Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
na začátku volebního období bych chtěl poděkovat bývalým zastupitelům a všem, kteří svou
prací přispěli k rozvoji naší obce. Podařilo se nám obec udržet nezadluženou, bez úvěru ani
jiných finančních závazků.
Současným zastupitelům obce ještě jednou gratuluji ke zvolení pro toto nové volební období.
Doufám, že všichni členové nového zastupitelstva budou jednat a pracovat v zájmu obce
a jeho občanů a naše vzájemná spolupráce bude pro obec pouze přínosem. Máme před sebou
celou řadu úkolů, které budeme řešit s výhledem do budoucnosti.
V nastávajícím roce nás čeká stavba kanalizace, čističky odpadních vod (ČOV) a bezdrátový
rozhlas. Bohužel, každý stavebník ví, že stavba přináší určité nepohodlí, které je však dočasné
a vyváží jej poté hotové dílo. Změníme náš život budováním lepší obce a toto budování je
nutné pro dobré životní prostředí. Po jeho dokončení budeme moci opravit cesty a mít lepší
komunikaci.
Nečeká nás ovšem jenom práce. Těšíme se na akce, které pořádají naše spolky. Doufám, že se
všichni dále budeme scházet a podílet se na kulturním dění v obci Příštpo.
Antonín Vítámvás,
starosta obce

Informace z obce
Most
Dne 9. 7. 2014 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby vodního díla Silnice II/361
Příštpo, S0301 a přeložka obecní kanalizace - most ev. č. 361-003 a 361-004. Závěrečná
kontrolní prohlídka byla provedena dne 3. července 2014, kde nebyly zjištěny vady ani
nedodělky.
Oprava fasády, soklu, zdiva a části oplocení
V letošním roce byla doopravena budova obecního úřadu za 250.000,- Kč, z toho dotace
činila 106.000,- Kč. Vymalování obecního úřadu a části prodejny stálo 5.000,- Kč.
Vodovod
Příštěpský vodovod dodává ročně v průměru 4.620 m³ pitné vody pro 282 obyvatel obce.
Kontrola jakosti pitné vody je prováděna 3x za rok kráceným rozborem a 1x za rok plným
rozborem v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky
na pitnou vodu.
V roce 2013 byl vybudován průzkumný HG vrt, který měl malou vydatnost a nesplňoval
kvalitu pitné vody. V roce 2014 byl proveden nový průzkumný HG vrt, který má již
dostatečnou vydatnost i kvalitu vody. Tento průzkumný vrt se nachází na pozemku
p. č. 198/11 (území U Cihelny), majiteli pozemku jsou Ing. Miroslav Petříček a Jaroslava
Petříčková. V roce 2015 se vyhotoví projektová dokumentace na připojení a v následujících
letech zrealizujeme připojení.
Zapojení obce do akce „Najdi studánku"
Jedním z prvních kroků bylo nalézt studánku. Kolem obce Příštpo je hned několik studánek,
ale většina z nich je na lesních pozemcích. Proto jsme se rozhodli pro studánku ve skalách.
Nechali jsme zde vybudovat suchý kamenný základ, vyčistili jsme pramen a upravili částečně
okolí. Studánka je zastřešena dřevěnou stříškou, která ji chrání před nečistotami. Byly
nainstalovány dřevěné lavičky, stůl k posezení a informační tabule s údaji vztahující
se k projektu. Pro návštěvníky bude připraven plechový hrneček na řetízku pro pohodlné
nabírání vody.
O studánku budou po celou dobu udržitelnosti v rámci dobrovolnické práce pečovat žáci
ze ZŠ Otokara Březiny. Na jaře a na podzim každého roku provedou měření PH vody, teploty
vody a upraví okolí studánky. Příští rok bychom rádi nechali vybudovat kamenné schodiště
od chodníku ke studánce. Tuto akci budujeme přes MAS Rokytná za finanční podpory
Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Brno. Celkové náklady činí 284.530,- Kč,
spoluúčast obce je 30%. Tečkou za opravenou studánkou bude uvedení povídky ve sborníku,
kde se budou nacházet povídky i ostatních opravených studánek, které se připojily do
Programu rozvoje venkova.

Audity na OÚ
Na obecním úřadě proběhly v roce 2014 dva audity (přezkoumání hospodaření obce Příštpo),
při nichž nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.
Udělení pamětního listu
-

Lucas Kurucz
Eliška Chrástová
Denisa Chrástová

*21. 4. 2014
*16. 8. 2014
*9. 10. 2014

Úmrtí v obci
-

Vladimír Svoboda
Vlasta Šárková

†18. 12. 2013
†26. 2. 2014

Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti
V letech 2012 – 2014 byla vytvořena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také
v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti, které jsou v rámci
Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost financovány z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu ČR.
V letošním období byla v rámci projektu podpořena pěti pracovními místy na VPP. Pracovní
místa byla zaměřena na úklidové práce v obci a na údržbu veřejné zeleně. Uplatnění
v projektu nalezli zejména uchazeči dlouhodobě nezaměstnaní a s nižším stupněm
kvalifikace.
Tříkrálová sbírka 2014
Tříkrálová sbírka probíhá v ČR již po čtrnácté, a to od 1. do 14. ledna 2014. Oblastní charita
Třebíč koordinuje tuto sbírku na území celého bývalého okresu Třebíč. Letošní výtěžek byl
rekordních 1.960.436,- Kč, tj. o 77.907,- Kč více než v roce 2013. V naší obci se vybralo
2.635,- Kč, za všechny dary Oblastní charita Třebíč velmi děkuje.

Příštpo 2014 očima potomků
Na OÚ nám přichází děkovné dopisy za pomoc při hledání občanů, kteří nežijí delší dobu
v obci a měli zde nebo ještě stále mají své předky. Nebo by chtěli na „stará kolena“ koupit
dům a vrátit se do svého rodného kraje, vesnice, kde prožili své mládí. Pomáháme nejen my
na obci, ale i ostatní občané obce, poděkování patří např. paní Spilkové, panu Míčovi, Mgr.
Jaroslavě Stuchlíkové a dalším občanům Příštpa, kteří se těmto potomkům velmi ochotně
věnovali.

