Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
opět uplynul rok. Nechce se mi ani věřit, že čas plyne tak rychle. Jako by to bylo
včera, kdy jsem shromažďoval materiály pro zpravodaj roku 2011. Rok 2012 byl zcela jistě
rokem náročným, plný práce, rozhodování a změn.
Dále bych Vám touto cestou chtěl poděkovat za všechny Vaše připomínky, názory
i kritiku, která je přínosem pro naši práci na obci.
Antonín Vítámvás
starosta obce

Realizované akce v roce 2012


Dětské hřiště
První snaha obce o realizaci dětského hřiště byla již v roce 2009. Bohužel v tomto roce
nebyla vyhlášena dotace. Až v roce 2011 se obci podařilo získat dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj a vybudovat dětské hřiště. Celkové náklady byly 528.012,- Kč. Z toho dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj 369.608,-Kč a vlastní zdroje 158.404,-Kč.
Dětské hřiště je tvořeno prolézačkou PLAY 5A, gymnastickým prvkem
šestiúhelníkem, dvojitou houpačkou PLAYUNI - kombinovanou, vahadlovou houpačkou
PLAY basic, velkým kolotočem, pružinovou houpačkou - Dinosaurem, lavičkou s opěradlem,
kovovým odpadkovým košem, infopanelem k označení hřiště dle ČSN EN 1176. Kolem
dětského hřiště je vybudován kovový plot - nízký, délky polí jsou 2,5 m a pole jsou do výšky
1 m s brankou k plotu. Povrch je tvořen pravým kačírkem frakce 4 - 8 mm.
Hned od prvního dne děti z Příštpa ničily, co firma vybudovala. Po čerstvě
zabetonovaných prvcích lezly a tím je zatlačovaly do země. Ani čerstvě zabetonovaný plot
jim nevadil a přelézaly přes něj a někteří rodiče jim v tom pomáhali. I když okolo hřiště
od začátku do konce budování byla natažena páska s nápisem vstup zakázán.
Provozní řád dětského hřiště v Příštpě pro návštěvníky
1. Provozovatelem hřiště je Obec Příštpo.
2. Údržbu dětského hřiště má na starost obec Příštpo,
tel. 568 440 288.
3. Dětské hřiště je otevřeno denně.
4. Přísný zákaz vstupu psů, koček a dalších zvířat, která by
mohla znečistit herní plochu.
5. Zákaz kouření v prostoru dětského hřiště.
6. Hřiště je určeno pro děti ve věku od 2 do 12 let.
7. Děti do 8 let musí být v doprovodu dospělé osoby.
8. Dodržujte věkovou kategorii pro jakou je prvek určen
(viz. štítek na jednotlivých sestavách).
9. Zákaz vjíždění dětí na kolech.
10. Udržujte čistotu.
11. Za děti zodpovídají v plném rozsahu rodiče.
12. V případě vážnějšího poranění dítěte volejte 112 nebo 155.

Zdroj: Antonín Vítámvás

Přeji všem maminkám s dětmi, aby si užily hodně krásných dní se svými ratolestmi
na tomto dětském hřišti.



Dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny
-

výměna oken na obecním úřadě a knihovně, oprava fasády

Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo dotaci v rámci Programu obnovy venkova
Vysočiny pro rok 2012. Vzhledem k převisu požadavků nad částku, která byla k dispozici,
byla dotace stanovena pro letošní rok 2012 na maximální částku 107 tis. Kč pro obec Příštpo.
Tato částka činila 53,4 % z celkové hodnoty investice.


Zdroj pitné vody Příštpo
V roce 2004 byl odběr pitné vody 150 m³ za měsíc. V roce 2011 už činil odběr pitné
vody kolem 500 m³ za měsíc. Tento navýšený odběr obec bude řešit vybudováním
náhradního zdroje pitné vody pro občany Příštpa.
Dne 21. 10. 2011 byla podána žádost na hydrologický průzkum na vyhledání nového
zdroje podzemní vody pro obec Příštpo. Před zahájením terénních prací byly prostudovány
dostupné archivní materiály z dřívějších průzkumných prací v širokém okolí lokality
(např. mapové podklady, apod.). Ve vytyčené oblasti v návaznosti na majetkoprávní poměry
byla ve dnech 27. 10. a 4. 11. 2011 provedena podrobná hydrologická rekognoskace lokality.
Z průzkumu byla vybrána dvě místa s možným vytyčením zarážkového bodu. Zarážkový bod
pro vyhloubení hydrogeologického průzkumu vrtu PV-1 se nachází na pozemku parcely
č. 404/1 v k. ú. Příštpo.
Dne 17. 9. 2012 byla zveřejněna výzva k podání žádosti o dotaci na OPŽP-průzkumné
hydrogeologické vrty. K výzvě jsme podali žádost dne 25. 10. 2012. Přímé realizační náklady
jsou vyčísleny na 363.360,- včetně DPH.
Příštpo – vodovod
Počet obyvatel trvale bydlících v KÚ
Obyvatelé zásobení vodou v KÚ (z počtu trvale bydlících obyvatel)
Počet vodoměrů
Počet přípojek
Počet poruch na vodovodu (ne na přípojkách)

279
255
95
124
2

Vodné (m³/rok)
Vodné celkem (tis. Kč)
Počet poruch na vodovodu (na přípojkách)

2684
105
2

Dovolte mi prosím, abych Vám blíže objasnil poruchy na vodovodu obce Příštpo.
Poruchy, které se týkaly přípojek:
- v důsledku prasklé vodovodní přípojky unikala voda do podloží silnice, tímto
se podmílala cesta, která po určité době klesla a rozdrtila přípojku vody – u Jordánů
- prasklým odvzdušňovacím kohoutem na vodovodním řádu - na kraji Příštpa od Jaroměřic
Další úniky vody jsou díky neznalosti spoluobčanů obce, kteří si sami demontují
vodoměry, které špatně uzavřou. Samovolná manipulace s vodoměry není dovolena!!!
Uzavírat vodoměry může pouze firma nebo pověřený pracovník obce.

