
Slovo starosty
Tento zpravodaj vydáváme ke konci volebního období, tedy za 4 roky našeho působení v zastupitelstvu. Ve zpra-

vodaji se dozvíte, co se nám zastupitelům obce za tuto dobu podařilo udělat ke zvelebení naší obce Příštpo, aby se 
nám tady dobře žilo. Myslím, že lidé vidí, jak se obec mění. Za tyto 4 roky jsme do obce investovali s dotacemi kolem 
48 500 000,- Kč. Od vydání zpravodaje z roku 2014 uběhly 4 roky. Za tuto dobu byla dokončena realizace kanalizace 
a zkušební provoz ČOV. Celkové náklady činily 38 460 000,- Kč. Akce byla podpořena z OPŽP částkou 23 799 000,- Kč. 
V témže roce se obci podařilo realizovat zřízení výstražného systému a vypracování povodňového plánu. Celkové ná-
klady akce činily 1 193 000,- Kč. Na akci obec obdržela dotaci z OPŽP ve výši 979 000,- Kč. Obec každoročně realizuje 
projektové záměry financované z Programu rozvoje venkova Kraj Vysočina. V roce 2016 byla provedena oprava místní 
komunikace v obci spolufinancována z národního programu MMR za 2 788 642,- Kč. V roce 2017 jsme opravili místní 
komunikaci v délce 501,5 m za 2 300 000,- Kč. Na dvě místa v obci jsme osadili nové kontejnery na plast, papír a sklo 
v celkové hodnotě 90 241,- Kč, z toho dotaci 39 706,- Kč jsme obdrželi z Fondu Vysočiny. Oprava obecního úřadu, pro-
dejny smíšeného zboží a zasedací místnosti spolu s dotacemi z Programu obnovy venkova Vysočiny byla 825 783,- Kč. 
Dále byl napojen vrt pitné vody pro občany za 1 700 000,- Kč. V letošním roce bude opravena železná lávka přes řeku 
Rokytnou, bude vyasfaltovaná ulice okolo dětského hřiště směrem k nádržce a začneme opravovat bývalou Jednotu 
na 4 byty pro seniory s dotací min 2 400 000,- Kč. Do budoucna máme v plánu opravu rybníka, asfaltování ulice od 
kapličky kolem trafa k bývalé Jednotě a výměnu svítidel veřejného osvětlení po obci. 

Blížící se volby vybízejí k bilancování, a tak mi dovolte, abych poděkoval za práci zastupitelům obce. I přes veškeré 
akce, které jsme v naší obci provedli, obec Příštpo stále není zadlužená, a dle mého úsudku se stává, stále lepším mís-
tem pro obyvatele.   

Antonín Vítámvás, starosta obce

Nové auto SDH Příštpo

Zpravodaj obce Příštpo

2018

Konečně po 3 letech jsme dosáhli na dotaci 
na pořízení nového dopravního automobilu do 
vybavení jednotky požární ochrany. Toto auto 
bude využíváno k přepravě členů SDH k zása-
hům a také v rámci dalšího působení spolku 
jako jsou soutěže či akce pořádané pro veřej-
nost.

Obec Příštpo v současné době vlastní hasič-
ský dopravní automobil značky Avia, který byl 
vyroben v roce 1990. Technický stav automobi-
lu odpovídá jeho stáří a skutečnosti, že byl au-
tomobil neustále používán po celou dobu, co 
ho obec vlastní, tj. 27 let. Pořízení nového auto-
mobilu pomohlo vyřešit problém s přepravou 
motorové stříkačky PS 12 včetně jejího příslu-
šenství. Hasičské auto nám zajistila a vybavila 
firma Hlouch MOTORS z Třebíče. Celková cena 
auta je 954 000,- Kč z toho dotace 750 000,- Kč. 



Symboly obce Příštpo
Podvýbor pro heraldiku a vexilologii se dne 14. 6. 2018 zabýval naší žádostí o udělení znaku a vlajky a doporučil, aby 

nám byly symboly v navrhované podobě uděleny. Následně bylo dne 20. 6. 2018 přijato Výborem pro vědu, vzdělání, 
kulturu, mládež a tělovýchovu, příslušné usnesení č. 55, které bylo oficiálně prezentováno na stránkách poslanecké 
sněmovny. Máme tedy schváleny znak a vlajku obce a čekáme na přizvání k oficiálnímu převzetí udělovací listiny z ru-
kou Předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky. 

Znak: Ve stříbrném štítě z kamenného návrší vyrůstají do oblouku čtyři jedle, krajní nižší, vše přirozené barvy.
Vlajka: Bílý list se šedým kamenným návrším na dolním okraji listu, z něhož vyrůstají do oblouku čtyři zelené jedle 

s hnědými kmeny, krajní nižší. Poměr šířky k délce listu je 2:3. 

Úpravna vody

Propojení vrtu na VVDJ Příštpo
Ke konci roku 2017 začala obec Příštpo budo-

vat propojení vodovodu z nového vrtu v cihelně 
do stávajícího vrtu pod rybníkem v délce 500 m 
a napojení na stávající výtlačný řád. Do vodárny 
se nainstalovala nová úpravna vody, která nám 
upravuje železo a mangan. 

22.06.1018 jsme zkolaudovali tuto akci a za-
bezpečili zásobování obyvatelstva obce pitnou 
vodou. Teď probíhá 6 měsíců zkušební pro-
voz, kde se každý měsíc odebírají vzorky surové  
a upravené vody, které se posílají na hygienickou 
stanici kraje Vysočina. Tato akce stála s dotací 
1 800 000,- Kč. 

S uvedením stavby do zkušebního provozu pro ověření funkčnosti souvisí vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na výrobky přicházející do přímého kontaktu s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů,  
a vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 
pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Úplný rozbor vody z nového vrtu obec stál 15 000,-. Rozbor dopadl výborně, 
všechny ukazatele splňují limity. Celkový rozbor provedla zkušební laboratoř ENIVIRO – EKOANALYTIKA, s.r.o.