Kanalizace a ČOV
Na vybudování kanalizace a ČOV byly obci Příštpo poskytnuty dotace. Celková částka dotací
činí 24.329.629,- Kč bez DPH. Dotace ze státního rozpočtu byla poskytnuta na základě
rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace, která činí maximálně 22.977.981,- Kč. Druhá dotace
byla poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
životního prostředí a to ve výši 1.351.648,- Kč.
Stavbu bude provádět EVT Stavby s.r.o. Svitavy a FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby
a.s. Nabídka firmy, která akci bude uskutečňovat, a která vyhrála výběrové řízení,
je 32.621.000,- Kč bez DPH.
MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství vydalo souhlas
s „Rekonstrukcí části kanalizace v obci Příštpo‟. Na základě tohoto souhlasu bude provedena
rekonstrukce části stávající jednotné kanalizace, která bude sloužit po výstavbě splaškové
oddílné kanalizace a obecní ČOV pouze k odvádění srážkových vod především z veřejných
ploch a komunikací. Srážkové vody z jednotlivých nemovitostí budou likvidovat jednotliví
vlastníci na pozemcích u těchto nemovitostí. Zaústění této veřejné kanalizace bude stejné,
jako je v současnosti, a to do vodního toku Rokytná. Rekonstrukce gravitační kanalizace
v délce 138, 93 m bude vybudována od domu Františka Tomšíčka, kolem domu Rudolfa
Chládka až pod mostek. Akce bude probíhat v roce 2015. Ukončení prací na celém projektu
se předpokládá na září 2015.
Varovný protipovodňový systém - bezdrátový rozhlas
Obci Příštpo byla poskytnuta podpora na varovný protipovodňový systém (bezdrátový
rozhlas) ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní
prostředí v celkové výši 979.650,90 Kč. Fond se zavázal poskytnout dotaci ve výši
54.425,05 Kč. Dotace je určena na spolufinancování akce obce se Státním fondem. Dotace
ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které jsou prostředky z rozpočtu EU, a to
prostředky Fondu soudržnosti, činí max. 925.225,85 Kč. Dále je obec povinna zabezpečit
vypracování digitálního povodňového plánu pro Příštpo. Závěrečné vyhodnocení akce
v rozsahu podle příslušné přílohy aktuální Směrnice MŽP bude fondu předložena
do 31. 3. 2016. Celkový rozpočet akce činí 1.088.501,- Kč.
Malý festival loutky
Jako každý rok, tak i letos se uskutečnil už osmý ročník tradiční
prázdninové akce Malý festival loutky, který pořádalo MěKS
Moravský Krumlov ve spolupráci s partnery jednotlivých obcí.
Generálním partnerem festivalu je skupina ČEZ. Vstup na jednotlivé
představení byl zdarma. Příspěvek obce na představení činil
1.000,- Kč.
30. 8. 2014 v místní sokolovně v 16:01 hodin se nám představilo Divadlo herce a loutky
Vangeli s pohádkou Povídání o pejskovi a kočičce. Touto pohádkou jsme zakončili a prožili
příjemný konec prázdnin.

Každoroční setkání seniorů
Další každoroční akcí bylo setkání seniorů, které se konalo v sobotu
27. 9. 2014 v místní sokolovně. Na poslední chvíli nám bohužel
odřeklo amatérské divadlo ze Zvěrkovic. Nic se nedělo, protože
k tanci a poslechu nám hrál dechový orchestr Doubravěnka. Tato
akce je pořádána za spolupráce TJ Sokol Přístpo a za finančního
přispění skupiny ČEZ.
Volby do Zastupitelstva obce Příštpo 2014
Celková účast ve volbách: 70,78 %

Počet hlasů:

Počet (%):

Sdružení nezávislých kandidátů - Příštpo

527

49,48

Dobrovolní hasiči

308

28,92

PROSPERITA

230

21,60

Strana:

Zvolený zastupitel:

Počet hlasů:

Sdružení nezávislých kandidátů - Příštpo:
Marie Karšulínová

83

Stanislav Pokorný

75

Ing. Pavla Nemeškalová

75

Petr Bartes

71

Dobrovolní hasiči:
Mgr. Kateřina Špačková

59

Josef Špaček

54

PROSPERITA:
Dagmar Brandlová

49

Po odstoupení Stanislava Pokorného ze zastupitelstva nastoupil z pozice prvního náhradníka
na jeho místo Antonín Vítámvás, který měl za stranu Sdružení nezávislých kandidátů –
Příštpo 70 hlasů.
Kalendář do každé rodiny
I letos obdrží každá domácnost stolní kalendář s tématikou kulturních akcí
obcí Ekologického mikroregionu Rokytná.

Tábor v k. ú. Přístpo
MěÚ Třebíč rozhodl o žádosti svazu skautů a skautek ČR – Junák s uspořádáním letní dětské
pobytové akce na pozemcích p. č. 919 a 920 v k. ú. Příštpo v termínu od 2. 7. –
do 20. 7. 2014. Této akce se zúčastnilo 16 dětí a 7 vedoucích. Tábor se koná každoročně
po dohodě s OÚ Příštpo.
Kácení dřevin od listopadu 2014 je přísnější
Vyhláška č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění, která
umožňovala kácení dřevin na některých zahradách bez povolení orgánu ochrany přírody, byla
novelizovaná.
Od 1. listopadu 2014 se kácení dřevin na zahradách opět zpřísňuje. Od 1. listopadu není třeba
povolení ke kácení dřevin za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného
prvku nebo stromořadí, pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemních v zastavěném území
evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří
nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.
Pro ostatní neovocné dřeviny a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích mimo zastavěné
území nebo evidované v katastru nemovitostí jinak, než jak je uvedeno výše, platí, pokud
jejich obvod kmene měřený ve výši 130 cm nad zemí přesáhne 80 cm nebo celková plocha
kácených zapojených porostů dřevin přesáhne 40 m², je pro jejich kácení nutné povolení
orgánu ochrany přírody. Kácení všech dřevin, jež jsou součástí významného krajinného prvku
nebo stromořadí, je možné vždy jen s příslušným povolením.
Ochrana ovzduší a spalování odpadů
Topná sezóna je v plném proudu. Někdo topí uhlím nebo dřevem po celou zimu, někdo si jen
příležitostně zatopí např. na chatě či chalupě. Neuškodí, když si uprostřed zimy připomeneme
několik informací o tuhých palivech a o tom, co do kamen nepatří.
Spalovat bychom doma rozhodně neměli materiály jako např. staré palety, dřevo z demolice,
rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, dřevotřísky, nápojové kartony, PET lahve, pryže
(gumy) a předměty z PVC. Pokud se topí jiným než povoleným palivem, vzniká řada
nebezpečných látek. K těm nejznámějším patří dioxiny, polyaromatické uhlovodíky,
formaldehyd, kyselina chlorovodíková, benzen či styreny a také okolí obtěžující zápach. Tyto
látky mohou ve vyšších koncentracích způsobit nevolnost, bolesti hlavy i poškodit plíce.
Odpadů se můžeme zbavit ve sběrném dvoru v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Odpadové hospodářství
Podle přehledu množství uložených odpadů našich občanů na všech sběrných dvorech
v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 proběhlo 10 návštěv. Přepočtené množství uloženého
odpadu bylo celkem 921 kg. Návštěvy našich občanů jsou nám fakturovány pololetně podle
množství uloženého odpadu.