Přes období jaro – léto, byly 2 úniky vody, které jsme zjistili na rekonstrukcích
a stavbách domů. Tyto úniky se řadí mezi černé odběry. Odběr a ztráty vody byly natolik
velké, že spotřeba byla větší než čerpadlo stačilo doplňovat 30ti kubíkové zásobníky pitné
vody. Tato porucha se stupňovala od srpna a trvala do konce října. Kvůli poruše na vodovodu,
jsme byli nuceni objednat firmu, která mapovala případné úniky vody a následně prováděla
opravy. Celkové náklady byly cca. 168.000,- a tyto peníze se bohužel nemůžou využít
na modernizaci obce.
Předešlý odběr vody byl 27 kubíků denně. Dnes se odběr pitné vody ustálil kolem
11ti kubíků.

Voda vyrobená - určená k realizaci (tis. m³/rok):

Voda fakturovaná - pitná (tis. m³ /rok):

Voda nefakturovaná (tis.m³ /rok):

celkem
z toho předaná

5084
4729

z toho převzatá
celkem
pro domácnost

2684
2684
2684

pro zemědělství
pro průmysl
ostatní

0
0
0

celkem

2045

vlastní potřeba
ostatní

0,075
1,970

Příštpo vodní zdroj – vrt
Voda vyrobená celkem (tis. m³/rok)
Náklady na 1 m³ vyrobené vody (Kč/m³)
Spotřeba elektrické energie (MWh/rok)

5084
37,41
7234 KW

Dále bych chtěl spoluobčany upozornit na nechtěný únik vody např. protékající
záchod, špatné těsnění na kohoutku, apod.


Dotace na kanalizaci a ČOV
V měsíci říjnu jsme podali žádost na Státní fond ministerstva životního prostředí ČR o
dotaci na kanalizaci a ČOV. O úspěšnosti žádosti se dozvíme v měsíci březnu 2013.


Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Dne 14. 2. 2012 obec požádala o posunutí dopravních
značek IS 12a a IS 12b (začátek a konec obce Příštpo)
na konec nově vybudovaného chodníku podél silnice
č. II/361 směrem k Jaroměřicím nad Rokytnou.
Městský úřad Třebíč, odbor dopravy nám vyhověl
a značení bylo instalováno v měsíci březnu 2012.
Zdroj: internet

Dění v obci


Tříkrálová sbírka
Občané Příštpa přispěli v roce 2012 na Tříkrálovou
sbírku částkou 3.385,- Kč.
Za všechny lidi v těžké situaci, jimž se může pomoci
díky štědrosti dárců děkuje Oblastní charita Třebíč. Celkový
výtěžek sbírky v našem okrese činíl 1.830.372,- Kč.
Zdroj: internet



Posvícenská mše svatá
Jako každý rok Římskokatolický farní úřad v Jaroměřicích nad Rokytnou a věřící
z Příštpa nás zvali na posvícenskou MŠI SVATOU, která byla sloužena v neděli dne
26. srpna 2012 v budově bývalé školy v Příštpě.
Bohoslužba byla zahájena eucharistickým průvodem od kaple Panny Marie v Příštpě
téhož dne v 11:00 hodin. Poté byl vysvěcen hasičský prapor u příležitosti 100. výročí založení
spolku.


Cvičení vzdušných sil NATO
Na základě usnesení vlády č. 867 ze dne 23. 11. 2011 byla ČR v termínu
od 4. do 21. 9. 2012 hostitelem největšího aliančního cvičení a zároveň jediného cvičení
vzdušných sil NATO. V letošním roce bylo cvičení označené pod názvem Ramstein Rovel
2012. Tato akce byla organizována a řízena komponentním velitelstvím vzdušných sil
v Ramsteinu.
Cílem společného výcviku aliančních jednotek na našem území bylo především
sladění činností pilotů taktického letectva s činností předsunutých leteckých návodčích
při podpoře pozemních operací.
Účastnilo se celkem 17 zemí (Belgie, Česká republika, Estonsko, Francie, Itálie, Litva,
Lotyšsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Velká
Británie, USA a Turecko) a to buď zapojením letecké techniky nebo účastí předsunutých
leteckých návodčích a instruktorů.
Letová činnost probíhala primárně z 22. základny letectva u Náměště nad Oslavou,
dále v prostorách Boletic, v Libavě a ve vzdušném prostoru nad Jihočeským krajem. Kvůli
tomuto cvičení byl větší nárůst počtu letů nad částí území naší obce, což znamenalo zvýšení
hlukové zátěže. Veškerá činnost probíhala v souladu s platnými zákony.


