstva pro místní rozvoj Praha.
Akce byla dokončena do našeho posvícení, kdy byla uskutečněna mše svatá a při této
příležitosti byl vysvěcen „ Kříž padlých“ od děvčat z Příštpa.
Opravili jsme dva mostky za novým rybníkem „Strážnice II.“ a vpustě do rybníka.
Vyčistili jsme přívodní potok k rybníku v délce 1 km. Akci financovala firma KLAS,
s kterou byla dobrá spolupráce (především s p. Kuchaříkem ml.). Doufáme, že i nadále
budou mezi naší obcí a firmou KLAS panovat dobré vztahy.
Vzhledem k nabytým zkušenostem s občanským sdružením místních Rybářů jsme
uzavřeli nájemní smlouvu na rybník „Strážnice I.“ po dobu 10 let za nájem v rámci
celkové údržby rybníka a okolního prostranství.
Rybáři svou nezištnou prací zvelebují rybník a jeho okolí a díky nim se tak stal po
letech vyhledávaným cílem procházek a patří tak zaslouženě mezi přírodní dominantu
obce.
Dětem, které se narodily v naší obci v roce 2011, jsme poprvé udělovali Pamětní list
nového občánka obce Příštpo. Zastupitelstvo odsouhlasilo spolu s udělením pamětních
listů také předání finanční hotovost ve výši 1.000,- Kč. V letošním roce jsme takto
obdarovali rodiče dětí: Martin Chrásta, Tomáš Vaštík a Vendula Krupicová.
K Příštpu patří neodmyslitelně lesy. V našem zájmu je přírodní zdroje zachovat, a
proto obec osázela v jarních měsících tohoto roku zhruba dva hektary lesa dubem
zimním, jedlí douglaskou, jasanem a jilmem (13.451 kusů stromků). Celá akce byla
hrazena z příspěvku na hospodaření v lesích od Kraje Vysočina ve výši 31.212,- Kč a
také od SZIF Brno. Výměru nového lesa jsme oplotili a provedli ošetření zimním
nátěrem.
Jelikož jsou finanční zdroje obce velice omezené, ale je v zájmu nás všech podporovat
sport a činnost našich dobrovolných hasičů, snažíme se využívat veškeré možnosti

pro rozšíření fotbalového hřiště na Strážnici a vytvořit tak kvalitní a reprezentativní
podmínky nejen pro tréninky našich hasičů, ale také pro pořádání různých kulturních i
sportovních akcí v obci (např. dětský den, hasičské závody,…). Práce budou
pokračovat v roce 2012, ale vše záleží na našich dalších možnostech a také na nezištné
a dobrovolné spolupráci spoluobčanů. Na tomto místě bych chtěl poděkovat panu
Josefu Matouškovi st. za poslední úpravy hřiště před zimou.
 Podařila se nám v průběhu letošního roku výměna vodoměrů z 90 % v obci. Ta je
prováděna podle normy vždy po šesti letech. Zbývající vodoměry budou vyměněny
v příštím roce (převážně se jedná o chalupáře). Akce probíhá za spolupráce s p.
Petrem Šárkou, který je udržovatelem vodovodu obce.
 V letošním roce byla po 2 dny před naším posvícením vypnuta elektřina z důvodu
nového vedení VVN sítě EON a trafa v kravíně.
 Velký dík patří panu Waltheru Smeitinkovi, který zprostředkoval z holandské nadace
bezplatné zapůjčení dvou pomocných vozíků pro paní Růženu Matouškovou a pana
Františka Spilky.

Z HISTORIE - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Jelikož bude SDH Příštpo slavit v následujícím roce
2012 výročí 100 let od založení místního hasičského sboru,
je na místě, abychom na úplné začátky zavzpomínali,
v čemž nám pomůže přesný opis krátké vzpomínky
zachycené v kronice SDH Příštpo.
„Snaha založiti sbor dobrovolných hasičů v Příštpě
byla již dříve za starostování p. Matěje Stuchlíka z čís. 75, ale nepochopením ze strany
ostatních členů obec. zastupitelstva vzala za své. Až zase oživla na nátlak okresní zprávy a ze
strany župy jsouc nabádána obec založila konečně za starostování p. Svobody Cirila z čís. 40
sbor dobrovolných hasičů u nás, a sice na ustavující valné hromadě dne 26. září 1912 za
přítomnosti již 17ti činných a 2 zakládajících členů. Tuto schůzi zahájil starosta obce p.
Svoboda Ciril, kterýž přečetl a 2 části vyložil stanovy sboru, které již došly od c. k.
místodržitelství Markrabství Moravského schváleny pod čís. jedn. 57.574.
V několika málo dnech po ustavující valné hromadě, byla sboru dodána firmou J.
Vystrčil a synové v Telči, dvouproudní čtyřkolová ruční stříkačka jakož i výzbroj pro 20 členů.
Stříkačka, 200m hadic, 2 žebře, 2 háky pro 20 členů výzbroj a výstroj opatřila obec.
Od té doby opatřuje si sbor vše ze svých prostředků.“