Rekonstrukce a opravy Staré školy
V roce 2015 z programu obnovy venkova Vysočiny nám byla poskytnuta dotace za rok 2015 na výměnu oken, plotu, 

části plotu a 2 ks radiátorů. Realizace se konala od 14. 5. 2015 - 10. 7. 2015. Dotace z rozpočtu kraje byla 105 000,- Kč, 
podíl obce 102 178,- Kč. Celkové skutečné náklady byly 207 178,- Kč.

V roce 2016 projektový záměr spočíval v rekonstrukci venkovní fasády obecní budovy. Budova v minulosti sloužila 
jako základní škola. Dnes je zde umístěna prodejna smíšeného zboží. Fasáda celkově stála 214 566,- Kč z toho dotace 
činila 110 000,- Kč, která nám byla poskytnuta v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.



V roce 2017 se zastupitelstvo rozhodlo pro opravu zasedací místnosti, protože technický stav byl již zcela nevyho-
vující. Z programu obnovy venkova Vysočiny jsme obdrželi dotaci na nové omítky, dlažbu, sádrokartonový strop, kom-
pletní elektroinstalaci, výdejní okénko, krbová kamna, zárubně, dveře, vymalování obou místností a topení. Celková 
oprava stála 404 039,- Kč. V roce 2018 se do zasedací místnosti pořídila kuchyňská linka, která stála 22 000,- Kč.

Nakládání s odpady v obci Příštpo
V rámci projektového záměru byly pořízeny kontejnery na tři využitelné složky odpadu – směsné sklo, papír a plast. 

Obec Příštpo v soutěži, My třídíme nejlépe 2016, která je zveřejněna na stránkách kraje Vysočina spolu s výzvou, se 
umístila na 508. místě s celkovým počtem bodů 21,92. V roce 2017 se naše obec umístila na 517 místě z možných 
521 míst. Nové kontejnery celkově stály 90 241,- Kč z toho byla dotace z Fondu Vysočiny 39 706,- Kč, spoluúčast obce 
50 535,- Kč. Dále jsou schváleny kontejnery na sběr potravinářských olejů. Vylévání potravinářských olejů do odpadu 
způsobuje jejich usazování v kanalizaci velké komplikace a škody. Přestože se nejedná o odpad nebezpečný, nevhod-
ná likvidace olejů a tuků z domácností zbytečně zatěžuje odpadní potrubí, systém kanalizace, čistírnu odpadních vod  
a životní prostředí. Upotřebené tuky a oleje musí být z důvodu následné manipulace odevzdány v nevratných, uzavíra-
telných a nepropustných nádobách, nejlépe v PET lahvích nebo jiných PVC obalech. Po předání společnosti zabývající 
se recyklací olejů z domácností, se vyseparují složky, které se přidávají do nafty jako biopalivo. Další části se používají 
v gumárenském a chemickém průmyslu.

Odpadové centrum Petrůvky
Ve čtvrtek 10. 9. 2015 ve 13.00 v areálu odpadového centra Petrůvky, byla slavnostně otevřena linka na dotřiďování 

komunálního odpadu a kompostárny. 

Svoz nebezpečného odpadu
Ve čtvrtek 9. 8. 2018 v odpoledních hodinách byl svoz nebezpečného odpadu.



Použití kontejnerů pro tříděný komunální odpad

PAPÍR

Ukládá se:

•	 noviny

•	 časopisy

•	 knihy, brožury, sešity

•	 rozložené papírové krabice

•	 čisté papírové obaly a sáčky

•	 karton

•	 reklamní letáky

•	 kancelářský papír

Nikdy nedáváme:

•	 použité papírové kapesníčky, 
ubrousky

•	 uhlový papír (kopírovací)

•	 voskový papír

•	 mastný papír

SKLO

Ukládá se:

•	 láhve od nápojů bez kovových 
či plastových uzávěrů

•	 sklo barevné

•	 velké skleněné střepy

•	 tabulové sklo

Nikdy nedáváme:

•	 zrcadla

•	 drátěné sklo

•	 keramika

•	 žárovky, zářivky, výbojky

•	 televizní obrazovky

•	 automobilová skla

PLAST

Ukládá se:

•	 plastové obaly

•	 igelitové tašky a sáčky

•	 PET láhve – sešlápnuté s víčky

•	 kelímky od jogurtů a jiných po-
travin

•	 PEHD obaly, plastové obaly od 
šamponů, mýdel, mycích, čistí-
cích a pracích prostředků

•	 nápojové kartony od mléka, džu-
sů, vína apod.

Nikdy nedáváme:

•	 guma, pneumatiky

•	 molitan, kabely

•	 podlahové krytiny, lina PVC

•	 textil z umělých vláken

•	 nádoby od léčiv

Oprava místní komunikace v obci
V roce 2016 jsme opravili celkem 3 611,90 m² komunikace po obci Příštpo za 2 788 642,- Kč. Realizací dané akce 

usiluje vedení obce o několik cílů. Jde zejména o zvýšení bezpečnosti a kvality místní komunikace a tím zvýšení její 
využitelnosti a dostupnosti zejména pro obyvatele obce.

Projektový záměr na opravu komunikací vychází z dlouhodobé strategie obce, kterým je zkvalitňování podmínek 
pro život místních obyvatel společně se snahou o co největší atraktivnost pro turisty. Většina obce Příštpo spadá do 
katastrálního území přírodního parku Rokytná. Projektový záměr tak napomáhá plnit dlouhodobé cíle obce Příštpo, zá-
roveň je úplně v souladu s cíli s programem Ministerstva pro místní rozvoj, dotační titul č. 5 – Podpora obnovy venkova.