Návštěva senátora
V
rámci
předvolební
kampaně naší obec navštívil senátor
za Třebíčsko Vítězslav Jonáš.
Kampaň proběhla v návaznosti
na letní cyklotur s názvem: Na kole
s Jonášem. Setkání proběhlo ve
čtvrtek 4. října 2012 ve 14:00
na obecním úřadě se starostou obce,
který jej informoval o dění v obci.
Zdroj: internet



Volby 2012
12. a 13. října 2012 probíhaly Krajské volby a volby do Senátu Parlamentu ČR
v budově bývalé školy v Příštpě.
Výsledky hlasování – Kraj Vysočina v Příštpě:
Strana
Komunistická strana Čech a Moravy
ČSSD

Počet
hlasů
32
18

Křesťanská a demokratická unie

10

Pro Vysočinu

7

Top 09 a Starostové pro Vysočinu

5

Starostové pro občany

5

ODS

4

Česká pirátská strana

3

Strana zelených

2

Strana práv občanů Zemanovi

2

Strana soukromníků ČR

1

Dělnická strana soc. sprav.

1

Strana svobodných občanů

1

II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se konalo v pátek 19. 10. 2012 a v sobotu
20. 10. 2012. V Příštpě dostal Josef Zahradníček 35 hlasů a Mgr. František Bublan 29 hlasů.
Celkově výsledky hlasování v Kraji Vysočina byly naopak.
 Udělení pamětního listu
V letošním roce byly uděleny pamětní listy a předáno 1.000,- Kč novým občánkům obce:
- Adam Šmíd – narozen 18. 1. 2012
- Karolína Stuchlíková – narozena 7. 3. 2012
- Veronika Vávrová – narozena 2. 6. 2012


Úmrtí v obci
- Marie Česneková – 18. 3. 2012
- Jaroslava Tomanová – 19. 5. 2012

Hospodaření obce


Přezkoumání hospodaření za rok 2011
Každý rok obec Příštpo žádá o vykonání přezkoumání hospodaření v naší obci.
Přezkoumání provádí krajský úřad v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 a 5 a § 5 odst. 3
zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí.
Kontrola byla provedla za přítomnosti zástupců obce. Tato účast je při přezkoumání
nutná (starosta nebo místostarosta a účetní obce).



Zalesnění pozemku - dotace 2012
Státní zemědělský intervenční fond jako věcně a místně příslušný správní orgán,
poskytl obci Příštpo dotaci na založení lesního porostu v rámci opatření Zalesňování
zemědělské půdy v celkové výši 79.922 Kč na celkovou výměru ---1,23 ha pro rok 2011.
Obec Příštpo podalo žádost 8. 11. 2011. Přiznaná dotace přišla 17. 4. 2012. Dotace
na založení lesního porostu v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy
je spolufinancována EU. Z rozpočtu EU je poskytnuto 80 % z přiznaných finančních
prostředků, z rozpočtu ČR se poskytlo 20 % z přiznaných finančních prostředků.


Územní plán obce Příštpo
Každá obec musí mít vypracován územní plán. Platnost územního plánu končí rokem
2015. Z tohoto důvodu zastupitelstvo obce Příštpo požádalo o nové zpracování územního
plánu a o dotaci z Kraje Vysočina.
Žádost byla podána koncem měsíce září 2012. Pořízení nového územního plánu nás
bude stát 106.800,- Kč, z toho dotace z Kraje Vysočina by měla být 55.500,- Kč.

Co nás čeká v roce 2013


Varovný protipovodňový systém pro obec Přístpo
Povodňová ochrana je nedílnou součástí ochrany obyvatel a životního prostředí.
Zamezením vzniku povodňových škod se zároveň předchází i škodám ekologickým,
především z pohledu havárií či vzniku nebezpečných odpadů, znečištění vod, narušení
vodních ekosystémů a dalších.
Projekt bude řešit zlepšení systému povodňové ochrany v území dotčené rozlivem
Rokytné, pro niž je stanoveno záplavové území. Lze využít informaci z profesionálních
hlásných profilů, které se nachází přímo v Příštpě. Obci hrozí převážně povodně způsobené
zvednutím hladiny při jarním či zimním tání, či přívalových a dlouhotrvajících deštích.
V současné době je v obci Příštpo nainstalován pouze částečně funkční drátový
rozhlas, který je řešen již technicky nevyhovujícími rozvody. Rozhlas navíc nepokrývá
všechny lokality obce. Po obci jsou rozmístěny zastaralé reproduktory různých výrobců
a různých výkonů. V žádném ohledu neodpovídajícím požadavkům na koncové prvky
vyrozumění a varování – JSVV. Proto je potřeba vytvořit lokální výstražný a varovný systém
a digitální povodňový plán.
Jedná se o lokální ochranu obyvatel a majetku obce před povodněmi podle zákona
o vodě. Projekt bude zpracován v souladu s Metodikou MŽP pro tvorbu dPP (2009), bude
napsán na dPP ČR na POVIS a dále bude zveřejněn na webových stránkách obce. Období
realizace projektu je rok 2013 – 2014. Náklady na realizaci projektu budou kolem 1.000.000,Kč včetně DPH.


Volba prezidenta
Začátkem příštího roku nás čeká volba prezidenta České republiky, která se bude
konat ve dnech 11. a 12. ledna 2013, případně II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013. Tyto
volby se budou konat v bývalé škole v Příštpě.