STATISTIKA










V obci je přihlášeno k trvalému pobytu:
281 občanů
Počet školou povinných:
17 dětí
Investiční náklady na žáky ZŠ OB Jaroměřice nad Rokytnou v období leden–červen
2011 činí celkem:
57.732,- Kč
Na jednoho žáka měsíčně přispívá obec:
566,- Kč
V mateřské škole jsou:
3 děti
Mateřská škola nám tvoří za období leden–červen celkový náklad: 11.682,- Kč
Na jedno dítě měsíčně přispívá obec:
649,- Kč
Nově narozených dětí r. 2011:
3 děti
Obec zaměstnává na hlavní pracovní poměr:
2 pracovníky
Nadále využíváme veřejně prospěšné práce pro naše dlouhodobě nezaměstnané
spoluobčany. Náplň práce je zaměřena na údržbu a úklid v obci.
Na technickou prohlídku hasičského auta a naftu se zaplatilo: 2.000,- Kč
Zásahy výjezdové hasičské jednotky obce v r. 2011:
1 (v červnu při požáru
stohu za Vlčkovými)
Dvakrát v roce probíhá audit – státní kontrola hospodaření obce, která byla vždy
bezchybná.
OBECNÍ KNIHOVNA: - informace jsou čerpány z almanachu Příštpa, který je
zpřístupněn na inernetu
Roku 1948 byla ustanovena knihovní rada, jejímž předsedou byl Škorpík Jan č.
139, knihovníkem Doubínek František č. 138, členové rady Tomšíček Jan č.13, Česnek
Josef č.53 a Gregor Oldřich č.57. V tomto roce byla také značná část knih po únoru
1948 vyřazena z knihovny a to těch autorů, kteří by mohli být na překážku nastoupené
socializace země. V této době navštěvovalo obecní knihovnu mnoho občanů, neboť
mnozí doma ani ještě neměli rádio, natož televizi, která přišla mnohem později.
Roku 1967 byl jmenován knihovníkem František Kalábek, který byl
knihovníkem do roku 1983, kdy zemřel. Obecní knihovna čítala v tomto období
necelých 400 svazků. Za působení Františka Kalábka přibylo do zdejší knihovny 2287
knih, úbytek za ta léta jen 40 knih.
Roku 1983 byla jmenována knihovnicí Eva Čurdová z č. 144 (nové č. 121) a
roku 1985 převzal tuto funkci její manžel Stanislav Čurda, který v ní zůstává dodnes.
STATISTIKA OBECNÍ KNIHOVNY
ROK

POČET ČTENÁŘŮ

POČET KNIH

1967

400

1983

2 898

1983–1985

55

1900

POČET
PŮJČENÝCH KNIH
ZA ROK

1 200
2 300

1995

40

2 500

2000

23

2 830

2005

30

2840

747

V tabulce si jistě povšimnete malého počtu návštěvníků obecní knihovny.
V almanachu se dočteme vysvětlení, které nikdo z nás nemůže bohužel popřít: Tento
nežádoucí trend je zapříčiněn jednak televizí a jednak počítači, které vlastní mnohé
rodiny a četba knih se dostala na samý okraj zájmu jak dospělých obyvatel, tak i
mládeže. Je třeba podotknout, že dospělí čtenáři téměř vůbec do knihovny nechodí,
pouze mládež a to jenom pár jedinců, kteří si půjčují většinou ponejvíce časopisy. Je tu
obava, že budoucí generace nebudou umět číst ani psát.
Roku 2005 knihovna o dvou místnostech v budově zdejšího obecního úřadu
byla opravena značným nákladem, nové podlahy, elektrická instalace, el. topení a
zanedlouho bude vybavena počítačem včetně internetu, který za mírný poplatek bude
sloužit občanům (internet je již zřízen, pozn. autora). Je velká škoda, že návštěvnost je
velice malá. Je třeba doufat, že opět znovu stoupne návštěvnost obecní knihovny a to
hlavně zásluhou zde umístěného počítače, který sem naláká hlavně mládež. Také jistě
bude spokojen i knihovník, když nebude muset svůj čas v knihovně zbytečně trávit sám.
KNIHOVNA JE OTEVŘENA PRO ČTENÁŘE
KAŽDÝ ČTVRTEK V TÝDNU OD 15.00
DO 17.00 HODIN ODPOLEDNE.