PŘÍKLADY SPRÁVNÉ PRAXE PŘI TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Plasty

ANO - PET-láhve sešlápnuté, obaly od potravin, čistících a jiných prostředků,
plastové nádoby, nápojové kartony, sáčky, vypláchnuté kelímky, fólie
NE - PVC, znečištěné plasty, kovové uzávěry, novodurové trubky, molitan,
kabely, umělé textilie, obaly od nebezpečných látek a chemikálií

Papír
ANO – novinový papír, papírová lepenka, barevný papír, obalový papír, krabice
NE - papír mokrý, znečištěný od barev a oleje, mastný, kopírovací papír,
obalový staniol, alobalová fólie, voskovaný papír, použité plenky

Sklo barevné
ANO – vymyté nevratné láhve, sklenice od vína bez kovových uzávěrů
NE - zrcadlové sklo, žárovky, zářivky, drátosklo, keramika, porcelán, autosklo

Sklo bílé

ANO – vymyté nevratné láhve, sklenice od zavařenin, kečupů, sklo z oken a dveří
NE - zrcadlové sklo, žárovky, zářivky, drátosklo, keramika, porcelán, autosklo

V některých případech je zapotřebí využít služeb sběrného dvoru, který provozuje společnost
ESKO-T s.r.o. a najdeme ho na ulici Nábřežní v Jaroměřicích nad Rokytnou. Sběrný dvůr
tímto nabízí bezplatně odevzdat tyto odpady:
- velkoobjemný odpad (nábytek, koberce)
- pneumatiky
- elektrospotřebiče ( chladničky, televizory )
- elektroodpady (baterie, akumulárory)
- nebezpečné odpady (barvy, chemikálie, oleje)
- tabulové sklo
Stačí, když si vyzvednete kartu na sběrný dvůr a hned můžete odvést svůj odpad. Obec
Příštpo vlastní 10 karet. Karty si občané mohou vyzvednout u zastupitelů obce, dále je jedna
na obecním úřadě a jedna v místním obchodě u paní Špačkové.
Pamatujte!
 Neházejte do kontejneru, co tam nepatří!
 Čím lépe odpad třídíte, tím lépe se dá vytříděný odpad využít!
 Když všechen odpad naházíte do jednoho koše bez třídění, nelze ho už
recyklovat!
Recyklace použitého oblečení
Do sběrného hnízda kontejnerů bude umístěn další kontejner na použité oblečení.
Do kontejneru můžete během celého roku nosit oblečení, obuv, přikrývky a hračky. Prosíme,
abyste do kontejneru dávali čisté a suché věci zabalené v igelitovém pytli, jen tak pak může
pomoci lidem v nouzi, pro které je tento obsah kontejneru určen. Děkujeme.
TŘIĎTE ODPAD, MÁ TO SMYSL!

Kulturní kalendář
Vážení spoluobčané,
rád bych Vám koncem letošního roku 2014
napsal ještě pár slov. Myslím si, že jsme
v tomto roce spolu prožili hodně krásných,
nezapomenutelných chvil, při kterých jsme
se všichni bavili. Ať už to byl příjezd
Mikuláše, myslivecký ples, masopust,
čarodějnice, posvícení nebo dětský
karneval, kde jste se přišli veselit s vašimi
dětmi. Chtěl bych poděkovat všem, co se
podílejí na kulturních akcích, a to jak
organizací, účastí nebo sponzorskými dary.
Tímto si Vás dovoluji, stejně jako minulý rok, pozvat na silvestrovské přátelské setkání
s půlnočním přípitkem před rozsvíceným vánočním stromečkem.
Přeji Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2015
pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
Antonín Vítámvás,
starosta obce

Na následujících stránkách si můžete přečíst příspěvky o činnostech spolků:
-

Myslivecký spolek Příštpo – autor: Antonín Zimek
SDH Příštpo – autor: Mgr. Kateřina Špačková
TJ Sokol Příštpo – autor: Marta Nemeškalová, DiS.
Rybářský spolek Příštpo – autor: Jiří Tichý

Obecní zpravodaj 2014 zpracovala Ing. Pavla Nemeškalová
Všem uvedeným autorům příspěvků děkujeme.

Vážení spoluobčané,
uplynul rok a je čas bilancování činnosti našeho mysliveckého sdružení.
Jako každoročně začnu naším společným honem na drobnou zvěř, který se uskutečnil
14. 12. 2013. Na tomto honu bylo uloveno 41 bažantů, 7 zajíců a 1 liška. Drobná zvěř byla
věnovaná do tomboly našeho mysliveckého plesu, který se konal 8. února 2014. Ples byl
hojně navštíven, zájem o vstupenky byl veliký. Lákadlem pro naše hosty byla jako vždy
bohatá tombola, výborná hudba a chutné občerstvení. Novým prvkem na plese, který jsme pro
naše hosty na plese připravili, bylo pasování lovcem muflonů. Pasován byl náš člen Zdeněk
Růžička. Pasování bylo oceněno velkým potleskem.
V měsíci dubnu proběhlo sčítání zvěře v naší honitbě. Před začátkem sezóny lovu spárkaté
zvěře (v květnu) jsme si byli vyzkoušet střelbu v nově zrekonstruované střelnici v Nových
Syrovicích. Zde jsme se utkali s naším již tradičním soupeřem – myslivci z Ohrazenice.
Naše sdružení reprezentovali myslivci – Martin Šlechta, Stanislav Novotný, Ota Frič, Antonín
Zimek, Ladislav Svoboda, Miloš Nemeškal, Petr Brandl, Zdeněk Růžička a Zdeněk Růžička.
V deštivém a větrném počasí se vedení v závodě střídalo, po bojovném výkonu obou družstev
skončilo utkání nerozhodně (39:39). Na řadu přišel finálový rozstřel. V rozstřelu nastoupili –
Šlechta, Novotný, Frič. Soupeři proti nám postavili velmi silný tým ve složení – Cvachovec,
Veleba, Sovka. Ve finálovém rozstřelu se umoudřilo počasí a po vyrovnaném výkonu se štěstí
přiklonilo na stranu soupeře, který vyhrál o 2 body.
V letním období jsme se věnovali odlovu zvěře a tlumení škodné. Sešli jsme se na několika
brigádách při opravě mysliveckých zařízení. V pravidelných intervalech se konaly myslivecké
schůze, kde jsme probírali myslivecké záležitosti a myslivecké zážitky. Naše sdružení také
úzce spolupracuje s honebním společenstvem.
Ovšem hlavní sezóna pro nás lovce začíná 1. listopadu, kdy začínají společné hony na
drobnou zvěř. Hned 1. listopadu se uskutečnila naháňka na černou zvěř. I když jsme měli
informace o výskytu černé zvěře na Strážnici, byla nakonec ulovena pouze jedna liška.
Všechny naše honce zvu na společný hon, který proběhne 20. prosince 2014.
Dále bych chtěl pozvat naše spoluobčany na již tradiční myslivecký ples, který pořádáme
7. února 2015.
Na závěr svého příspěvku chci poděkovat všem spoluobčanům za přízeň, kterou nám
projevují a popřát jim, stejně jako svým kolegům myslivcům, zdraví a štěstí v roce 2015.
Antonín Zimek, člen MS Příštpo

Obr. 1: Výřad ulovené zvěře.

Obr. 2: Naši střelci spolu se soupeři v Nových Syrovicích.

Obr. 4: Představení zvěře na plese.
Obr. 3: Trubači při
zahájení střelecké soutěže.