Zdroj: internet

Informace


Oddlužovací centrum s. r. o. Jihlava
Dovoluji si Vás informovat o nově otevřené pobočce Oddlužovacího centra v Jihlavě,
která je otevřena pro občany. Oddlužovací centrum pomáhá lidem při řešení tíživých
problémů s dluhy, exekucemi a podobně, ať už mimosoudně nebo soudní cestou. Firma
Vás seznámí s jejich pomocí na osobní schůzce.
Kontakt:
Radomír Bartoň – oddlužovací specialista
Oddlužovací centrum
Komenského 38
586 01 Jihlava
Tel.: 777 556 061
www.oddluzovacicentrumjihlava.cz


Kulturní kalendář

Vážení a milí spoluobčané, dovoluji
si Vás pozvat na silvestrovské přátelské
setkání s půlnočním přípitkem dne 31. 12.
2012
ve 24 hodin, před rozsvíceným
vánočním stromkem v Příštpě.
Vážení a milí spoluobčané, za
několik málo dnů se ve všech rodinách
rozsvítí vánoční stromečky. Přeji Vám
všem, ať najdete u těchto stromečků co
největší lásku svých blízkých, vzájemné
štěstí a pohodu.
Dovolte mi, abych vám popřál touto cestou mnoho štěstí, radosti a
nejpevnější zdraví v roce 2013.

hlavně co

Antonín Vítámvás
starosta obce

Na následujících stránkách si můžete přečíst příspěvky o činnostech spolků:
- Myslivecký spolek Příštpo – autor: Antonín Zimek
- SDH Příštpo – autor: Bc. Kateřina Špačková, fotografie: internet, Hruška
- TJ SOKOL Příštpo – autor: Marta Nemeškalová, DiS.
- Rybářský spolek Příštpo – autor: Jiří Tichý
Obecní zpravodaj 2012 nám zpracovala Ing. Pavla Nemeškalová
Všem uvedeným autorům příspěvků děkujeme.

Krátké ohlédnutí za uplynulým mysliveckým rokem
V naší obci Příštpo působí kromě hasičů, rybářů a dalších zájmových spolků také
myslivecké sdružení. Myslivecké sdružení má v obci dlouholetou tradici a podílí se na
kulturním životě občanů. V současné době má třináct členů a myslivost provozuje v pololesní
honitbě o výměře cca 750 hektarů.
V naší honitbě převažuje zvěř spárkatá – srnčí, černá. Drobné zvěři tj. zajícům
a bažantům se u nás daří méně. Hlavní činností myslivců je péče o zvěř, tlumení škodné,
sledování zdravotního stavu zvěře, a také odlov slabých a nemocných jedinců. Nedílnou
součástí práce myslivců jsou brigády, např. jarní sběr kamenů na polích nebo vyřezávání
náletových dřevin u polních komunikací, které vedou přes naši honitbu. Budujeme také nové
posedy a opravujeme různá myslivecká zařízení. V zimních měsících přikrmujeme lesní zvěř.
Nejlepší částí roku je pro každého myslivce hlavní lovecká sezóna začínající
v listopadu. V tomto období se scházíme na společných honech, kterých se účastní i naši
honci a závěr bývá zakončen poslední lečí. Letošní hon na drobnou zvěř se koná
28. prosince 2012. Tímto zvu na hon všechny naše osvědčené honce.
Někteří spoluobčané možná neví, že v našem kolektivu máme zkušeného střelce
a mistra Evropy v kulové a brokové střelbě pana Ing. Martina Šlechtu.
Nemohu se nezmínit o již tradičním mysliveckém plesu, který se bude konat
2. února 2013. Samozřejmě nebude chybět bohatá tombola, skvělá hudba a chutné
občerstvení. Všechny spoluobčany srdečně zveme!
Na závěr bych chtěl poděkovat našim občanům za projevenou přízeň a přeji jim
do nového roku 2013 mnoho úspěchů, zdraví a štěstí. Totéž přeji i mým kolegům a všem
přátelům myslivosti.
Antonín Zimek
člen MS Příštpo