Běžná údržba komunikace v letním i zimním období je zajištěna prostřednictvím pracovníků obce a firmou, která 
má odborné zkušenosti. Dotace na tuto akci činila 721 097,- Kč.

Výzva k napojení nemovitostí na splaškovou kanalizaci
Vážení občané, 
k odvádění odpadních vod z naší obce byla vybudována kanalizace ukončená čistírnou odpadních vod. Čistírna 

odpadních vod (ČOV) je technicky i ekonomicky náročné zařízení, musí mít vyváženě a správně navrženou kapacitu 
jednotlivých objektů a pro jeho efektivní a spolehlivou funkci musí být zatíženo veškerou splaškovou odpadní 
vodou, která je v obci produkována.

Po vybudování čistírny odpadních vod v naší obci je tedy technickou a ekologickou nutností provizorní zařízení 
k akumulaci a čištění odpadních vod v aglomeraci (domovní čistírny odpadních vod, septiky, žumpy) odpojit a na ka-
nalizaci se napojit přímo. Vypouštět odpadní vody do kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod přes septiky nebo 
domovní čistírny odpadních vod zakazuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
v aktualizovaném znění. Dle ustanovení tohoto zákona může být za nepřipojení uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.

V případě nepřipojení se na veřejnou splaškovou kanalizaci budou nepřipojené nemovitosti vyzvány k doložení 



způsobu likvidace vznikajících splaškových vod. Přičemž možnými doklady o likvidaci splaškových vod jsou doklady 
prokazující předání odpadních vod k likvidaci osobě oprávněné zajišťovat likvidaci na povolené ČOV v odpovídajícím 
množství dle stavu vodoměru nebo počtu trvale přihlášených osob v nemovitosti (doklad o vývozu domovních jímek, 
zaplacená faktura za likvidaci). Kontrolní orgán, který bude prošetřovat likvidaci odpadních vod a dodržování platné 
legislativy u nemovitostí dosud nepřipojených na kanalizaci a je oprávněn vydat rozhodnutí a uložit vlastníkům staveb-
ního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci 
v případech, kdy je to technicky možné. Tato povinnost se vztahuje na objekty na kanalizaci dosud nenapojené, např. 
stavby s likvidací odpadních vod prostřednictvím jímky na vyvážení, žumpy, domovní ČOV zaústěné do vodního toku 
nebo stavby zcela bez povolené likvidace odpadních vod. I zde je možné, v případě nesplnění podmínek zmíněného 
rozhodnutí, uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.

Žádáme tedy občany, aby výše uvedená fakta respektovali a v co nejkratší době svoji nemovitost napojili na nově 
vybudovanou kanalizaci. 

Povodňová komise obce Příštpo
Antonín Vítámvás – předseda povodňové komise
Marie Karšulínová – místopředseda povodňové komise
Stanislav Pokorný   Rudolf Pola
Milan Stuchlík ml.   Josef Špaček
Jiří Tichý    Vojtěch Tomšíček
Povodňová komise řeší povodňové situace s cílem co nejefektivněji snížit negativní důsledky povodní. Nový povod-

ňový plán obce byl odsouhlasen Městským úřadem Třebíč, odborem životního prostředí.  

Varovný protipovodňový systém pro obec Příštpo
Bezdrátový obecní rozhlas je systém varování obyvatelstva. Varování obyvatelstva je jedním z nejdůležitějších opat-

ření při vzniku mimořádných událostí. Rychlá a spolehlivá distribuce hlasových zpráv varovného nebo informačního 
charakteru při mimořádných událostech, může zachránit lidské zdraví nebo dokonce život. 

Přijímače do domácnosti se záznamníkem a zálohováním
Přijímače jsou určené jako doplněk k venkovnímu ozvučení. Jejich využití je běžné na samotách nebo v domácnos-

tech starších mobilních občanů. Tento přijímač reprodukuje hlášení obecního úřadu. V obci je 5 těchto přijímačů.
Dále se v obci nachází srážkoměrná stanice, která s velkou přesností zaznamenává dešťové srážky a pohledový hla-

dinoměr. Varovný protipovodňový systém se realizoval v roce 2014 - 2016, za přispění: 

SFŽP 54 425,05
EU z prostředků fondu soudržnosti 925 225,85
Žádost veřejná 108 850,10
Doplatek obce 104 257,00
Celkem 1 192 758,00

Noví občánci obce Příštpo
Rok Datum narození Jméno

2015 7. 1. 2015 Filip Stuchlík

2016
8. 11. 2016 Daniel Tichý

29. 12. 2016 Milan Říháček

2017
3. 6. 2017 Jan Holík

20. 11. 2017 Michal Motáček

2018
3. 1. 2018 Aleš Bazala
4. 7. 2018 Tomáš Míča

 Ladislav Štěpánek



Úmrtí v obci Příštpo
Rok Den úmrtí Jméno Ve věku

2015

17. 5. 2015 Jarmila Tajčovská 62 let
4. 6. 2015 Josef Matoušek 75 let

28. 6. 2015 Josef Stuchlík 76 let
15. 9. 2015 Emil Spilka 77 let

30. 10. 2015 Karel Diviš 74 let
 Vaculík  

2016
12. 3. 2016 Antonín Diviš 68 let
6. 4. 2016 Jaroslava Pánková 59 let
6. 6. 2016 Hubert Novák 91 let

2017
8. 8. 2017 Marie Kalábková 90 let

27. 12. 2017 Vladimír Píša 61 let
2018 12. 7. 2018 Jarmila Moltašová 84 let

Úmrtí - rodáci
Rok Den úmrtí Jméno Ve věku

2015

20. 4. 2015 Marie Pánková 82 let
3. 8. 2015 Libuše Láníková 54 let

5. 10. 2015 Marie Šimečková 85 let
30. 10. 2015 Jiří Vejtasa  
30. 11. 2015 Jaroslav Získal 77 let