PŘÍŠTĚPSKÉ BARVY TŘIKRÁT NA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Rok se s rokem velice rychle sešel a já mám za úkol opět zrekapitulovat uplynulou
sezónu příštěpských hasičů, která byla plná úspěchů, štěstí a radosti, ale samozřejmě nejsme
neomylní, a tudíž jsme se setkali i s porážkou a zažili jsme několik hořkých chvil.
Nejprve Vás seznámím s činností našich nejmladších členů. S mladými hasiči jsme se
letos sešli poprvé v dubnu a zahájili jsme od té doby pravidelné páteční tréninky. Již
3. 5. 2014 zahájilo soutěžní sezónu naše nejmladší družstvo na lize v požárním útoku, která se
konala
v Moravských Budějovicích. Kvůli problémům na sání a na sestřicích jsme se museli spokojit
s časem v hodnotě 17:32s, který však stačil na hezké 6. místo a zajistil nám 6 bodů.
O tři týdny později, které jsme
využili k poctivým tréninkům, tedy
24. 5. 2014, proběhlo okresní kolo hry
Plamen tradičně v Petrovicích. I když si
naše družstvo neslo z podzimního kola
průběžnou druhou pozici, během celého
závodu se dostalo suverénně nejlepšími
výkony takřka ve všech disciplínách na
celkovou a konečnou první pozici a
neovlivnily to ani komplikace v podobě zraněné klíčové závodnice, ale naštěstí nám velmi
pomohly 2 mladé hasičky z Jaroměřic nad Rokytnou. Příštpo součtem z 6 disciplín dosáhlo
celkem 12 bodů (branný závod – 1., dvojce – 1., požární útok – 4., štafeta CTIF – 2., útok
CTIF – 3. a štafeta 4x60 m – 1.) a zvítězilo tak náskokem celých 10 bodů před druhými
Jaroměřicemi nad Rokytnou, které spolu s našimi byly reprezentanty okresu Třebíč
na krajském kole.
V sobotu 21. 6. 2014 jsme se vydali na krajské kolo MH, které se po 3 letech vrátilo
zpět do Petrovic. Celý závod byl zahájen závodem požární všestrannosti, ve kterém se naše
jediná hlídka umístila na pěkném 3. místě. Následovala štafeta 4x60m, ve které vybojovala
rychlejší čtyřka čas 42:72s, jenž nám zajistil suverénní vítězství této disciplíny, a nám
začínalo docházet, že poctivé a časté tréninky začínají nést své ovoce. Ve štafetě dvojic stačil
dosažený čas na pěkné 4. místo a my jsme i po této disciplíně stále průběžně vedli celý
závod!!! Ve štafetě CTIF se časomíra zastavila na ne moc příjemných 80:35s, ale i tak tato
hodnota stačila na 3. místo v této disciplíně. Poslední dvě disciplíny byly útoky. Nejprve jsme
nastoupili na královskou disciplínu - požární útok. První pokus dokončili naši mladí s časem
21:63s (nástřik 10L), a tak mohli jít do druhého pokusu s klidem, který se vyplatil a svůj čas
si ještě vylepšili na 20:89s. Následovala poslední disciplína celého dlouhého dne - požární
útok CTIF, v němž naši dosáhli času v hodnotě 62:47s, který stačil na 3. místo. Jelikož jsem
celý závod průběžně počítala výsledky, vše bylo hned jasné. Naši mladí hasiči se nenechali
zahanbit a potvrdili, že příštěpští hasiči byli letos v kraji Vysočina k neporažení! Ano, naši
nejmladší si vybojovali v této kategorii historicky první postup na MČR!
Po 14 dnech plných dřiny na cvičišti jsme se ve středu 2. 7. 2014 vydali do nedalekého
Brna na mistrovství, tentokrát poprvé v historii našeho sboru s mladými hasiči. Po prezenci
jsme si vyslechli slavnostní sliby rozhodčích a závodníků (ten přednesla reprezentantka

z Příštpa). Jelikož bylo Vysočině přiděleno startovní číslo 2, hned po slibech už přešlapovalo
5 příštěpských dětí, protože se nemohly dočkat startu 1. disciplíny - závodu požární
všestrannosti. Po odstartování naší hlídky jsme měli možnost dohlédnout na 1. stanoviště,
kterým byla střelba ze vzduchovky, když jsem viděla, že tam naši borci nechali pouze
2 špalíčky z 15, začala jsem doufat ve velmi slušný výsledek celé disciplíny. Po dvaceti
minutách následovaly naše kroky k cíli, i když ještě nedoběhlo družstvo se startovním číslem
1, vynořily se ze zatáčky červené dresy!!! Tak to vypadalo fakt parádně, ale...po nahlédnutí
do karty jsme zjistili, že naši byli penalizováni celkem 13 trestnými minutami, a to
v celkovém výsledku nezachránil ani slušný běžecký čas. Příštpo bylo po první disciplíně 10.
Ve čtvrtek v odpoledních hodinách odstartovala další disciplína - útok CTIF.
V prvním pokusu si naši k běžeckému času připočítali ještě 10 trestných za špatný uzel, ale
v druhém rozběhu se jim útok podařil bez žádné penalizace a čas 50,05s stačil na hezkou
6. příčku. Čtvrteční soutěžení bylo uzavřeno štafetou CTIF. Konečných 74,47s stačilo
na 8. pozici a my jsme mohli ze stadionu odjíždět s průběžným 7. - 8. místem. Protože se
našim během dne docela dařilo, odměnili jsme se všichni výletem na brněnskou přehradu.
V pátek jsme byli nachystáni už o půl 8 na štafetu 4x60m.
Papírově pomalejší čtyřka si vyběhala čas 47,58s, což byl
zajišťovací pokus. Po odběhnutí naší druhé štafety se na tabuli
rozsvítilo 41,47s, díky kterému jsme se radovali z krásného
3. místa a z medailí z této disciplíny!!! Radost nás ale přešla,
když jsme viděli výsledky, kde byla u Příštpa 4. Říká se: „líná
huba, holé neštěstí“, tak jsme se šli zeptat na časomíru a podali
jsme protest na výsledky. Vše vyšlo, medaile byly naše!!!
V předposlední disciplíně, kterou byla štafeta požárních dvojic,
naši sice neudělali žádnou chybu, ale jejich čas 55,9s stačil až
na 12. příčku. Nevadí, i tak jsme se stále drželi v půlce
startovního pole. Celé mistrovství ukončovala z povinných
disciplín ta královská - požární útok. V prvním pokusu byla
pomalá voda a pravá proudařka hodně prostříkla, takže jsme
s časem 28,74s opravdu spokojeni nebyli. Do druhého pokusu
daly naše děti všechno, což čas 22,30s potvrdil a zajistil nám 6. příčku na útocích a celkově
po součtu umístění nás výkony vynesly na krásnou 7. pozici!!! Celý závod byl ukončen
nepovinnou disciplínou - běh na 60m s překážkami, kde jsme i my měli svého zástupce
v dívčí kategorii, a to Hanku Lorencovou.
Ta si zaběhla svůj osobní rekord
o hodnotě 14,18s, díky níž byla
v konečném pořadí taktéž 7. Dovolte mi
díky těmto řádkům poděkovat všem
závodníkům za krásné výkony a
příkladnou reprezentaci obce, okresu a
kraje: Hana Lorencová (SDH Kojetice),
Kateřina Chrástová, Jaroslav Bílý, Aneta
Havlenová (SDH Vladislav), Hana
Kučerová (SDH Kojetice), Jiří Nováček,