KALENDÁŘE DO NAŠÍ DOMÁCNOSTI
Díky finanční podpoře Skupiny ČEZ obdrží každá
domácnost z Ekologického mikroregionu Rokytná, stejně jako
loňský rok, stolní kalendář na rok 2011 s fotografiemi z obcí
mikroregionu.
JE Dukovany připravila znovu po dvou letech
„kalendář s příručkou pro ochranu obyvatelstva v případě
radiační havárie na JE Dukovany“. Tentokrát se jedná o stolní
kalendář ilustrovaný obrázky dětí z třebíčského stacionáře Barevný svět, se kterým JE
dlouhodobě spolupracuje. Tento kalendář na dva roky také obdrží každá domácnost naší obce.

Na následujících stránkách si můžete přečíst příspěvky o činnosti:
 TJ SOKOL Příštpo – autor: Marta Nemeškalová ml.
 SDH Příštpo – autor: Kateřina Špačková
 Rybářský spolek Příštpo – autor: Zdeněk Chrásta

TJ Sokol Příštpo … ohlédnutí za rokem 2011
Letošní rok, jak je již zvykem, byl ve znamení tradičních i
zcela nových akcí. Uspořádali jsme dětský karneval, tradiční
příštěpský masopust, dětský den, posvícení a vánoční trhy spojené
s příjezdem Mikuláše do vsi. Z akcí nepravidelných jsme pak s dětmi
před prázdninami vyrazili do přírody pod stany a na podzim jsme
vyráběli a pouštěli u rybníka draky.
Ale popořádku …
Již v únoru jsme sezvali děti (samozřejmě v doprovodu rodičů,
prarodičů i známých) na dětský karneval, který je vyhlášený i v okolí obce. I proto jsme měli
hojnou účast masek, pro které bylo připraveno odpoledne plné her a zábavy. Děti si, stejně
jako každý rok, vyzkoušely nákup a losování bohaté tomboly. Díky ženám z Příštpa, které si
na sále s dětmi hrály, se zapojily děti od těch nejmenších, sotva chodících, až po děti školou
povinné. Byla vybrána nejhezčí, nejmenší a nejoriginálnější maska. Volba byla velmi
napínavá, protože masky byly krásné, a rozhodování bylo velmi těžké.
Ještě ani karneval neskončil, už jsme dali hlavy dohromady a plánovali, jak se do
měsíce zamaskujeme my, dospěláci, až půjdeme vsí v masopustním průvodu. Ten jsme měli
již dopředu naplánovaný na svátek všech Josefů, 19. března. Měsíc utekl jako voda a už mířil
masopustní rej masek ke starostovu stavení pro povolení masopustního průvodu. Ze
sokolovny vyšlo na 30 krásných masek, u některých málokdo odhadoval dotyčného strůjce
masky. Zpívali jsme, ochutnávali slivovičku, výtečné domácí koláčky, koblížky a jiné
dobroty. Musíme říct, že nás příjemně překvapilo, jak bylo Příštpo na Masopust nachystané,
hospodyňky nic neponechaly náhodě a pohoštění bylo opravdu bohaté! Unavení z důkladného
obejití vsi jsme dorazili k sokolovně, která byla již příjemně vytopená a nachystaná na večerní
masopustní veselení, zpříjemněné hudbou taneční skupiny Credit. Protože měli Josífci svátek,
měli vstup na zábavu zdarma. Veselili jsme se, hráli hry, vybrali jsme nejhezčí masku. No
prostě jsme malým dětem nezůstali nic dlužni a užili si Masopust až do posledního tónu
hudby.
Nastalo období těšení se na jaro, kdy budeme moci vyrazit ven a užít si také okolní
přírodu. V červnu jsme konečně vyrazili směr Spálený dub a Pulkovský mlýn. Děti dostaly
instrukce pro rodiče a ti nám je předali nachystané pro nocování v přírodě. Vydali jsme se na
cestu s písní na rtech a s očekáváním dobrodružství. Tady musím zmínit neocenitelnou pomoc
Standy Pokorného, Františka Jeřábka a Petra Zubčáka, kteří se nebáli „smečky dětí“ a
doprovázeli nás. Nachystali tábor a zapojili se do her, které děti s nadšením hrály. Děti si po
příchodu do tábora postavily stany a už nedočkavě čekaly, co jsme pro ně vymysleli. Po
celém odpoledni her jsme nachystali táborák a za hřmění v dáli jsme si opekli výtečné
buřtíky, poseděli u ohýnku a zazpívali si pár písniček. Druhý den jsme lákali děti na pochod
k Pulkovu, ale bohužel se nápad nesetkal s náležitou odezvou a byl dětmi zamítnut, raději
chtěly hrát hry v táboře. Připravili jsme pro ně k obědu kotlíkový guláš, vařený na ohni a
nastal čas návratu. Hnala nás velká bouřka, které jsme zdatně utíkali. Déšť nás dostihl až při
příchodu do Příštpa, kde už na děti čekala starostlivá rodičovská náruč. Příjemně unavené děti
se ještě při rozchodu ptaly, kdy vyrazíme znovu. Toto nás opravdu potěšilo, zvláště v době
televize a počítačů. Třeba ještě není vše ztraceno, a pokud se dětem budeme tímto směrem
věnovat více i v budoucnu, nezapomenou, že mají za Příštpem krásnou přírodu, kam mohou
kdykoli vyrazit za trochou pohybu.
Do čtrnácti dnů nás čekala další dlouhodobě plánovaná akce pro děti - dětský den.
18. června jsme pozvali děti do Příštpa. Díky všem spolkům, OÚ Příštpo a lidem z obce, kteří
nejsou členy TJ Sokol, ale přesto pomohou, jsme se do této akce pustili s vervou. Pozvali