2016 6. 10. 2016 Marie Musilová 57 let
2017 31. 8. 2017 Marie Rodková  
2018 12. 5. 2018 Marie Získalová 79 let

Malý festival loutky
10. ročník se konal v neděli 4. 9. 2016. Divadlo U staré herečky nám zahrálo pohádku O statečné Hildě. 
11. ročník se konal v neděli 3. 9. 2017. Divadlo  Na cestě nám zahrálo pohádku O Sněhurce. 
12. ročník se konal v neděli 9. 9. 2018. Divadlo ŠUS nám zahrálo pohádku Ulhaná princezna.
Festival malé loutky pořádá MěKS Moravský Krumlov ve spolupráci s partnery, realizaci projektu podpořila Nadace 

ČEZ. Příspěvek obce na jedno představení činil 1 000,- Kč.



Každoroční setkání seniorů
Každý rok v naší obci probíhá setkání seniorů. V roce 2016 nám hrál k tanci a poslechu dechový orchestr Doubra-

věnka. V roce 2017 jsme si poslechli Doubravěnku, která byla následně vystřídána ochotnických souborem Zvěrkovice 
s komedií Nevěsty z Moravy. Letos se setkání seniorů bude konat dne 23. 9. 2018 v místní sokolovně. V 13.00 nás při-
vítá Ochotnický soubor ze Zvěrkovic se svojí veselohrou o 3 jednáních Když kocour není doma. (V městské elektrárně 
chybí ředitel. Všichni zaměstnanci se dohadují, kdo se stane novým ředitelem. Komická zápletka bude nakonec dobře 
rozuzlena.) K tanci a poslechu nám od 15.00 zahraje kapela Sadovanka s lidovým vypravěčem Slavkem Kubíkem. 

Tříkrálová sbírka v Oblastní charitě Třebíč
Oblastní charita Třebíč zajišťuje tříkrálovou sbírku na území okresu Třebíč, kde se zapojuje až 1600 dobrovolníků, 

kteří obejdou přibližně kolem 200 osad, obcí a měst. 

Rok V naší obci vybráno (Kč)

2015 3 469,- 
2016 2 889,-
2017 2 944,-
2018 2 376,-



Skautský tábor 2017
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, povolil konání letního skautského tábora na pozemku p.č. 919, k. ú. 

Příštpo v termínu od 7. 7. - 23. 7. 2017. Žádost podala 7. Smečka Jezevci junáckého střediska Srdíčko Třebíč. 

Probírka břehového porostu na řece Rykytná
Povodí Moravy, s. p., jako správce významného vodního toku Rokytná prováděla údržbu vodního toku, která spočívá 

v kácení stromů, v odstraňování vyvrácených a bobrem poškozených stromů. Jednalo se o proschlé a suché stromy,  
o stromy nakažené hnilobou, o stromy v průtočném profilu, o nakloněné stromy, u kterých hrozí vývrat a o vyvrácené 
stromy, které svým stavem tvoří překážku ve vodním toku, znemožňující plynulý odtok vody při povodni. Dále byly 
odstraněny křoviny  a výmladky o výčetním obvodu do 31 cm (cca 500 m²). 

Celkem bude odstraněno asi 302 ks stromů. Údržba vodního toku je nutná zejména z důvodu protipovodňové 
ochrany obce Příštpo. Vlivem vývratů a dřevin rostoucích v průtočném profilu toku dochází k negativnímu ovlivňování 
naměřených dat na limnigrafické stanici ČHMÚ – Příštpo (hlásný profil č. 395). Na základě těchto dat jsou vyhlašovány 
stupně povodňové aktivity. Na tuto skutečnost bylo Povodí Moravy, s. p. upozorněno ČHMÚ – Brno. Práce byly zahá-
jeny v 10/2017 a ukončeny budou v měsíci 03/2019 (v období vegetačního klidu).

Natáčení mikroregionu Rokytná z výšky
11.06.2018 jsme natáčeli pomocí dronu obec Příštpo z výšky a zajímavosti z katastru např. celkový pohled na obec, 

obecní úřad, prodejnu, hasičskou zbrojnici, kapličku, křížek, studánku Na skalách, dětské hřiště, rybníky, ČOV, vodárnu 
a řeku Rokytnou. Toto video můžete zhlédnout koncem roku 2018 na stránkách obce Příštpo. 

Kalendáře s příručkou 
Stejně jako roky předešlé v průběhu měsíců září a října 2017 v obcích regionu JE Dukovany probíhala distribuce 

stolního kalendáře s příručkou pro případ mimořádné události. Kalendář je tematicky zaměřen na spolupráci elektrár-
ny s regionem. Jeho součástí jsou kromě svátků nebo významných dnů také informace o tom, jak se chovat v případě 
mimořádné události, ať už by se týkaly například ohrožením extrémními povětrnostními vlivy a požáry, nebo například 
mimořádnou událostí na JE Dukovany. Kalendář je vydávaný ve dvouletých intervalech.

Zajímavost - firma KLAS Jaroměřice, spol. s r. o.
Vážení, dovolte abychom Vám sdělili něco málo o naší činnosti a aktivitách naší firmy.  Hospodaříme na výměře 

okolo 1320 hektarech zemědělské půdy, z čehož je 1170 hektarů půda orná a 150 hektarů louky a pastviny. Na orné 
půdě pěstujeme pšenici krmnou a potravinářskou, krmný ječmen, kukuřici na siláž, krmný hrách, vojtěšku na senáž  
a mediálně neprávem opovrhovanou řepku olejnou. Část vypěstované produkce (kukuřice, hrách, ječmen, krmná pše-
nice a vojtěška) prodáváme externím odběratelům k dalšímu využití či zpracování. Vypěstované komodity zčásti skla-
dujeme ve vlastních skladech v Jaroměřicích nad Rokytnou a v Myslibořicích a ve větší míře využíváme externí sklady 
Agrovýkupu a.s. v Moravských Budějovicích, ve kterém vlastníme menšinový podíl. V posledních letech nás trápily 
nižší tržní ceny zemědělských komodit zejména obilnin, vlivem celosvětové nadúrody. Nicméně, poslední roky byly pro 
nás docela úspěšné. 