David Ošmera, Tomáš Hrbáček, Nikola Polová a Irena Kozdasová (SDH Kojetice). Dále patří
velké díky Antonínu Lorencovi a Janu Havlenovi za trenérskou pomoc a podporu během
celého mistrovství. Také děkuji všem fanouškům, kteří s námi strávili čas přímo v Brně, u
obrazovek nebo nám věnovali vzpomínku.
Bohužel bylo krásné a velmi úspěšné mistrovství zároveň prozatímní tečkou
za činností mladých hasičů, neboť jsme kvůli nedostatku zájemců nesložili do dalšího ročníku
nový tým.
I letos Příštpo reprezentovala kategorie dorostu. Na okresním kole v Petrovicích, které
se konalo 25. 5. 2014, vyběhla v příštěpských barvách Nikola Polová v mladší kategorii
dorostenek - jednotlivkyň a Patrik Nováček ve střední kategorii dorostenců - jednotlivců.
Nikola se podzimního branného závodu nezúčastnila, protože závodila za tým mladých
hasičů, a tak si šla jarní kolo soutěže v podstatě jen zkusit. I když v testu chybovala a vše se
mohlo zdát ztracené, v běhu na 100m překážek všem dokázala, že má poctivě natrénováno a
1. místo v této disciplíně to jen potvrdilo. Ve dvojboji také nenašla přemožitelku, a proto se
mohla zaslouženě radovat z celkového 1. místa ve své mladší kategorii a postupu
do krajského kola.
Patrik přicházel do jarního kola soutěže s 3. místem z branného závodu. Okres
pro Patrika začal slibně, protože testy napsal bez chyby. Ve stovkách zužitkoval svůj poctivý
a dlouhodobý trénink, a proto se mohl radovat z 1. místa. Dvojboj byl rozhodující. Patrik
dráhu zdolal za 19,16s a odnášel si tak 2. místo z této poslední disciplíny. Nastaly počty, kde
jsme se dozvěděli, že první tři kluci v této kategorii mají totožný součet umístění - 7.
Rozhodují však stovky, tudíž jsme se mohli všichni radovat z dalšího vítězství tento den.
22. 6. 2014 jsme se vydali opět do Petrovic na krajské kolo
dorostu, kde nás reprezentoval Patrik Nováček a Nikola Polová. První
disciplínou byly pro diváky nepřístupné testy, se kterými si však naši
zástupci poradili bez chybičky, a tak mohli nastoupit na stovky
s klidnou hlavou. Nikola nenechala nic náhodě a časem 20,20s si
zajistila 1. místo. Ve dvojboji byla sice druhá, ale součet dosažených
umístění ji zajistil krásné 1. místo ve své kategorii a opět postup
na MČR dorostu.
Druhým želízkem v ohni na medailové pozice pro Příštpo byl
Patrik. Na stovkách si časem 21:11s zajistil průběžné 2. místo. Časem
18:56s na dvojboji se Patrik umístil také na 2. místě, což znamenalo
stříbro také celkově, což je krásný výsledek.
Nikola Polová se vydala na MČR dorostu do Brna (kategorie mladší jednotlivkyně 13-14 let) o víkendu 5. - 6. 7. 2014. Nikča sice bojovala na mistrovství celé 3 dny v kategorii
mladých hasičů, ale hned v sobotu ukázala, že únavě opravdu nehodlá podlehnout. V prvním
rozběhu na 100m překážek si lehce vyběhla svůj osobáček o hodnotě 19,5s a v druhém
pokusu mohla zariskovat, což se jí také vyplatilo a po protnutí cílového paprsku se na tabuli
objevilo krásných 19,18s (ve 13 letech!!!). Tento čas Nikči zajistil krásnou 2. pozici, tedy titul
vicemistryně na 100m překážek v mladší kategorii jednotlivkyň pro rok 2014 a sama
závodnice se tak odměnila za dřinu, únavu a dlouhé hodiny poctivých tréninků, které
předcházely všem postupovým soutěžím, kterých se Nikola letos zúčastnila!!! Úspěšnou
sobotu si naše hvězda pojistila testem napsaným bez jediné chybičky, a tak se všichni mohli

těšit na nedělní dvojboje. Ty začaly v brzkou
nedělní hodinu. Hned prvním pokusem
Nikola zaběhla 19,26s, ale v druhém pokusu
bylo vidět, že do běhu dala své maximum a
poslední zbytky sil, které ji po celých 5 dnech
zápolení "na republikách" zbyly a odměnou ji
tak bylo zlepšení v hodnotě 19,03s, která sice
na medailové příčky nestačila, musela se
v této disciplíně spokojit s bramborovým
místem, ale konečný součet všech umístění
(7) Nikču vyhoupl na bronzový stupínek!
Nikola Polová završila svůj velice úspěšný rok výběrem do reprezentace ČR
dorostenek v PS pro rok 2015 a dokázala se probojovat do širšího výběru této reprezentace!
Niky, za celý sbor ti tímto shrnutím děkuji za krásnou reprezentaci nejen obce, okresu
a kraje, ale především tebe samé - tvé šikovnosti, píle a především skromnosti, disciplíny a
vyrovnanosti - všech vlastností, které jsou pro tak mladou slečnu vzácností. Velké poděkování
patří také tvým rodičům, kteří tě podporují a pomáhají ti, bez nich by to určitě nešlo.
Stejně jako v předchozích letech, tak i letos se muži bez omezení věku (Lukáš Míča,
Jiří Tichý, Petr Šárka, Kamil Eberl, Milan Stuchlík ml., Matyáš Petr a Vojtěch Tomšíček)
zúčastnili ligových závodů (Myslibořice – NP; Výčapy – 18,72s, 13. místo; Kamenná –
18,13s, 7. místo; Budišov – 18,70s, 10. místo; Litovany – NP; Kojatín – 17,90s, 4. místo;
Mladoňovice – 18,79s, 10. místo; Petrovice (nástřiky 10L) – 24,69s, 4. místo). Muži dokázali
vybojovat v celkovém součtu 76 bodů, díky nimž obsadili v lize celkové 12. místo. Víkendy
si příštěpští muži zpestřili také několika pohárovými soutěžemi v požárním útoku (Moravské
Budějovice – 19,12s, 9. místo; Rozkoš – MBOV – 19,01s, 4. místo, Mn35 – 20,01s, 1. místo;
Radkovice – 18,60s, 3. místo; noční závody v Přibyslavicích – 19,07s, 3. místo; noční z.
v Častohosticích - NP a v Jaroměřicích nad Rokytnou – NP).
I když Příštpo v útokových soutěžích příliš nevyniká, na postupových závodech
naopak obsazuje s železnou pravidelností stupně vítězů. Dne 3. 5. 2014 se konala okrsková
soutěž v Bohušicích. Závod začal štafetou (člunková a zkrácená dráha), ve které se
Příštěpákům zastavila časomíra na hodnotě 59,99s, tímto časem si zajistili vedení o celých
5 vteřin před druhými Bohušicemi. Požární útok naši zvládli za 20,32s, což byla také hodnota
vítězného času, a tak Příštpu na rok patří putovní okrskový pohár za požární útok. Muži
nad 35 let svůj pokus v útoku opakovali kvůli špatně ukotveným terčům v prvním rozběhu,
ale ani tak si nepolepšili, protože i když zaběhli suverénně nejlepší čas ve své kategorii,
rozhodčí naše diskvalifikoval z důvodu nespojení savic. Celý závod tedy skončil prvním
místem pro muže bez omezení věku a 3. místem pro muže nad 35 let, o které se dělili s muži
z Blatnice, kteří svůj pokus taktéž nedokončili.
Oblastní kolo, které proběhlo opět
v Moravských Budějovicích, bylo ve znamení
2. místa pro muže BOV a 1. příčky pro muže
nad 35 let. Na okresním kole v Petrovicích, které
proběhlo 1. 6. 2014, se konečně příštěpští muži
BOV umístili ve všech disciplínách (běh