jsme na zahájení kroužek HIP HOPu pod vedením Katky Holánkové a kroužek Capoeiry
(původní brazilské bojové umění) pod vedením Lukáše Svobody. Na děti čekala spousta
stanovišť s rozličnými úkoly, po jejich splnění získaly děti razítko do průkazky. Jakmile
sesbíraly všechna razítka, odevzdaly průkazku, za což dostaly krásnou odměnu. Po sečtení
všech průkazek jsme došli téměř ke stovce účastníků, a to svědčí o lačnosti dětí podobných
akcí se účastnit, a to nejen dětí místních. Celé odpoledne s námi strávili pozvaní hosté Policie ČR z Jaroměřic nad Rokytnou, která se dětem opravdu věnovala, a Hasiči Jaroměřice
nad Rokytnou, kteří předvedli dětem hasičské auto. Z JE Dukovany jsme měli zapůjčený
skákací hrad a manželé Špičkovi zapůjčili trampolínu. Akce pořádané venku jsou vždy sázkou
do loterie a naše četné pohledy směřující k nebi o tom svědčily. Počasí nám naštěstí přálo.
Další velkou akcí, která nás čekala, bylo tradiční srpnové posvícení, které letos vyšlo
na krásný slunný víkend. Vyzdobili jsme naklizenou sokolovnu a těšili se na krásný závěr
prázdnin, o který se nám místní posvícení již tradičně stará. V pátek nám zahrála skupina
Credit a zábavu na sobotní večer nám zajistila skupina Duo Amadeus. Na nedělní vyhrávku
jsme pozvali kapelu Rookies. Víkendové posvícení je akce náročná nejen na síly, organizaci,
ale i na schopné lidi, kteří chtějí pomáhat. Proto jsme rádi, že se i letos posvícení povedlo a
lidem se u nás líbilo.
A nastal čas školních povinností, padání listí a podzimního počasí. Protože jsme chtěli
ještě jednou s dětmi vyrazit ven, pozvali jsme je k rybníku na sobotní odpoledne. Nachystali
jsme pro děti várnici teplého čaje, materiál na výrobu draků - od papírů, dřívek, barviček až
po provázky na ocas. Děti si draky vyrobily a byla u toho veliká zábava. Jediným kazem
sobotního odpoledne byl slabý vítr, který draky mnohokrát vzhůru k nebi nevynesl, i když se
děti urputně snažily. Dětem se s námi líbilo a některé na místě zůstaly i po ohlášeném
ukončení akce a dál zkoušely, jestli draci nepoletí…
V době vydání článku je již po Vánočních trzích a Mikuláši. Trhy jsme loni zavedli
jako novou tradici a lidem se moc líbila. Letos opět přijali naše pozvání a přijeli k nám různí
prodejci tradičních výrobků, zavítalo k nám koňské spřežení, které nejdříve povozilo děti a
potom přivezlo Mikuláše i s jeho pomocníky. U stromečku zazněly vánoční koledy pod
vedením Trubačů od Luže ze sousední Ohrazenice a došlo k předání dárečků dětem od
Mikuláše. To vše v předvánoční atmosféře provoněné skořicí a perníčky.
Rádi bychom ještě letos uspořádali Silvestr v sokolovně, kde bychom se, stejně jako
loni, rádi sešli, popili a zatančili v kruhu takřka příštěpsko-rodinném.
Akcí, které jsme letos pořádali, určitě nebylo málo. A protože se každoročně snažíme
poopravit naši starou Sokolovnu, pustili jsme se letos na podzim do opravy pivního šenku.
Ten již dlouho nevyhovoval našim podmínkám, bylo v něm vlhko a zima, zdi byly
popraskané a padala omítka. Jedině díky ochotě a nezištné práci mužské části naší obce jsme
se však do něčeho takového mohli pustit, protože Sokol Příštpo tvoří především ženy, mužů
máme pomálu. Nejdříve bylo potřeba celý šenk oklepat, za což patří dík Petru Zubčákovi a
Ondrovi Novákovi z Jaroměřic. Pak jsme poprosili Karla Špičku o pomoc s propojením vody
a zavedením odpadu z vinného šenku přes přísálí do pivního šenku. Ten naši žádost nezamítl,
dokonce nám materiál věnoval sponzorským darem. Moc bychom mu tímto chtěli poděkovat,
neboť patří mezi naše stálé příznivce, a pokud může, rád pomůže. Lukáš Míča se postaral o
rozvod nové elektřiny za pomoci Jiřího Tichého. Jiří Vlček daroval hranoly na nový strop a
postaral se s Petrem Zubčákem pod vedením Romana Dufka o zednickou práci v šenku. Ještě
dnes není bohužel šenk zprovozněn, ale doufáme, že do konce roku, nejpozději do
mysliveckého plesu bude vše dovedeno do zdárného konce. Pivní šenk naštěstí neplánujeme
použít na případný Silvestr, vystačíme si s šenkem vinným.
Jak sami vidíte, je to nekonečný koloběh akcí, od jedné k druhé, a rok uteče jako voda.
Akcí, které jsou zaměřeny na děti, bychom rádi dělali více, ale vše je bohužel náročné jak
časově, tak finančně. Dětské akce jsou nevýdělečné, a pokud na ostatních akcích nějakou