Jako jedni z mála zemědělců ještě dnes provozujeme živočišnou výrobu, a to dojný skot v celkovém počtu cca  
700 kusů, z čehož je 250 ks dojnic, 150 jalovic, 200 ks telat a 100 ks býků ve výkrmu. Skot máme ustájený na farmě 
v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde jsou zároveň umístěny dílny a garáže určené technice využívané v rostlinné výrobě. 
Krávy dojíme dvakrát denně, s dlouhodobým denním nádojem okolo 5000 litrů mléka. Mléko dodáváme do Jaroměřic-
ké mlékárny, a.s. se kterou máme dlouhodobý vztah. Přestože nás v posledním období trápí velmi nízké výkupní ceny 
mléka, považujeme chov skotu za důležitý sektor našeho dlouhodobého hospodaření, neboť hnůj skotu, který vracíme 
do půdy, nám umožňuje udržovat dlouhodobou úrodnost obhospodařovaných pozemků. 

Součástí našeho podnikání je provoz pekárny KLAS, kde pečeme široký sortiment chlebů, běžného, slaného a slad-
kého pečiva. Pečeme 360 dnů v roce v modernizovaných prostorách v Jaroměřicích nad Rokytnou. Pečivem zásobu-



jeme externí odběratele čtyřmi pravidelnými linkami ve 40-ti kilometrovém okruhu kolem Jaroměřic, a také vlastní 
obchod s pečivem v prostorách pekárny. 

V zemědělství je zaměstnáno 25 pracovníků, 12 lidí pracuje v rostlinné výrobě, 10 v živočišné a 3 pracovníci jsou 
technickohospodářští a administrativní zaměstnanci. V pekařském provozu pracuje 27 osob, z čehož 4 působí v admi-
nistrativě. Celkem tedy zaměstnáváme 52 lidí. Většina z nich je přímo z Jaroměřic nebo z blízkého okolí. Díky počtu za-
městnanců se stáváme významnými zaměstnavateli v jaroměřickém mikroregionu. Našich zaměstnanců si vážíme pro 
jejich zodpovědnost a odbornost, která je velice důležitá při zabezpečování každodenních pracovních činností pomocí 
moderních a odborně náročných strojů a technologií. 

Přes veškeré specifické potíže spojené s podnikáním v zemědělství, považujeme poslední roky za docela úspěšné,  
a proto se snažíme každý rok zainvestovat do dalšího rozvoje podniku, ať už je to nová zemědělská technika, nový stroj 
na pekárnu, rekonstrukce budov v živočišné výrobě nebo nákup zemědělské půdy. 

SDH Příštpo - 3 roky ve znamení pádů  
a cesty zpět na vrchol

Je mi milou povinností zrekapitulovat činnost příštěpského hasičského sboru za 3 roky. Jak již název příspěvku napo-
vídá, náš sbor si během minulých tří let sáhl takřka na dno svých sil, kdy se republikové radosti střídaly s velkým zkla-
máním, rozčarováním a tzv. útlumem ve sportovní činnosti. Ale jako každý spolek, tak i ten náš má zdravé jádro, které 
dokázalo zabojovat a vrátit příštěpským barvám lesk a patřičné uznání ve světě požárního sportu. Pro lepší přehled je 
text členěný podle let.   

ROK 2015
Tento rok byl pro vedoucí mladých hasičů velmi smutným mezníkem, který se do kroniky našeho sboru zapsal jed-

ním nechvalným poprvé - poprvé, kdy po dlouhých desítkách let, kdy mladí hasiči našeho sboru figurovali na předních 
příčkách v postupových i ligových soutěžích, se vedoucím nepodařilo najít dostatek dětí, které by byly ochotny pravi-
delně docházet na tréninky a účastnit se závodů. S tímto problémem se potýkáme v podstatě dodnes, ale věříme, že 
se nám v budoucích letech podaří společnými silami opět vybudovat družstvo plné příštěpských dětí.

V roce 2015 se pod hlavičkou SDH Příštpo objevili dorostenci – jednotlivci, a to Patrik Nováček a Nikola Polová. Oba 
se svými výkony probojovali až na krajské kolo do Třeště. Zde Patrikova cesta skončila na konečné 7. příčce, ale Nikola 
se dokázala umístit na krásném 1. místě a vybojovat si tak účast na MČR, které se konalo v Praze. Odtud si závodnice 
dovezla neoblíbenou bramborovou medaili (4. místo). V tomto roce Příštpo tradičně reprezentovala 2 družstva mužů  
– bez omezení věku a nad 35 let. 16. 5. proběhlo okrskové kolo v Blatnici, kterého se zúčastnila obě jmenovaná druž-
stva. Mladší zvítězili jak ve štafetě, tak také v požárním útoku, který příštěpští borci dokončili ve velmi pěkném čase 
- 19,27 s (pozn. na široké hadice), tudíž si ze závodů odvezli jak pohár za první místo, tak také putovní pohár za nejlepší 
útok. Muži nad 35 let nebyli v požárním útoku také poraženi a mohli se tak radovat z první příčky stejně jako mladší 
kamarádi. O den později proběhlo kolo oblastní v Moravských Budějovicích, kde opět zvítězilo jak družstvo mužů 
bez omezení věku (vyhráli štafetu i útok), tak muži nad 35 let. 31. 5. 2015 proběhlo okresní kolo mužů bez omezení 
věku i mužů nad 35 let. Mladší chlapi zvítězili jak ve štafetě, tak ve stovkách, ale z požárního útoku se museli spokojit  
s 3. místem, které naše posunulo na celkovou druhou příčku, která však znamenala postup do krajského kola. Mužům 
nad 35 let se útok kvůli problémům na béčkách příliš nezdařil,  a tak jim musela stačit 7. příčka.