Představení zvěře do tomboly.
Zdroj: Antonín Zimek

Taneční rej v místní sokolovně.
Zdroj: Antonín Zimek

VE ZNAMENÍ 100. VÝROČÍ SDH
Rok utekl jako voda a my se dostáváme opět
k rekapitulaci naší celoroční činnosti, která byla velmi
bohatá nejen, co se sportovních úspěchů
(či neúspěchů) týče, ale také jsme obohatili kulturní
život naší obce několika vydařenými akcemi. Ale vše
pěkně popořadě.
Nejprve Vás seznámím s činností našich
nejmladších členů. S mladými hasiči jsme se letos
sešli poprvé na konci března a zahájili jsme od té doby
pravidelné páteční tréninky na okresní kolo. To se konalo 26. 5. 2012 tradičně v Petrovicích.
I když naše družstvo neobsazovalo ve všech disciplínách první příčky, konečný součet
umístění stačil na krásné a pro všechny zúčastněné velmi překvapivé 2. místo, které
zajišťovalo našemu týmu postup na krajské kolo. Díky této výzvě jsme museli zvýšit dávku
tréninků, ale mladí požárníci se moc snažili a hlavně sami chtěli ukázat co nejlepší výkony.
Po třech týdnech, tedy 16. 6. 2012, jsme se vydali tentokrát až do Pacova (okres Pelhřimov).
Jelikož bylo velmi horké počasí a všechny disciplíny se kvůli ne příliš kvalitní organizaci
protahovaly, byl celý závod jak pro soutěžící, tak pro jejich vedoucí, psychicky i fyzicky
náročný. Takřka po 12 hodinách jsme se dočkali konečného nástupu, na kterém zástupce
příštěpského družstva převzal diplom za 10. příčku. Kompletní tým vyběhl znovu
až v podzimním kole hry Plamen v závodě požární všestrannosti a útoku CTIF, který se konal
v Rudíkově 6. 10. 2012. Několika týdenní trénink se opravdu vyplatil, protože v útoku CTIF
Příštpo obsadilo krásnou 1. příčku a v branném závodě doběhli na 5. pozici, tudíž jdou
do jarního kola hry Plamen na průběžném velice
hezkém 2. místě.
I letos Příštpo reprezentovala kategorie dorostu.
I když kluci družstvo nesložili, závodili každý sám
za sebe jako jednotlivci. Na okresním kole v Petrovicích,
které se konalo 27. 5. 2012, vyběhli v příštěpských
barvách Ondřej Spilka, Ondřej Pola, Matyáš Petr a Milan
Růžička. Kluci si poradili s během na 100 metrů překážek,
dvojbojem, závodem požární všestrannosti a s testy velice
dobře, a tak se mohl Ondřej Pola radovat z 1. místa, Milan
Růžička z druhého a Matyáš Petr z třetího. Ondřej Spilka
si vyběhal dobrou 9. pozici. Při konečném vyhlášení výsledků byl velice hezký pohled na tři
příštěpské závodníky, kteří obsadili tři nejvyšší stupínky. Dne 17. 6. 2012 (den po dětském
kraji) jsme se opět vydali do Pacova. Tentokrát s našimi třemi nejlepšími dorostenci
z okresního kola. Nejlépe si se všemi disciplínami poradil Matyáš Petr, který díky celkovému
2. místu postoupil do republikového kola. Milan Růžička obsadil velice slušnou 5. pozici
a Ondřej Pola se v celkovém pořadí usadil hned o stupínek níž, tedy na 6. místě. V konkurenci
21 nejlepších závodníků z celého kraje Vysočina považuji výsledky našich kluků za velice
pěkné a chvályhodné.
Ve dnech 7. – 8. 7. 2012 se konalo v Sokolově mistrovství ČR dorostu, na kterém naši
malou obec reprezentoval Matyáš Petr. Během těchto dvou dnů Matyáš ukázal, že má
natrénováno a spolu s trochou štěstí se se součtem 18. místa z běhu na 100 metrů
s překážkami (18,72 s) a 10. místa z dvojboje (16,21 s) umístil na krásné 13. příčce.
Je to opravdu úspěch, neboť republikového kola se zúčastnilo celkem 40 nejlepších závodníků
z celé země. Já si dovoluji Matyášovi prostřednictvím těchto řádků poděkovat za příkladné
reprezentování Příštpa na republikové úrovni.

Zleva: Ondřej Pola, Matyáš Petr, Vojtěch Tomšíček a Milan Růžička (krajské kolo v Pacově)

Výše zmínění 4 dorostenci letos opět spojili své síly s muži bez omezení věku (Jiřím
Tichým, Lukášem Míčou, Vojtěchem Tomšíčkem a Milanem Stuchlíkem ml.) a zúčastnili
se tří ligových (Litovany – 21,27 s, 11. místo; Hrotovice – N; Sokolí – 19,50 s, 11. místo)
a několika pohárových soutěží v požárním útoku (Rozkoš – muži nad 35 let – 1. místo,
MBOV – 2. místo; Kožichovice – základní kolo – 18,90 s – 5. místo, finále – 18,45 s,
2. místo; 3 noční soutěže – Kojatín – N, Jaroměřice nad Rokytnou – 8. a 11. místo;
Jakubov – 18,61 s, 5. místo). Jelikož se sestava kluků na požární útok ustálila a potvrdila, že
dokáže podávat dobré výkony, mají kluci v plánu navštěvovat ligové a pohárové závody
v následující sezóně s větší pravidelností, takže se můžeme těšit na další podařené výsledky,
které jim přejeme a fandíme jim.
Již od začátku roku žila
většina členů přípravami 100.
výročí od založení našeho sboru.
Výbor pořádal každé úterý schůze,
na kterých se řešil průběh oslav.
Nechtěli jsme nechat nic náhodě,
vše muselo být domluvené,
zajištěné, aby nás v den D nic
nepříjemně nepřekvapilo.
Rozhodli jsme se, že
oslavy spojíme s okrskovou soutěží a sváteční den zakončíme taneční zábavou v místní
sokolovně. Po měsících příprav nastal 19. květen. Od slunečného rána bylo jasné, že počasí
přispěje svým dílem ke zdárnému průběhu. V 13:00 prošel vsí slavnostní průvod, který byl
veden velitelem sboru, ten byl následován vlajkonoši, malými mažoretkami z Jaroměřic,
muzikanty, členy hasičského sboru ve vycházkovém stejnokroji, mladými hasiči z Příštpa
a soutěžními družstvy. Celý průvod se seřadil na strážnickém hřišti, kde se celá akce konala.
Při slavnostním nástupu zazněla státní hymna, byla předána ocenění členům sboru a v 14:00
byla zahájená okrsková soutěž v požárním sportu, které se zúčastnilo 7 družstev mužů bez
omezení věku, 4 týmy žen a 4 družstva mužů nad 35 let + tým z Rozkoše, který předvedl
požární útok mimo soutěž. Říká se, že „doma se nevyhrává“ a všechny 3 příštěpské týmy
(2 MBOV, 1Mn35) si toto pořekadlo vzaly k srdci. I když pohár za 1. příčku nezůstal „doma“
ani jeden, celkové 2. a 4. místo mužů bez omezení věku a 3. pozice mužů nad 35 let byla
dostatečnou odměnou pro opravdu hojný počet fanoušků a diváků. Pro pořadatele byla
největší odměnou spokojenost snad všech návštěvníků nejen na odpolední soutěži, ale také na
večerní taneční zábavě v sokolovně.