korunu vyděláme, hned ji otáčíme, a buď spravujeme naši sokolovnu, nebo nakoupíme něco
dětem. Věřte proto, že největší dík patří vám, obyvatelům Příštpa, kterým není lhostejné, jestli
je nebo není v obci veřejný život a něco se děje. Vám, kteří neváháte přispět, a to svou prací,
financemi, materiálem nebo jen dobrou radou. Jsme rádi, že se nám daří na akce přilákat
návštěvníky z řad vašich, vašich rodin a známých nebo i zcela cizí, kteří se doslechnou, že je
u nás v Příštpě něco dobrého, ať už karneval, masopust, dětský den nebo posvícení.
Dovolte nám vyslovit poděkování lidem, kteří nám jsou příznivě nakloněni:
občanům obce Příštpo, Obecnímu úřadu Příštpo, p. Tomanové, p. Špačkové, manželům
Špičkovým, manželům Svobodovým ze Strážnice, Petru Bartesovi, Standovi Pokornému, CHplastu, p. Kodytkovi, p. Petříčkovi, KLASu, Petru Zubčákovi, Romanu Dufkovi, Lukáši
Míčovi, Jiřímu Tichému, manželům Divišovým, Tondovi Pokornému, Mysliveckému
sdružení Příštpo, Sboru dobrovolných hasičů Příštpo, Rybářskému spolku Příštpo, Sboru
dobrovolných hasičů z Jaroměřic nad Rokytnou a Policii ČR z Jaroměřic nad Rokytnou.
Přejeme vám všem příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdraví v roce 2012. Ať
je nám všem štěstí v následujícím roce příznivě nakloněno a daří se nám dál minimálně tak
jako dosud.
Za TJ Sokol Příštpo
Marta Nemeškalová ml.