Dne 13. 6. se zúčastnili příštěpští muži krajského kola, které se konalo tentokrát takřka na domácí půdě, a to v Pet-
rovicích. Také zde nenašli naši borci přemožitele ani v běhu na 100 m překážek, ani ve štafetě. V požárním útoku stačil 
výkon našich chlapů na druhé místo, ale i tak vše nakonec dopadlo výborně a my jsme se všichni mohli radovat ze 
zlatého krajského hattricku!!!! Příštpo se opět probojovalo potřetí v řadě na mistrovství ČR. 

Poslední červnový víkend (26. 6. – 28. 6.) byl ve znamení MČR profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním 
sportu v Trutnově, kde bylo Příštpo reprezentováno výběrem mužů z celého okresu Třebíč – Miloslavem Urbánkem ml. 
a Radkem Nechvátalem ze SDH Jaroměřice nad Rokytnou, Michalem Roušem, Jakubem Procházkou a Oldřichem Ada-
mem ze SDH Kamenná, Petrem Ungrem ze SDH Moravské Budějovice, Antonínem Doležalem ze SDH Lažínky a příštěp-
skými – Milanem Stuchlíkem ml., Matyášem Petrem, Vojtěchem Tomšíčkem a Josefem Špačkem (vedoucí výpravy). 

Ihned v sobotu ráno se museli kluci potýkat s nepřízní počasí v běhu na 100 m překážek. S celou situací se ale vy-
pořádali relativně dobře a my jsme se tak mohli spokojit s průběžnou 7. příčkou z této disciplíny. Ještě týž den čekaly 
závodníky štafety 4x100 m. Tato disciplína je pro Příštpo v republikových kolech prokletá a obrovským překvapením                 
v letošním roce bylo zjištění, že ani v Trutnově nebylo dané pravidlo výjimkou. Štafety musely být odloženy kvůli 
prudkému dešti o 20 minut a také tréninky, které byly slíbeny, už se neuskutečnily. Závodníci tak museli nastoupit 
ihned na ostrý start. Po odběhnutí zajišťovací čtyřky jsme si prozatím psali čas 67,19 s. Veškeré naděje měla v rukou 



rychlá štafeta. Kuba na startu, všichni příštěpští fanoušci srdíčko až v krku… Kuba 
je bojovník a nehledě na „mokré“ podmínky, šel do svého pokusu po hlavě a to 
doslova, jelikož mu na plošině sjela pravá ruka, nedalo se pádu nijak zabránit. Veš-
keré naděje třeba jen na dokončení pokusu zhasly s příchodem záchranné služby. 
Všem přítomným bylo na nic. Strach o Kubu byl v této chvíli nade vše. Ve štafetě, 
kdy se nám počítal čas zajišťovací čtyřky, jsme skončili na 14. místě. Nálada se nám 
ale okamžitě zlepšila, když Kuba po několika hodinách přijel z nemocnice pouze  
s několika naraženinami. Celé mistrovství ukončila tradičně královská disciplína. 
V prvním pokusu došlo k několika nepatrným chybám, které se ale nasčítaly a za-
příčinily tak čas vlevo 27,45s a vpravo o celou vteřinu později – 28,44s. V druhém 
pokusu šlo vše jak po drátkách, sání sedlo na jedničku, voda šla do hadic poměrně 
rychle a Michal vlevo sestříkl dokonce v čase 25,70s, což by znamenalo stříbro  
v této disciplíně! Ale Vojta vpravo neměl svůj den a opět prostříkl, tentokrát až 
moc drahocenné 2 vteřiny, a tak čas 27,93s znamenal až 11. příčku. Po sečtení 7., 
14. a 11. místa se Příštpo umístilo v konečném pořadí na 11. příčce. 

ROK 2016
V tomto roce naposledy hájili příštěpské barvy dorostenci (jednotlivci) – Nikola Polová a Patrik Nováček. Pro Patrika 

bylo ukončení sportovní sezony za dorost poněkud nešťastné, neboť se sice dokázal probojovat z okresního kola na 
krajskou soutěž v Pacově, ale zde nebyl schopen kvůli zranění paty dokončit závod a umístil se tak na konci výsledkové 
listiny. Nikole se tento rok vydařil. Okresní i krajské kolo vyhrála bez zaváhání a své působení za SDH Příštpo dovršila ví-
tězstvím MČR v Českých Budějovicích. Dalšími reprezentanty SDH Přištpo byla opět obě družstva mužů, která se vydala 
na okresní kolo. Zde zažilo družstvo mužů nad 35 let svůj dosavadní největší úspěch, neboť se jim po dlouhých letech 
podařilo tuto soutěž vyhrát. Ale jak tomu bývá, radost střídá zklamání. Družstvo mladších mužů mělo svou soutěž roz-
běhlou velmi hezky, opět vše napovídalo a směřovalo k dalšímu postupu na krajské kolo, ale rozhodčí ihned na začátku 
rozhodli, že královská disciplína se tentokrát poběží pouze na jeden pokus. A právě v tom příštěpskémpraskla hadice 
C, Příštpo útok nedokončilo a muselo se tak spokojit s 3. příčkou, která je zároveň konečnou v postupových soutěžích. 
Nebudu lhát, všechny to zlomilo. Tento závod byl zároveň posledním sportovním počinem SDH Příštpo v tomto roce.

Jediné, co se vedle vítězství staršího družstva příštěpských mužů podařilo v roce 2016, bylo posvícení, které hasiči 
oživili pátečním vstupem zdarma a sobotním losováním o ceny. 