Dne 3. 6. 2012 se konalo oblastní kolo, které proběhlo opět v Moravských
Budějovicích. Tento závod byl zcela ovládnut 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 v běhu na 100m s překážkami a ve štafetě 4x100m umístilo Příštpo
v čele tabulky a požární útok tzv. „na jistotu“ mu zajistil radost z postupu na krajské kolo
z prvního místa. Mužům nad 35 let se na okresním kole nezadařilo a museli se tak spokojit
s příčkou takřka na konci tabulky.
14. července se vydali kluci spolu s úzkou
základnou fanoušků na krajské kolo, které proběhlo letos
poprvé v Havlíčkově Brodě. Nejprve přišly na řadu
stovky, a když jsme v průběžné tabulce výsledků viděli
Příštpo na prvním místě, každý z nás začal doufat, že se
opět podaří postup na mistrovství republiky jako loni.
Po dobře zaběhnutém prvním pokusu na štafetě, přišla
na řadu papírově silnější čtyřka, která měla vedení
přištěpského týmu pojistit a v podstatě rozhodnout o tom,
jakým směrem se bude závod ubírat. Předávka mezi závodníky na prvním a druhém úseku
však rozhodla jinak. Nebyla vůbec uskutečněna kvůli pádu jednoho ze soutěžících, tudíž
se musel počítat první pokus. Na útok šli kluci se stejným součtem bodů za průběžné umístění
jako Olešná a věděli, že jim jde o vše. Útok předvedli moc hezký, ale na postup nestačil.
Celkové 2. místo bylo ten den pro všechny zklamáním, protože celý tým věděl, že na postup
do republikového kola chybělo tak málo. Ale dnes víme, že je to velmi dobrý výsledek.
I když jsme v září ukončili sportovní sezónu, 15. 12.
se zúčastnili jak muži bez omezení věku, tak muži nad 35 let trochu
kuriózního závodu v podobě Vánočního kapra v Kojatíně, který
proběhl zcela v příštěpské režii, neboť si mladší muži vybojovali
kapra za 2. místo a byli tak poraženi pouze svými staršími
kamarády, tedy muži nad 35 let, kteří vystoupali na vrchol tabulky
a vylovili si tak z kádě holýma rukama při 1°C také kapříka. A tak
můžeme s čistým svědomím říct, že byl tento závod opravdu
důstojnou tečkou za vydařenou sezónou.

Kojatínský kapr; horní řada zleva: Jiří Vlček, Petr Šárka, Josef Špaček, Milan Růžička,
Ondřej Spilka, Matyáš Petr; dolní řada zleva: Lukáš Míča, Jiří Tichý, Josef Matoušek ml.,
Michal Rouš a Vojtěch Tomšíček

Krajské kolo mladých hasičů v Pacově

Ukončení sportovní sezóny

TJ Sokol Příštpo … ohlédnutí za rokem 2012
Rok 2012 … jak rychle utekl …
Vzhledem k tomu, že jsme ukončili starý rok 2011
Silvestrem, který se přehoupl do roku Nového, 1. ledna, považuji za
první velkou akci právě Silvestr. Tím jsme se všichni pěkně
pohromadě přivítali s nadcházejícím rokem 2012. Když myslím
všichni – byla to podstatná část obce, která se každoročně schází,
aby pěkně posousedsku podebatila a pobavila se u her, které jim
nachystáme. Až na pár výjimek šlo skutečně o obyvatele obce, každý donesl něco dobrého
ze své kuchyně, něco dobrého na žízeň a kdo si nedonesl nic, navštívil sokolský šenk. Když
jsme si všichni o půlnoci připili na nový rok, nevím, jestli si někdo dokázal představit, co nás
čeká. Celosvětová hospodářská krize, která svět zasáhla, nás postihla nejvíce právě v letošním
roce. Do toho ještě politická situace u nás v republice – kterou každý z nás vnímáme jinak –
myslím nepřidala klidu nikomu z nás. O to cennější je najít si chvilku a sejít se u společného
organizování akcí, ať už pro děti, nebo pro dospělé.
Toho jsme se drželi i my, v únoru nás čekal dětský karneval, jako již každoročně
nachystaný pro naše nejmenší. Děti soutěžily nejen o tři nejhezčí masky, ale jako každý rok
i o nejmenší a nejoriginálnější masku. Bylo zajímavé sledovat, jak se za léta pořádání
obměňují dětské tváře, ti, kteří již odrostli, doprovází své mladší sourozence a zapojují
se do her společně. Na sále byly pro děti nachystány různé hry, tradiční židličkovaná, kterou
si děti neustále žádají, krteček, do kterého se nejmenší trefují tenisovými míčky, kroužky
a spousta dalších. Okolo sálu seděli rodiče, prarodiče a známí, všechna místa byla obsazena,
všichni úsměv na tváři. Zdařilá akce, zakončená bohatou dětskou tombolou a uhoněnými
dětmi, nás jako každý rok přiblížila k akci další, tentokrát namíchané jak pro děti, tak pro
dospělé, tradičnímu příštěpskému masopustu.
Ten se konal za krásného slunného dne
na začátku března, počasí vyšlo jako na jaře.
S průvodem masek šla tentokrát dechová
kapela Rouchovanka, která hrála v obci
poprvé. Začínali jsme u pana starosty, kde
jsme převzali právo na průchod vsí,
představovaný ferulí. Posilněni slivovičkou,
slíbili jsme spořádaný průběh masopustu
a vydali se s hudbou po vsi. Kdo Příštpo znáte,
víte, že je to pořádná půldenní procházka, kde
u každého domu zahraje hudba a maska
Zdroj: HoPe foto
zaskotačí. O to více si ceníme dětských masek, které se k průvodu již tradičně přidávají
a společně s ním vsí projdou. Tím dostávají tradici příštěpského masopustu do krve a doufám,
že v ní budou pokračovat. Večer jsme se sešli natěšeni na hudební zábavu se skupinou Credit,
někteří přišli v maskách, což nám udělalo velkou radost. V průběhu večera došlo na vyhlášení
nejhezčích masek a předání cen a tančilo se až do rána. Tím skončilo období masopustu
a karnevalů.