1. obr. – masopustní rej; 2. a 4. obr. – dětský den; 3. obr. – drakiáda

CO JSTE, HASIČI, CO JSTE DĚLALI?
Rok se s rokem sešel a my bychom se měli opět
prostřednictvím těchto řádků zamyslet nad naší činností.
V uplynulé sezóně jsme se obec snažili reprezentovat na
mnoha soutěžích, tudíž jsme rozhodně nezaháleli.
Nejprve bych tradičně začala našimi nejmladšími
závodníky. Jelikož jsme v družstvu přivítali opět nové členy,
chtěli jsme tým nějakým způsobem stmelit, než začne požární
dril na hřišti, k čemuž jsme si dopomohli v dubnu odpoledním
výletem k Radkovskému rybníku. Výlet dopadl výborně a my, vedoucí, jsme se těšili na další
spolupráci. Od té doby jsme pravidelně trénovali na okresní kolo, které proběhlo tradičně
v Petrovicích. Příštěpští si odvezli diplom za hezké 5. místo. Jelikož i my si půjčujeme na
vyšší postupové soutěže zkušenější závodníky, rádi jsme pomohli mladým hasičům
z Petrovic, kteří postoupili na krajské kolo, a půjčili jsme jim dva naše nejstarší a
nejzkušenější běžce v této kategorii (Ondřej Pola, Ondřej Bačo). SDH Petrovice se na
krajském kole umístil na nádherném 2. místě, ze kterého jsme měli upřímnou radost i my.
Kompletní tým vyběhl znovu až v podzimním kole hry Plamen v závodě požární všestrannosti
a útoku CTIF, který se konal v Lesonicích 15. 10. Několikatýdenní trénink se opravdu
vyplatil, protože v útoku CTIF Příštpo obsadilo krásnou 3. příčku a v branném závodě doběhli
žáci na 5. pozici, tudíž jdou do jarního kola hry Plamen po sečtení prozatímních výsledků na
průběžném velice hezkém 4. místě.
Po loňském republikovém úspěchu dorostenců jsme byli i letos v napětí, jestli se
budou dějiny opakovat. Po vítězném okresním kole se naše naděje několikanásobně zvýšily.
Kluci přípravu na krajské kolo nepodcenili a poctivě trénovali. I když se v průběhu celého
závodu drželi v těsném závěsu za dorostenci ze Lhotek – SPORT, šance i body se srovnaly
chybováním lhoteckých kluků v testech. Před útoky by se dalo napětí krájet, protože jen ty
mohly rozhodnout kdo s koho. Bohužel naši dokončili svůj útok o pouhé 3 setiny vteřiny
později než Lhotky a museli jsme se spokojit s 2. – nepostupovou pozicí. Příštěpští dorostenci
se nenechali odradit a ve spolupráci s Vojtou Tomšíčkem a Lukášem Míčou zkusili své štěstí
ve čtyřech ligových závodech v požárním útoku. Prvním pokusem byla návštěva
v Myslibořicích, kde se časem 21.61s zařadili na 12. příčku soutěže. Pokračovali v Chlumu,
kde velice zdařilým časem 18.75s brali body za 10. místo. Naši dorostenci se nebáli ani výzvy
v podobě litovanského kopce, který zdolali sestřikem v hodnotě 19.62s. Tento výkon je
vynesl na bodované 7. místo v tabulce. Posledním závodem, na němž bylo zapsáno Příštpo ve
startovní listině, byla liga v Hrotovicích. Zde se naši probojovali časem 19.14 opět na
poslední bodované 10. místo. Z 28 hodnocených týmů, které si během 12 ligových závodů
dokázaly vybojovat nějaké body, se naši umístili na celkové 22. pozici, což je hezký výsledek
v porovnání s tím, že ze začátku to byla pouze zkouška. Kluci mají v plánu navštěvovat ligové
závody v následující sezóně s větší pravidelností, takže se můžeme těšit na další podařené
výkony, které jim přejeme a fandíme jim. Družstvo dorostu se na podzimní branný závod již
nesložilo, ale obec Příštpo velice slušně reprezentovali v této soutěži 4 jednotlivci – Ondřej
Pola (vítěz branného závodu), Ondřej Spilka, Milan Růžička a Matyáš Petr.
Dorostencům se letos na republiku sice postoupit nepodařilo, ale mužům bez omezení
věku se tento nádherný sen splnil. Nebudeme předbíhat. Naši letos z nedočkavosti začali
sezónu již v únoru, kdy se zúčastnili Dolnoloučské zimy, což je závod s třicetiletou tradicí.
Bez tréninku, ale s o to větším nadšením, termoskami „s čajem“ a spoustou vrstev oblečení se
vydali v teplotě kolem -3°C do Dolních Louček. Teď si mnozí z vás pomyslí, že jsou zřejmě
blázni, ale mohu vás uklidnit, že jsou všichni v pořádku, jen je požární sport baví a nemají
strach ani z takové výzvy. I přesto, že byla konkurence početná, košař musel prolomit slabou