na 100m s překážkami, štafeta 4x100m s překážkami a požární útok) v čele tabulky a mohli se
tak radovat z postupu na krajské kolo. Muži nad 35 let se museli v požárním útoku potýkat
s problémy na rozdělovači, a tak se museli spokojit s konečnou 6. pozicí.
14. června se vydali kluci spolu
s úzkou základnou fanoušků na krajské
kolo, které proběhlo v Třešti. Nejprve
přišly na řadu stovky, ve kterých se
klukům dařilo, což potvrdilo vítězství
této disciplíny s náskokem celých
5 vteřin před druhými Lhotkami - sport.
Po skvěle zaběhnuté štafetě (59,68s
na škváře!), která naše udržela
ve vedení, byli jak závodníci, tak
fanoušci „jako na trní“, protože postup byl opět na dosah. V letošním roce se požární útok
běžel poprvé ve dvou pokusech. Jelikož první pokus kvůli prostřiku vůbec nevyšel podle
našich představ, vše bylo vsazeno opět na jedinou kartu. Ve druhém pokusu vyšlo takřka vše,
jak mělo, a čas 25,75s zajistil našim 2. místo z této disciplíny a celkové vítězství, které
znamenalo postup na MČR.
27. 6. 2014 jsme se vydali do sousedního kraje, který v Českých Budějovicích hostil
letošní mistrovství ČR v požárním sportu. Příštpo mělo již potřetí zástupce v kategorii mužů,
a tak se mohlo zdát, že se konečně doveze nějaká medaile a pohár.
Na rozdíl od pátku, který byl věnován tréninkům a slavnostnímu zahájení, bylo
sobotní ráno ve znamení běhu na 100m překážek. V této disciplíně bych vyzvedla výkony
Kuby Procházky, který si zaběhl dva velice vyrovnané a hlavně kvalitní pokusy, kde druhým
časem pokořil hezkých 17 vteřin, dále Radka Nechvátala, který si zaběhl nízkou 18 svůj
osobní rekord a tahouna týmu – Vojtěcha Tomšíčka, který zaběhl taktéž 2 vyrovnané pokusy
a ve svém druhém rozběhu rozzářil všem příštěpským fanouškům oči časem 16,79s.
Na výsledkové tabuli jsme nalezli naše družstvo se součtem šesti časů v hodnotě 109,98s až
na 8. příčce. V odpoledních hodinách přišly na řadu divácky velmi oblíbené štafety 4x100m.
Čas prvního zajišťovacího pokusu se zastavil na hodnotě 63,12s, což byl skvělý výsledek
oproti časům na trénincích a kluci spolu s fanoušky mohli být za své výkony velmi spokojeni.
Na řadu došla čtyřka, která měla Příštpu konečně vyběhat první medaili, i když složení bylo
od předchozích dvou ročníků trochu odlišné. Stálicí na domečku byl Jakub Procházka,
na druhý úsek byl nominován Matyáš Petr, který splnil očekávání a my jsme se tak mohli těšit
na premiéru v rychlejší štafetě Michala Rouše, která mu však vůbec nevyšla podle jeho a ani
našich představ. Byla to velká škoda a čas pod minutu už nedokázal stáhnout ani Vojtěch
Tomšíček na posledním úseku s minimaxem. Časomíra se zastavila na hodnotě 61,36s, která
ve velké konkurenci stačila až na 12. pozici, a to bylo pro všechny velkým zklamáním, ale
ještě nebyl čas házet flintu do žita.
V neděli byla před námi královská disciplína. Všichni jsme věděli, že trénink proběhl
dobře, a proto jsme se těšili. Při rozběhnutí prvního pokusu jsme viděli, že jde do hadic voda
velmi pomalu, a i když Michal nastříkal za krásné 3 a půl vteřiny, Matyáš na pravém proudu
naplnil svůj terč o 2 vteřiny později a čas se zastavil ve 30:05s. Celý tým věděl, že druhý
pokus je poslední možnost, jak ukázat všem přítomným, že jsou borci, kteří si medaili už

konečně zaslouží. Sání klukům opravdu sedlo a voda šla do proudnic už ve 21. vteřině,
bohužel, Michal naplnil terč ve 27:25s a Matyáš o celou vteřinu později, tedy ve 28:25s. Tato
hodnota stačila na 10. místo v tabulce a součtem umístění si naši vybojovali celkové
12. místo.
Kluci i my - fanoušci víme, že měli na mnohem lepší výkony a tudíž i umístění, ale
zase si musíme připomenout, že na mistrovství se dostane jen 15 nejlepších týmu z celé
republiky a my jsme byli mezi nimi a i to je obrovský úspěch!
Tímto
děkuji
za
reprezentaci
příštěpských barev všem závodníkům:
Miloslav Urbánek ml., Lukáš Míča, Petr
Unger, Radek Nechvátal, Vojtěch Tomšíček,
Michal Rouš, Matyáš Petr, Jakub Procházka
a Oldřich Adam. Dále jejich vedoucímu a
řidiči Josefu Špačkovi, SDH Petrovice
za půjčení automobilu, všem sponzorům,
kteří přispěli, protože bez nich by to opravdu
nešlo a v neposlední řadě fanouškům, kteří
za námi dojeli přímo do Budějovic, ale také
těm, kteří fandili u obrazovek nebo si jen tak vzpomněli.
Členové našeho sboru nejsou činní pouze na hasičských soutěžích, ale v roce 2014
jsme uspořádali posvícení, které se velice vydařilo.
Prostřednictvím těchto řádků SDH Příštpo děkuje svým sponzorům a fanouškům a
dále Vám přeje klidné prožití svátků vánočních a především zdraví, štěstí, lásku a úspěch
do roku 2015.
Mgr. Kateřina Špačková, vedoucí mladých hasičů SDH Příštpo