ROK 2017
I když byla sezóna 2016 snad nejkratší a nejkrizovější pro všechny aktivní členy našeho sboru, museli jsme se vzcho-

pit a uvědomit si, že nechceme zahodit vše, co jsme dlouhá léta budovali, a tak jsme začali takřka od nuly. Nová sezóna 
začala nádhernou událostí – žehnáním nového sportovního stroje, který vlil do žil našeho sboru novou sílu a energii. 

Prvním závodem, kde se mohla naše nová hvězda týmu předvést v plné parádě, bylo oblastní kolo, které se konalo  
v Moravských Budějovicích 28. 5. 2017. Muži bez omezení věku si časem 67,14 s na štafetě zajistili průběžné vedení, 
které upevnili pěkným útokem s časem 20,11 s. Druhé první místo si vyběhali velmi hezkým požárním útokem muži 
nad 35 let, jejichž čas 22,34 s se řadil mezi nejlepší časy celého dopoledne. Nový sportovní stroj jsme chtěli v plné 
parádě představit odpoledne téhož dne i v Myslibořicích v prvním kole TRL. Všichni chtěli ukázat perfektní výkon, ale 
zaváhání na koši a problém se spoji, se kterým si náš velmi zkušený strojník nedokázal poradit, nás zařadil na samý 
chvost startovního pole s nežádoucím písmenem N.

Dne 4. 6. 2017 se vydali příštěpští muži do Výčap na TRL. Po nedokončeném útoku v Myslibořicích borci opravdu 
poctivě celý týden trénovali, nechtěli zopakovat trapné vystoupení z minulého týdne. Čas 18,05 s znamenal 5. místo, 
které bylo odměnou samo o sobě, ale postup do finále byl opravdu výzvou. Finálových 18,13s znamenalo pro všechny 
vhozenou rukavici, kterou nikdo z ostatních 4 týmů nedokázal zvednout a my jsme se tak mohli poprvé na lize radovat 
z výhry ve finále!!! 18. 6. 2017 se vydali příštěpští muži bez omezení věku a muži nad 35 let na okresní kolo, které se 
konalo tradičně v Petrovicích. Ihned po prezenci bylo jasné, že muži BOV mají jistý postup na krajské kolo, neboť jejich 
soupeřem bylo pouze jediné družstvo mužů z Petrovic. Doby, kdy se na okrese utkalo 8 – 10 družstev jsou bohužel 
nenávratně pryč. Štafeta vyšla klukům parádně, což čas 59,80s na škváře jen potvrzuje. Na stovkách si chlapi součtem 
72,77 s vyběhali další prvenství a vítězství okresního kola už měli jisté. Příštěpští pětatřicátníci se utkali v požárním 
útoku s dalšími třemi družstvy. I v této kategorii měla všechna družstva dva pokusy, ale Příštpo předvedlo dva skvělé 
vyrovnané útoky a lepším časem 26,03 s obhájilo prvenství z loňského roku. Je krásné říct, že Příštpo má pro rok 2017 
dvě družstva, která vládnou okresu Třebíč v postupových soutěžích, ale návštěvnost opravdu upadá a Příštpo je v pod-
statě jediným družstvem, kterému chuť změřit své síly ve všech disciplínách požárního sportu zůstala a nevynechalo 
tak okresní kolo minimálně 10 let. Mnozí mohou namítat, že naše družstva jsou poskládána z mnoha členů jiných 
sborů, ale tuto možnost má v dnešní době každý a sladit všechno a všechny je možná mnohem složitější, ale o to víc si 
všech úspěchů ceníme a moc děkujeme všem, kteří jsou ochotni závodit v příštěpských barvách!!!



V sobotu 1.7. se kluci rozhodli, že zajedou zkusit štěstí do nedalekých Hrotovic na noční soutěž. Naši si časem  
16,12 s na 2 B zajistili vítězství velkého sudu v základním kole a postup do finále o sele, které si časem 16,54 s také 
vybojovali. Noc to byla opravdu podařená a štědrá, co se výher týče. 

Po dvou neúspěšných ligových závodech, které proběhly v Kamenné (N – chyba na levém proudu) a hned druhý 
den v Chlumu (N – zranění pravého proudaře) se naši borci vydali 30. 7. do nedalekých Litovan. Zde závodníky čekala 
složitější trať. Proudaři se s kopečkem vypořádali velice dobře a čas 19,30 s zajistil Příštpu body za 4. místo a postup do 
finále, ve kterém si naši vybojovali neoblíbené 2. místo. 

DEN 5. 8. 2017 SE ZAPÍŠE ZLATÝM PÍSMEM DO HISTORIE POSTUPOVÝCH SOU-
TĚŽÍ SDH PŘÍŠTPO!!! Tohoto dne se vydalo družstvo mužů bez omezení věku na 
krajskou soutěž do Pelhřimova. Ano, takových krajů už jsme zažili spoustu, ale 
tento byl výjimečný. Nebudu lhát, složení týmu bylo snad věkovým průměrem 
nejstarší na této soutěži (průměr 29 let), příštěpské barvy jelo obhajovat družstvo 
se 4 tatínky od rodin, na trénink se kluci vlastně nesešli, proto si jel každý tento 
závod užít, a tak trochu se vlastně v myšlenkách rozloučit s postupovkami za SDH 
Příštpo. Osud tomu chtěl ale jinak! Na stovkách se počítalo 6 časů, Příštpo na-
stoupilo se 6 stovkaři (někdo by to nazval odvahou, jiný drzostí, my to nazýváme 
jako nouzí o závodníky), všichni předvedli krásné časy (zde patří velký dík hlavně 
Ungříkovi a Mildovi, kteří již stovky neběhají, ale v nelehké situaci tým podrželi  
a předvedli pěkné stovky). Štěstí při nás stálo a my jsme si z této disciplíny vybojo-
vali krásné 2. místo. Dále nás čekala štafeta. I v této disciplíně Příštpo nastoupilo 
pouze s jednou čtyřkou borců – vše bylo vsazeno opět na jednu kartu, prostě buď, 
anebo... Kluci ve štafetě zachovali chladnou hlavu, zúročili veškeré zkušenosti  
a časem 60,48s zajistili vítězství a průběžné vedení!!! Krásný sportovní den uza-
vírala královská disciplína – požární útok. První pokus byl nádhernou podívanou  
a čas 23,33s na nástřikové terče pouze potvrdil vedení našich borců. V druhém 
pokusu časem 23,71s předvedli naši další velmi vyrovnaný pokus a své prvenství  
a tím pádem neuvěřitelný postup na MČR jen potvrdili!!! SDH Příštpo reprezento-
val: Lukáš Míča, Jiří Tichý, Radek Nechvátal, Marek Peštál, Milan Stuchlík, Michal 
Rouš, Vojtěch Tomšíček, Petr Unger a Petr Šárka st.