Do obce po krůčcích přišlo jaro. Protože v letošním roce slavili hasiči z Příštpa krásné
výročí, které se konalo na hřišti na strážnici, vynechali jsme pro letošní rok dětský den, který
by jinak připadl na červen. Místo toho jsme pro děti nachystali putování do lůna přírody,
směrem k Pulkovu. Bohužel přišla tak strašná vedra, že jsme se ráno v den pořádání pochodu
rozhodli ke změně organizace a akci uspořádali u Příštěpského rybníka. Děti si postavily
stany a co je nejvíce lákalo, byla právě voda. Celý den se děti koupaly, nebo hrály hry, v době
největšího tepla ve stínu hrály karty. Večer se rozdělal táborový oheň a děti soutěžily, kdo
vyrobí hezčí mumii. Za tónu kytary se v pozdních hodinách uložily ke spánku, aby nabraly
síly na druhý den. Ráno se dívaly, jak rybáři chytají ryby a obdivovaly velké úlovky. K obědu
měly nachystaný výborný kotlíkový guláš a po obědě už se rušil tábor. Všem dětem
se u rybníka moc líbilo, doufám, že se v příštím roce opět zúčastní výletu do přírody.

Zdroj: Alena Bílá

V letošním roce jsme se vystřídali v pořádání tradičního posvícení s místními hasiči
a tak se další akcí, kterou jsme pořádali, staly prosincové vánoční trhy a již tradiční
nadělování s Mikulášem. Ještě před Mikulášem jsme vyměnili elektrickou rozvodovou skříň,
byli jsme upozorněni z E-Onu na nevyhovující parametry, a tak nás čekala nutná investice
ve výši 23 tis. Naštěstí se vše včas stihlo a příprava na trhy mohla začít. Tentokrát se trhy
konaly v sobotu před prvním adventem, který připadl na neděli, a bylo to znát. Na stáncích
se prodávaly vánoční věnce, jmelí, medovina, med, ručně dělané panenky z květináčů, koření,
pletené zboží z vlny a ze zlatých stránek, tradiční hračky pro děti, víno, truhlářské výrobky –
toto vše prodávali pozvaní trhovci a do toho se přidali se svou trochou sokoli, kteří nachystali
občerstvení v podobě uzené cigáry – udírnu vzorně obsluhoval Standa Pokorný, svařeného
vína a čaje – za toto patří poděkovat Divišovým,
kteří nám umožnili u nich víno a čaj uvařit. Dále
jsme prodávali pečený čaj, který jsme týden před
trhy pekli a medové perníčky, které nám upekla
pí. Vítámvásová. V průběhu odpoledne zpestřili
program Trubači od Luže s vánočními koledami
a také pan Durda s koňským povozem, který vozil
děti a jak přišla do vsi tma, dovezl také Mikuláše
s pomocníky.
Zdroj: HoPe foto