krustu ledu, než se dostal k vodě, a dráhu pokrývaly stále přibývající vločky sněhu, kluci se
dostali se základního kola do finále, které vyhráli a získali tak krásný pohár, který si můžete
prohlédnout v naší prodejně. Jelikož je cena putovní, můžeme se těšit znovu na zimní únorové
klání v roce 2012.
Po několikaměsíční přestávce nastal čas postupových soutěží. I když by se sem
naprosto hodila fráze: „Kam přijeli, zvítězili.“, nechci čtenáře ošidit o bližší informace.
Okrskového kola, konaného v Šebkovicích, se zúčastnily 3 příštěpské týmy – dorostenci
v kategorii mužů bez omezení věku (BOV), muži BOV a muži nad 35 let. Poslední 2 zmíněné
týmy vybojovaly ve svých kategoriích s přehledem první místa a dorost se sice ve štafetě
umístil na 3. příčce, ale po ne zcela vydařeném útoku se museli spokojit s celkovou 5. pozicí.
Oblastní kolo, které proběhlo tentokrát v Moravských Budějovicích, bylo opět zcela
ovládnuto našimi jak muži BOV, tak jejich staršími kamarády (muži nad 35 let) a v obchodě
tak přibyly 2 krásné poháry za 1. místo. Taktéž na okresním kole v Petrovicích se ve všech
disciplínách (běh na 100m s překážkami, štafeta 4x100m s překážkami a požární útok)
umístilo Příštpo v čele tabulky a mohlo se tak radovat z postupu na krajské kolo. Muži nad 35
let sice předvedli takřka bezchybný útok, ale výkon stačil „až“ na 2. pozici, ale i ta je krásným
výsledkem. Před krajským kolem zkusili kluci i chlapi nad 35 let štěstí v Mastníku. I když šli
nejprve starší kolegové, kteří se umístili na pěkném 3. místě, muži BOV se museli spokojit
s neoblíbeným písmenem N (nedokončeno). Dále navštívili hasičskou soutěž hned „za
lesem“, tedy na Rozkoši. Zde kluci BOV vybojovali v početné konkurenci pohár za 2. místo.
16. července se vydali MBOV spolu s úzkou základnou fanoušků na krajské kolo, které
proběhlo letos poprvé v Pelhřimově. Nejprve přišly na řadu stovky, a když jsme v průběžné
tabulce výsledků viděli Příštpo na prvním místě, každý z nás začal doufat v to, co
dorostencům bohužel nevyšlo. Po skvěle zaběhnuté štafetě, která naše udržela ve vedení, byli
jak závodníci, tak fanoušci „jako na trnu“. Jelikož kluci útok zbytečně moc „pojistili“, museli
jsme netrpělivě vyčkávat. Po odběhnutí posledního pokusu jsme věděli, že sen se stal
skutečností a příštěpští muži BOV budou poprvé v historii reprezentovat naši obec
v republikovém kole. Kluci se ještě týž den rozhodli pokoušet štěstí na noční soutěži
v Přibyslavicích, ale i když se nezadařilo a v tabulce se vedle našeho jména zapsalo N,
troufnu si říci, že v euforii z postupu na republiku to nikomu z přítomných soutěžících
nevadilo.
Během měsíce, který měli muži na fyzickou i psychickou přípravu, se několikrát
změnila taktika, pozice kluků v jednotlivých disciplínách i celkové složení týmu, protože jsme
si velice dobře uvědomovali důležitý fakt - nereprezentovali jsme jen obec nebo okres, ale
celý kraj a tak jsme museli využít všech příležitostí, které nám dopomohly k té nejlepší možné
reprezentaci. V noci z 19. na 20. 8. se kompletní tým, složený z příštěpských borců (Vojta
Tomšíček, Lukáš Míča, Ondra Pola, Milan Růžička a Vašek Novotný), z trnavského Standy
Hladíka, budějovického Petra Ungera, pelhřimovského Kamila Bareše a kluků z Kamenné –
Michala Rouše a Kuby Procházky, shromáždil na návsi před zbrojnicí i s početnou skupinou
fanoušků a netrpělivě čekal na příjezd autobusu, který nás svým menším zpožděním napínal
opravdu dokonale. Po tříhodinové cestě jsme konečně vystoupili před Městským stadionem
Vítkovice v Ostravě. Po krásném slavnostním zahájení MČR přišel na řadu běh na 100m
s překážkami. Na první pohled bylo jasné, že se klukům opravdu daří, vyhrávali své rozběhy a
celkově byla nálada výborná. Po odpoledních trénincích útoku jsme z průběžných výsledků
zjistili, že jsou kluci po stovkách na skvělé 4. pozici. Před štafetou byl celý tým lehce
nervózní, všichni jsme věděli, že se Příštpo v této disciplíně může umístit na nejvyšších
příčkách, protože mělo opravdu natrénováno. Po prvních pokusech stačil výsledek
„pomalejší“ štafety na úžasnou 3. pozici, ta se ale začala propadat se zdařilejšími pokusy
rychlejších štafet ostatních týmů. Naši měli startovní číslo 15, tudíž věděli, jaký čas by měli
zaběhnout, aby se umístili na medailových pozicích. Měli na to, chtěli to všem dokázat, ale

štěstí nám nepřálo. Po prvních dvou úsecích jsme všichni na tribuně s neuvěřitelným napětím
čekali a věděli jsme, že to může dopadnout podle našich představ. Přišel pád. Ne jeden. Upadl
jak závodník na 3. úseku, tak závodník v posledním úseku s minimaxem. Nakonec jsme byli
rádi, že čas „pomalejší“ štafety byl opravdu dobrý a propadl se pouze o 3 příčky, tedy na 6.
místo. Druhý den nás čekaly dva pokusy královské disciplíny – požárního útoku. Bohužel
nevyšel ani jeden tak, jak jsme si představovali, ale opět výsledný čas stačil na pěknou 7.
pozici. Po sečtení průběžných výsledků jsme zjistili ještě před závěrečným nástupem, že i po
nešťastných momentech naši skončili na celkovém krásném 5. místě, ale všichni jsme si
vědomi toho, že pokud se zadaří ve všech směrech a kluci se dostanou ve stejném či velice
podobném složení opět na mistrovství republiky v roce 2012, možná by mohli vystoupat na
nějaký stupínek pomyslné „bedny“. Budiž jim i nám (fanouškům) přáno!
I když jsme v září oslavili ukončení sportovní sezóny, před koncem tohoto roku čeká
naše chlapy ještě jeden trochu kuriózní závod v podobě Vánočního kapra v Kojatíně, který
proběhne týden před Štědrým dnem, tedy 17. 12., snad bude toto klání opravdu důstojnou
tečkou za velice vydařenou sezónou.
Na konec této rekapitulace bych chtěla za celý sbor všem popřát mnoho zdraví, štěstí a
lásky v roce 2012 a poděkovat všem sponzorům, kteří finančně podpořili cestu mužů BOV na
MČR (seznam jste si mohli přečíst v prodejně), dále fanouškům, kteří nás ochotně
doprovázeli na sportovních kláních („Vydržte, prosím, v naší přízni i nadále.“), SDH
Jaroměřice nad Rokytnou za vypůjčení požární stříkačky na Dolnoloučskou zimu a panu
Jiřímu Malenovi za neobyčejné nalakování obyčejné požární stříkačky.