Činnost TJ Sokol Příštpo v roce 2014
Vážení občané obce, milí čtenáři místního zpravodaje. S blížícím se
koncem roku rekapitulujeme, jaký byl ten letošní. Již poněkolikáté píšu
článek za naši organizaci, která svými akcemi obohacuje kulturní život
obce. Myslím, že jsme i letos potěšili nejednoho z vás, pro každého jsme
něco měli.
K tradičním akcím patří dětský karneval, který měl
opět velký úspěch. Naše nazdobená sokolovna byla plná
dětí, přestrojených v maskách, jejich rodičů, prarodičů
i známých, kteří se k nám přijeli podívat.
Z přehlídky krásných masek se snažíme každoročně
vybírat hlavně takové, které nejsou nejvíce drahé, ale jsou
nápadité. Jejich výroba nás zaměstná při zimních
večerech a nesou punc originality. Takové masky si
zaslouží sladkou odměnu v podobě krásných dortů.
Škoda, že nemůžeme odměnit všechny ty drobečky, kteří
k nám přijedou. Snad malou náplastí je pro ně dětská tombola. Snažíme se, aby si každý
nějakou drobnost odnesl.
Po dlouhé době se nám také povedlo do obce vrátit tradiční oslavy masopustu. Letošní
ročník byl opět vydařený! Spousta masek prošla celou obcí za doprovodu dechové kapely
Rouchovanka. Po dlouhém pochodu a krátkém odpočinku jsme měli na večer nachystanou
masopustní zábavu. Sice nás nebyla kvanta, ale zábavu jsme si užili pořádnou! A tak nám
zima každoročně rychle uteče, když jdeme z akce do akce.

Pindruše - Petra a
Katka Špačkovy

Červená
Karkulka - Irena
Polová

1. místo - Střihoruký Edward (Petra Špačková),
2. místo - Bob a Bobek (Katka Špačková, Vojtěch Tomšíček),
3. místo - Čikovi (Pavla Nemeškalová, Jiří Tichý)

Teletabies - Jana Dyrynková, Michal Holík,
Luboš Bačo, Iva Kabelková

Drakulovi - Alena Bílá, Petr Zubčák

Přišlo jaro a s ním hodně práce doma, venku i v zaměstnání. Pro toto období jsme si
nachystali specialitu, o které jsme dopředu netušili, jak dopadne. Rozhodli jsme se, na popud
občanů Příštpa i mužů Sokola, uspořádat turnaj ve stolním tenise. Protože, když už se něco
chystá, tak se toho chopíme se vší vervou! Připojili jsme i první příštěpské polívkobraní.
Neříkám, že je to jednoduché, to si nemyslete. Katka Špačková si vzala na starost pravidla,
Pavla Nemeškalová a já zajištění pohárů, cen a také vymyšlení celého programu.

Vlaďka Kořínková s Alenou Bílou, Petr Zubčák a Jiří (Čiko) Tichý nachystali stoly
a postarali se o topení. Pak ještě úklid, zajištění bufetu, ohřívače na hrnce, misky na košt, lžíce
a dobrou náladu na celý den s sebou. Turnaj byl výborný, klání se zúčastnili místní
i přespolní, ale nakonec bylo Příštpo drtivě poraženo Brnem. Mládí se muselo sklonit před
zkušeností. První místa obsadili Quittovi
a chalupáři z Brna, kteří mají chalupu
v Jaroměřicích. Předali jsme poháry a domluvili se,
že akci zopakujeme. Jedna sranda skončila, někteří
si ještě zapinkali, a už se scházeli první účastníci
polívkobraní. Na košt se sešlo asi dvanáct druhů
polévek. Minimální obsah polévky v hrnci musel
být 5 l. Protože ne všichni pravidla četli, měli jsme
občas problém, aby polévka stačila pro všechny
koštující. Neuvěřitelná sranda, když zasedne půlka
obce za stoly, dostane lžíci, papírky s očíslovanými vzorky, tužku a začne se hodnotit. Sešly
se nudlové polévky, zelňačky, bramboračky a musím říct, že letošní rok jednoznačně vyhrála
bramborová polévka vylepšená medem od Míčů. Na druhém místě skončila Pavla
Nemeškalová s tradiční nudlovo-knedlíčkovou polévkou a na třetím místě Tereza Svobodová
se zelňačkou. Vítězové obdrželi ceny a poháry. Opravdu vydařená akce! Zatím ještě nevíme,
jestli budeme opakovat polívkobraní, nebo vymyslíme nějako jinou pochutinu - štrůdlobraní,
buchtobraní - no uvidíte, čím vás překvapíme.
Letošní rok jsme se vystřídali v pořádání tradičního posvícení s hasiči z Příštpa. A jako
prázdninovou tečku jsme ve spolupráci s obcí pořádali pro naše nejmenší loutkové divadlo
O pejskovi a kočičce, které nám přijeli zahrát herci z Prahy. Představení se konalo poslední
prázdninový víkend, a nevím, jestli to bylo tím, že už prázdniny končily, ale v sokolovně nás
bylo pramálo. Škoda, protože dětem, co přišly, se divadlo moc líbilo a samy se aktivně

zapojovaly a napovídaly. Také na září jsme již od jara měli
domluvenou akci pro všechny občany Příštpa. Ve spolupráci s obcí
a za finančního přispění ČEZu jsme přichystali odpoledne
s divadlem ze Zvěrkovic a dechovkou. Bohužel, těsně před akcí
nám divadelníci kus odřekli, ale i tak si myslím, že se akce
povedla. Do sokolovny zavítal nejeden z vás, aby si popovídal
a poslechl hezkou písničku. Občerstvení na celou akci zajišťovala
obec.
Další
hezkou
akcí
připravenou pro zpestření
dlouhých podzimních večerů mělo být vystoupení
ohrazenických ochotníků. Se svým úspěšným divadelním
kusem objížděli okolní obce a nám se také podařilo
domluvit termín! Všem se divadlo moc líbilo, jen musím
podotknout, že místních občanů bylo v sokolovně míň,
než přespolních. A zase jsme u kamene úrazu při konání
kulturních akcí. Pořádáme je v obci, nikam nemusíme jet
a stejně někteří nepřijdou! Co na to říct? Až nikdo nebude
nic pořádat, tak bude pozdě se chtít něčeho zúčastnit,
bohužel.
A už tu máme půlku podzimu, od října běží v televizi
reklamy na vánoční dárky, neklamné znamení, že se blíží Mikuláš a také tradiční vánoční trhy
spojené s rozsvícením stromečku. Termín 29. listopadu jsme měli naplánovaný již dlouho
dopředu a Mikuláš s návštěvou Příštpa počítal. Letos nám udělala obec radost tím, že nechala
vyrobit dřevěné prodejní stánky. Odpadla nám totiž starost s jejich zajištěním. Týden před
akcí bylo domluvené zdobení stromu. Řeknete si sranda, ale ona byla docela zima, přece
jenom listopad je listopad. Strom byl
přislíbený panem Černým a vzorně ležel
pokácený za jeho domem. A tak strom dostal
několikery nožičky a přemístil se do prostoru
před obchod. Mocným hej rup byl
na poněkolikáté postaven a pevně uchycen.
No, a co pak? Přece žárovičky, ať mají dětem
z čeho přecházet oči! Stromek je letos
opravdu nádherný. Kdo jste si ho neprohlédli,
tak to určitě udělejte. Ten se Mikulášovi
povedl.
Ráno před první adventní nedělí nás přivítalo mlhou a zamračenou oblohou a navíc
jobovy zprávy jedna za druhou. Mikuláš měl přijet na koňském povoze, ale pan Durda, který
každoročně Mikulášovo spřežení kočíruje, onemocněl. To byla asi nejhorší zpráva pro děti,
které se každý rok těší na jízdu v kočáře. Tak jsme zatopili v sokolovně, abychom se měli kde
ohřát, připravili voňavý svařák, nazdobili stánky. Standa Pokorný roztopil udírnu, Jirka Tichý
dovezl kovárnu a mohlo se začít. Za tónu koled a vůně skořice se sjeli stánkaři a začali
přicházet první návštěvníci. Každoročně razíme heslo nabízet co nejvíce rukodělných