Zaplněná náves společně s Mikulášem rozsvítila
Zdroj: HoPe foto
vánoční stromeček a nastal čas velkého přesunu
do sokolovny, která příjemně vytopená a mikulášsky
vyzdobená čekala na návštěvníky. Jak se všichni pohodlně
usadili, zazněly tóny koled, na podiu se rozsvítil vánočně
oděný stromeček a čekalo se na příchod Mikuláše. Ten přišel
s dlouhým seznamem, v letošním roce to bylo 66 dětských
balíčků, které Mikuláš předal do malých ručiček. Zazněla
spousta krásných básniček a písniček, někdo se nebál vůbec,
někdo tak moc, že vůbec nepřišel a večer se chýlil ke konci.
Po odchodu posledního návštěvníka nastal úklid,
výzdobu jsme ponechali, protože, jak všichni víte, čeká nás
opět oslava konce roku 2012, který bychom rádi oslavili s vámi všemi. A Silvestr bude tou
poslední tečkou v letošním roce 2012 a prvním zápisem v čisté knize roku 2013. Tímto vás
všechny zvu, přijďte s námi posedět a pobavit se a přivítat ten nový rok 2013 – s výhledem
na lepší zítřky.
Tak takový byl letošní rok v příštěpském sokolu, jako každý rok jsme chystali různé
akce a v roce příštím bychom rádi v těchto akcích pokračovali. Děkuji vám tímto za vaši
přízeň, kterou nám dlouhodobě projevujete a za vaši pomoc, bez které bychom se neobešli –
ať už finanční, hmotnou, nebo pomoc v podobě dobré rady. Přeji vám krásné prožití
vánočních svátků, které se v posledních letech proměnily ve svátky uběhané – dopřejte si tedy
ten čas, strávit vánoce v kruhu rodinném, v kruhu přátelském, prostě je prožijte s těmi,
na kterých vám nejvíce záleží, nezapínejte zprávy, neotvírejte noviny, ať vám krásná vánoční
atmosféra neuteče, a pod stromečkem ať najdete ty nejkrásnější dárky. Do roku nového Vám
přeji hodně zdraví, které si ani za peníze nikdo nekoupí a hodně přátel a lásky, bez kterých
by nás netěšilo něco tvořit a každému aspoň ždibek štěstí.

Jménem rybářského spolku Příštpo, bych Vás rád seznámil s činností spolku za rok
2012. Začátkem roku jsme měli povolení k chytání ryb na ledu. Chytat se mohlo o víkendech
za poplatek 100 Kč/den, což byla částka za povolení a dále se platilo 125 Kč/kg za ponechání
pstruha.
Dne 8. 4. 2012 proběhla akce s názvem
SPININNG
CUP. Tento závod je lovem
na přívlač a byl připraven ve spolupráci s panem
Vladislavem Valíčkem.
K našemu rybníku
se sjeli závodníci ze širokého okolí, a to jak
rekreační rybáři, tak i profesionálové, kteří
reprezentují ČR na mistrovství Evropy. Závodníci
měli možnost poměřit své síly v 8hodinovém
závodu, který byl velmi napínavý, protože i 1 ryba
mohla udělat rybáře na zadních příčkách vítězem.
Zúčastnilo se 35 rybářů, kteří během závodu
chytli 106 kusů pstruha duhového.

Zdroj: Rybářský spolek Příštpo

Další závody následovaly s týdenním odstupem. Závod byl poněkud slabší, kvůli
nepřízni počasí. Celkově se sešlo 13 závodníků, kteří chytli dohromady 69 kusů ryb.
1. místo Kratochvíl Tomáš,
2. místo Polák Aleš,
3. místo Holeš David.
Dále proběhlo již tradiční pálení čarodějnic. Rok od roku je tato akce víc a víc
navštěvovaná. V letošním roce byla tato akce velmi povedená. V kombinaci krásného místa
u rybníka a jasného počasí, se tu sešlo ke stovce lidí. Rádi bychom tuto tradici pořádali
i v následujících letech.
Dne 6. 5. 2012 jsme připravili Jarní
rybářské závody, které byly zahaleny mlhou
a velmi studeným ránem. V počtu 26ti závodníků
se chytlo 127,5 kilo ryb. V tento den zvítězili:
1. místo Záškoda Radek,
2. místo Toman František,
3. místo Kertéz Julius.

Zdroj: Rybářský spolek Příštpo

Dne 22. 6. 2012 byl jediný noční závod, kterého se zúčastnilo pouze 13 rybářů.
Celkově se podařilo zdolat 82 kusů ryb.
1. místo Růžička Zdeněk - 956 cm,
2. místo Toman František - 544 cm,
3. místo Chrásta Zdeněk - 532 cm.
Jako každý rok, tak i letos jsme pořádali Posvícenské rybářské závody s tombolou.
Tyto závody navštěvovalo v předchozích letech mnoho rybářů. V letošním roce se sjelo
symbolických 29 rybářů, kterým se podařilo vylovit 92 kilo ryb.
1. místo Daněk Petr
2. místo Bartés Petr
3. místo Hanák Pavel
V měsíci září jsme pořádali poslední letošní rybářské závody pro rodáky z Příštpa
s názvem Vydra z Příštpa. Ze sedmi zúčastněných se podařilo zvítězit:
1. místo Stuchlík Milan - 570 cm,
2. místo Toman František - 269 cm,
3. místo Míča Lukáš - 69 cm.
V letošním roku jsme s pořádanými akcemi byli spokojeni a i v následujících letech
v nich chceme pokračovat, jestli nám to stav vody dovolí. Tento rok přinesl velká sucha
a úbytek vody, který byl -132 cm. V zimě bychom rádi uskutečnili lov na dírkách, ale uvidíme
jestli přijdou dostatečně silné mrazy, aby se udělal dostatečně silný a bezpečný led.
Dále jsme se rozrostli na 32 členů o to o pana Josefa Špačka, Miloše Nemeškala st.
a Miroslava Charouse, které jsme velmi rádi uvítali mezi námi.
Rád bych vám poděkoval za vaši přízeň a popřál vám krásné vánoce a šťastný nový
rok 2013.
S pozdravem Petrův zdar
za Rybářský spolek
Jiří Tichý