Poslední srpnový víkend čekaly náš sbor dvě velké akce – jednak pořádání 
posvícení, jednak účast na MČR v Praze. Takřka všichni kluci, kteří si vybojovali 
prvenství na kraji, rozhodli, že zůstanou doma a pomohou s pořádáním posví-
cení. Za toto rozhodnutí jim patří obrovské poděkování! Dali tak šanci pro vznik 
jakéhosi krajského výběru, který běžel pod hlavičkou SDH Příštpo. Aby mohlo být 
posvícení řádně vystrojeno, z příštěpského jádra byl vyslán pouze Vojtěch To-
mšíček a vedoucí výpravy Josef Špaček. V sokolovně mezi tím vznikla obrovská 
fanouškovská základna, celý přenos se promítal na pódiu a všichni měli možnost 
během víkendu i v denních hodinách posedět a zafandit. V Praze se vše vyvíjelo 
jako sen. Hned v sobotu ráno kluci svými fantastickými výkony dokázali vybojovat 



průběžné 3. místo v běhu na 100 m překážek. 
V Příštpě se v odpoledních hodinách před šta-
fetami sešla v sokolovně nádherná fanouškov-
ská základna, všichni si oblékli staré příštěpské 
dresy a doufali, že nekonečná smůla ve štafe-
tách bude prolomena. A? Byla!!! Hned první 
čtyřka, která měla být zajišťovací, dokázala po-
prvé na mistrovství zaběhnout čas pod 60 vteřin  
(59,28 s) a druhá štafeta tak mohla jít nadoraz. 
Naši měli poslední startovní číslo a jelikož první 
pokus byl již pod minutu, všichni si mysleli, že 
Příštpo už nemá co ukázat, neboť žádné druž-
stvo nezaběhlo oba své pokusy štafet pod minu-

Informační materiál územního samosprávného 
celku. Vydává Obec Příštpo, září 2018. Obecní 
zpravodaj 2018 zpracovala Ing. Pavla Tichá. 
Realizace Petr Večeřa, Bačice.

na stadionu křik, radost a slzy družstev, kterému Příštpo svou osudovou chybou zajistilo umístění na bedně. Ale neva-
dí. Kluci dovezli z MČR nádherné 5. místo a my jsme je, jak se patří, uvítali opět v dresech, výbuchem šampaňského  
a samozřejmě také páni muzikanti přispěli tradiční hasičskou písní „Co jste hasiči, co jste dělali?“, která byla příznač-
nou tečkou prožitého víkendu. Víkendu, kdy byli fanoušci SDH Příštpo po dlouhé době jednou velkou krásnou rodinou, 
která si prožila dva dny plné práce, ale především nezapomenutelného štěstí, radostí a zážitků, které zůstanou navždy 
vryty v našich hasičských srdcích. 

SDH Příštpo tímto děkuje všem svým aktivním členům za práci, kterou ve svém volném čase vykonávají pro náš sbor, 
bohužel mnohdy na úkor rodiny, dále děkujeme všem sponzorům, bez jejichž přispění bychom mohli jezdit tak akorát 
do vedlejšího města na zmrzlinu, a to ještě na kole, a v neposlední řadě patří velký dík všem, kteří jsou ochotni závodit 
v příštěpských barvách.

Mgr. Kateřina Tomšíčková

Zpravodaj obce Příštpo

2018

tu. Ale když už měla být smůla prolomena, tak 
úplně. Druhá čtyřka kluků zaběhla neskutečný 
pokus a čas 57,08 s vzal mnoha týmům úsměv 
z tváří, ale našim zajistil stříbrnou medaili z této 
disciplíny a průběžné druhé místo. Aspoň jednu 
noc jsme se mohli všichni radovat z průběžného 
medailového umístění. A co doma? V sokolov-
ně byl rachot k neutěšení. Ještě z večerní zába-
vy jsme všichni společně s plným sálem klukům 
volali a vzdávali jim hold. Neděle a královská 
disciplína. Vše rozhodovalo, nikdo z přítom-
ných družstev na stadionu už nebral závodníky 
s posledním startovním číslem na lehkou váhu. 
Příštpo bylo pro všechny černým koněm sou-
těže. Takové nervy – na stadionu, v sokolovně 
před zaváděním. Příštpu první pokus nevyšel. 
Vše muselo být vsazeno na jednu kartu. Všich-
ni čekali na chybu. V sázce byl mistrovský titul! 
Příštpo rozbíhá svůj poslední pokus, na stadionu 
ticho jako v kostele, v Příštpě rachot, křik, slzy 
na krajíčku a neuvěřitelné nervy všech přihlíže-
jících. „Nemají vodu!“ Dvě slova, která sfoukla 
plamen naděje. V sokolovně klid jako v kostele, 