výrobků. I letos jsme mohli obdivovat výrobky z korálků, mašliček, květináčků i zručnost
místního medaře, který se pochlubil svými výrobky. Místní kovář předváděl, jak se umí
ohánět kladivem stejně jako Jarda Bílý, který řemeslo studuje. Sešlo se nás hodně a všichni
očekávali příchod Mikuláše s andělem a čerty. Rozsvítili nám stromeček a pozvali přítomné
na mikulášskou nadílku do sokolovny. Letos jsme měli 74 balíčků pro děti! Opravdu jsme
moc rádi, že se tradice nadělování v sokolovně ujala a jestli jste se zúčastnili, určitě jste si
také všimli nové výzdoby v sokolovně. Nad podiem visela krásná opona, kterou nám nakreslil
pan Kovač z Jaroměřic a spodobnil na ní Mikuláše s andělem v nebi a čerty v pekle. Děti ji
moc obdivovaly a já přikládám foto pro ty, kteří si oponu nemohli prohlédnout. Na podiu
svítil vánoční stromeček a atmosféra v sále byla sváteční. Mikuláš rozdal dětem balíčky.
Některé děti byly statečné, ale byl slyšet i pláč. Večer po ukončení akce jsme poseděli,
popovídali a vlastně už není nic na co vzpomínat.
Nyní máme prosinec, konec roku, v práci honičku a doma nás čeká předvánoční úklid a
pořizování dárků pro naše nejmilejší. Nás sokoly čeká ta poslední akce v roce, kterou článek
pravidelně končívám, a to Silvestr. I letos bych vás ráda pozvala do místní sokolovny.
Budeme se snažit nachystat pro vás zábavu, hudbu i hry. Ale bez vás to nepůjde!!! Pokud tedy
nebudete chtít trávit Silvestra doma u televize, vyrazte za námi přivítat rok 2015.

Na závěr přijměte mé přání do nového roku, přání všeho nejlepšího, zdraví, štěstí
a pohody, nejenom o svátcích, ale po celý rok. A ať už ten předvánoční úklid, pečení a balení
stihnete, nebo ne, rozhlédněte se kolem sebe. Vyměňme shon za dobré slovo a užívejme si, že
jsme ten uplynulý rok ve zdraví přečkali v přítomnosti lidí, které máme rádi. Děkuji všem
našim příznivcům, co nám fandí, poradí a pomohou. Doufám, že se s vámi budu moci i příští
rok podělit o tak bohaté shrnutí roční činnosti Sokola v Příštpě. Krásné svátky.
Marta Nemeškalová, DiS.
Starostka TJ Sokol Příštpo

Rybářský spolek Příštpo o.s.
Vážení čtenáři, rád bych vás seznámil se zprávou rybářského spolku za rok 2014.
V letošním roce jsme uspořádali šest akcí. Nadále i letos pokračujeme údržbou
a zarybňováním rybníků Strážnice 1. a Strážnice 2.
Zahajující akcí pro rok 2014 bylo tradiční pálení čarodějnic, které proběhlo
30. 4. 2014 a jako každoročně zde byla velká účast, a to jak dětí, tak i dospělých. Kdo se
zúčastnil, tak ví, že si mohl pochutnat na uzených párcích a na pečeném mase se
živáňskou zeleninou. Letos se nás sešlo kolem 80-ti.

O tři dny později byla zahájena letošní rybářská sezóna „Jarními závody”, na těchto
závodech si porovnovalo své síly 33 rybářů. Po sedmihodinovém boji předvedl nejlépe
svoje zkušenosti Jakeš Jan, kterému se podařilo umístit v obou kolech na 1. místě.
Celkově ulovil 16,5 kg ryb. Jako druhý se umístil Veselý Lukáš, který obsadil
2. a 1. místo ve dvou kolech s 7,8 kg ryb. Třetí místo náleží panu Kertézovi Juliusovi za
1. a 2. místo se součtem 5,9 kg ryb.
Dne 7. 6. jsme uspořádali náročné „Noční rybářské závody”.
V tomto závodu se rozhodlo zabojovat o pohár 16 závodníků.
Počasí nám vyšlo, takže závody proběhly bez komplikací. Tuto
soutěž nejlépe zvládl Hanák Pavel s ulovenými 28 kg ryb.
Hned v zádech měl Bartésa Petra z Jaroměřic n. Rok., kterému
chybělo 1 kg na první místo. A na třetím místě se umístil rodák
z Příštpa Bartés Petr s 22 kg ryb.
Událostí roku, na kterou se chystáme měsíc dopředu, jsou
„Posvícenské rybářské závody”, které bývají obohaceny o tombolu. V tento slunečný
den se přijelo poprat o 1. místo a putovní pohár 24 závodníků. V dvoukolovém boji
nakonec obstál Fendek David, který vybojoval dvě 1. místa s celkovými 22,6 kg ryb.
Jako druhý se umístil Toman Fratišek, který měl také dvě 1. místa, ale ve druhém kole
se mu nedařilo, celkově chytil 6,5 kg ryb. Třetí místo obsadil Fila Vladimír s umístěním
1. a 2. místo s 11,6 kg ryb.

Předposlední závod byl uskutečněn dne 13. 9. a nesl název „Vydra
z Příštpa”. Zúčastnilo se 15 závodníků a celkově se ulovilo přes
100 kg ryb.
Posledními závody tohoto roku byl „Spinning cup” - lov ryb
přívlačí, který se konal 25. 10. a probíhá ve spolupráci s rybářstvím
Okoun Třebíč. Na těchto závodech poměřilo své síly 30 rybářů.
Dohromady bylo puštěno 800 kusů sivena a pstruha duhového. Na
závodech bylo chyceno 316 kusů pstruha a 31 kusů candáta.
Stejně jako minulý rok, tak i letos jsme dostali povolení na lov ryb pod ledem.
Doufáme, že letošní zima nám bude přát a sejdeme se při tomto zajímavém způsobu
chytání ryb na místním rybníku.
V příštím roce chystáme stejný počet akcí a tímto Vás již dopředu srdečně zveme na
tradiční pálení čarodějnic, které proběhne ve čtvrtek 30. 4. 2015 na místním rybníce.
V současné době má rybářský spolek Příštpo celkově 30 členů. Tímto bych chtěl hlavně
aktivním členům poděkovat za přípravy na závodech a celkovém chodu spolku.
Chtěl bych vám z celého srdce popřát klidný a ničím nerušený konec letošního roku.
Přeji vám krásné a pohodové prožití svátků vánočních, pevné zdraví a úspěšný vstup do
roku 2015.

Petrův zdar!
Za rybářský spolek Příštpo
Jiří Tichý