Krajské kolo v Pelhřimově – vítězný tým se svými fanoušky.

MČR – 5. Místo

Okrsek v Šebkovicích – dorost, MBOV, Mn35.

RYBÁŘSKÝ SPOLEK PŘÍŠTPO O. S.
V roce 2011 vrcholí pětileté výročí založení rybářského spolku. Za toto období se
spolek rozrostl na 30 členů a v uplynulém roce jsme dostali do péče i nově zbudovanou vodní
nádrž „Strážnice II“. Na této nádrži musíme dodržovat podmínky vztahující se k poskytnuté
dotaci.
Po roztátí ledu a doplnění obsádky jsme v dubnu ve spolupráci s prodejnou rybářských
potřeb Okoun v Třebíči uspořádali rybářské závody v lovu ryb přívlačí o putovní pohár. Na
konci dubna jsme společně upálili nějakou tu čarodějnici. V květnu jsme se pustili do jarních
a v červnu do nočních závodů, na Příštěpské posvícení již tradičně proběhly rybářské závody
s tombolou. V září se konala Vydra z Příštpa – závody pro rodáky. V říjnu jsme si odbyli
podzimní kolo přívlačových závodů, na kterých se chytlo rekordních 600 kusů ryb, převážně
pstruhů duhových.
Pokud zamrzne a dostaneme výjimku ze zakázaných způsobů lovu, kam lov ryb pod
ledem patří, bychom se chtěli věnovat i lovu ryb v zimním období celý rok. „LOV NA
DÍRKÁCH“ je velmi oblíbený a i v zimních měsících náš rybník navštěvuje mnoho
hostujících rybářů, kteří se rádi vracejí, což je pro náš spolek pochvala za celoroční práci.
Na závěr děkujeme všem, kteří nás v uplynulém roce podpořili, a přejeme vám,
občanům, do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.
S pozdravem Petrův zdar
za Rybářský spolek
Zdeněk Chrásta

Dětský den na rybníku

VÝZVA SPOLUOBČANŮM
Povinnost označit dům vyplývá z § 31 - 32 zákona
č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad
označit budovu čísly určenými obecním úřadem
a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel
určuje obecní úřad.
Nesplněním této povinnosti se vlastník dopouští
přestupku dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
v platném znění, za který může obec uložit pokutu až do
výše 10.000,- Kč.
Označit své domy by měli občané i ve svém zájmu – v případě, že budou potřebovat
jakoukoliv pomoc záchranných složek, urychlí tím příjezd na místo (např. záchranná služba,
hasiči aj.).
Číslo musí být umístěné na viditelném místě.
Proto žádáme všechny vlastníky nemovitosti, aby si své domy označili a neriskovali tak, že
jim obecní úřad vyměří pokutu.

KULTURNÍ KALENDÁŘ
Neplánovanou kulturní akcí, která proběhne ještě do konce roku
2011, je přivítání nového roku, který se u nás stal spontánně tradicí
obce. Spoluobčané se schází na přelomu starého roku s novým před
vánočním stromem a připíjí si na nový rok.
Přijďte mezi nás!

Dovolte, abych vám popřál touto cestou zdraví, štěstí, spokojenost, lásku a úspěchy v roce
2012.
Antonín Vítámvás
starosta obce

Jaroslav Čtveráček
Moje rodná ves
Rád mám svoji rodnou ves
kde teče řeka Rokytná
je kouzelná, když spící les
po tiché noci procitá
Rád jsem ve svém rodném kraji
jejž zdobí lesy a drsné skály
v němž vlnky Rokytné si hrají
v němž na podzim se mlhy válí
Když s jarem přilétají ptáci
když slunce hřeje víc a více
sem se každý zas rád vrací
a úsměv rozzáří mu líce
Až se z dáli jednou vrátím zpět
a za Královcem přijdu k lomu
tak za sebou nechám celý svět
vždyť jdu zase domů, domů...
A vpravo voda, vlevo zdraví les
už jenom zbývá jedna zátočina
tam moje rodná je už ves
jen ta je má a žádná jiná.

