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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

naše obec příští rok, tj. v roce 2023, oslaví tisíc let od první zmínky o vzniku obce.
Jsem rád, že mohu naši obci Příštpo poblahopřát všechno nejlepší a skvělou budoucnost.
Minulost je jistá, protože se na ni nedá nic změnit. Avšak na budoucnosti je nejkrásnější právě to, 

že si ji můžeme tvořit sami. Je bez pochyb, že každá obec se musí přizpůsobit vývoji. Vývojem mám na 
mysli hlavně budování infrastruktury, která je v dnešní době hlavním problémem. Stejně tak je třeba 
hledat místa, kde mohou růst nové domy a místa na trávení volného času, případně na oddych.

Od samého počátku spojovalo naší obec staré s novým. To zajišťovalo pro naši dobu dobrou kvalitu 
života a naši občané, kteří tady žijí mohou být docela spokojeni. Je důležité ohlédnout se zpět do 
minulosti, kterou můžeme zhodnotit a poučit se z ní. Stejně tak je důležité dívat se dopředu a mít jasně 
vytyčené cíle, kterých chceme dosáhnout. A proto se musíme starat o naší mládež a poskytnout jim co 
nejlepší předpoklady pro jejich budoucnost. V současné době se zaměřujeme na možnost bydlení 
mladší generace a zkvalitnění péče o naše seniory. Naše obec stárne, zhruba 1/3 obyvatel jsou 
důchodci.

Jsem přesvědčený, že naše obec se postaví k těmto úkolům stejně statečně jako v minulosti.
Proto přeji naši obci k jubilejním 1000 letům hodně štěstí a hodně úspěchů v budoucnosti.

Antonín Vítámvás
starosta obce

Povídání o obci
Obec Příštpo je nezvyklého názvu a leží asi 5 km po proudu řeky Rokytné od Jaroměřic nad 

Rokytnou. Nadmořská výška je 413 m nad mořem. Překrásná krajina, zvláštní rostliny a hluboké lesy 
daly podnět k založení přírodního parku Rokytná.

První písemná zmínka o obci je z roku 1190, což je jest rok založení kláštera Louka u Znojma. Obec 
byla věnována tomuto klášteru jako nadace od zeměpanského správce se sídlem v Hradisku 
u Jaroměřic. Samozřejmě, že tato obec ať se její název psal jakkoliv/ musela existovat již mnohem 
dříve. Jako nejstarší písemná zmínka je o nálezu prastarých věcí z úbočí kopce Žabík a hradisko 
u Jaroměřic, kde bylo zeměpanské správní středisko. V roce 1018 až 1019 došlo ke spojování Moravy 
pod správu českého státu. V té době panovníci Oldřich I. a jeho syn Břetislav I. zahájili novou vlastní 
organizaci získaného území. To znamená, že datový náčrtek území, které je v majetku 
premonstráckého kláštera Louka ve Znojmě. Tento klášter založili v roce 1190 kníže Konrád II. a Ota se 
svoji matkou Marií. Donací dostal klášter od zeměpánů vsi v okolí takzvané haberské stezky. 
Zeměpanská správa přešla z Hradiska na Královec / název tomu odpovídá/, který zůstal hláskou 
při předávání osad a majetků kláštera. Všechny tyto materiály se potom dostaly do archivu kláštera. 
Tímto je vysvětlena i první zmínka o osadě Příštpo a to ať se psalo tak, nebo onak. Ve středověku zde 
býval vrchnostenský dvůr a tvrziště.

V roce 1775 se zdejší poddaní účastnili nevolnického povstání, které se rozšířilo na celé Jaroměřické 
panství. Také v roce 1821 byl dvůr Příštpo označen jako sídlo odpůrců roboty i na části znojemského 
panství. Tato osada, tvrziště i vrchnostenský dvůr je znázorněn velmi přesně na náčrtku z roku 1023, 
kdy si nechal tehdejší majitel při předávání obce klášteru namalovat přilehlou krajinu a po objevení v 
archívu premonstrátů v České Lípě, kde je nyní tento archiv uložen. Po porovnání a prozkoumání ing. 
Barochem z Národního muzea /restaurátor/ s mapou katastru Příštpa z r. 1877 bylo zjištěno, že se tyto 
velice podobají. Přesnost náčrtku byla tak dokonalá, že staré cesty, takzvané Týn a zemanské sídlo 
takzvané Na hradě, odpovídají přesně a tím dokázaly, že se nejedná o nezařazené archiválie, ale že mají 
svého adresáta. Podotýkám, že datum na náčrtku nemusí být datem vzniku. Mohl totiž vzniknout 
i později.

Nyní k majitelům:  po roce 1190 klášter Louka u Znojma
    po roce 1480 Ctibor z Jackova 
    po roce 1498 Jindřich z Bítova Henrych a Burjan z Lichtenburka
    1563 Václav z Hodic 
    1591 Ladislav ze Šlejnic 
    po roce 1637 Jiří z Glošku 
    po roce 1637 Questenberka Gerhart
    1752 Kounic z Questenberka

Čerpáno z Archivu Premonstrátů z České Lípy
badatele Jaroslava Palliardiho a Františka Vildomce
Vlastní archiv
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Zemský archiv Brno a místní kronikářky paní Kalábkové

Mapa z roku 1023-1031 Brüllba

Realizované akce v roce 2021
Z programu Obnova Venkova Vysočiny 2021 jsme provedli rekonstrukci sociálního zařízení 

v hasičské zbrojnici v obci Příštpo. Byly provedeny nové obklady a dlažba, opravy omítky a malby. 
Pořízeno bylo nové WC, pisoár a umyvadlo. Zrekonstruovány byly odvody odpadů a přívod vody 
k novému umyvadlu, wc a pisoáru. V rámci elektroinstalace byly pořízeny nové vypínače a osazena 
nová úsporná LED světla. Osazeny byly také 3 ks nových interiérových dveří. Stavební práce provedl 
Milan Stuchlík, Příštpo 150, IČO 05981093. Celkové náklady činily 184.490,- Kč. V místě realizace byla 
vylepena samolepka se Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina. Realizace projektu začala 26.5.2021 
a skončila 10.9.2021.

Výše dotace z Fondu Vysočiny činila 100.000 Kč a obec Příštpo doplatila 84.490,- Kč.
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Víceúčelové hřiště Příštpo, r. 2021
V rámci projektového záměru bylo v obci Příštpo vybudováno nové víceúčelové hřiště. Hřiště je 

o rozměrech 21x40 metrů, povrch hřiště je umělý trávník s pískovým vsypem. Po obvodu hřiště bylo 
provedeno oplocení ze sítě, ve spodní části oplocení byl osazen fošinkový mantinel. Více účelové hřiště 
bylo navrženo tak, aby poskytovalo kvalitní podmínky pro různé sporty a tak zaujalo širokou škálu 
obyvatelstva. Nové víceúčelové hřiště je určeno pro hru tenisu, volejbalu, malé kopané a streetball. 
Realizace akce provedla odborná firma Geo-stav Valeč s.r.o., Valeč 142, IČO 07642661. Dílo bylo 
v řádném termínu předáno bez závad a nedodělků. Dle doloženého stanoviska příslušného stavebního 
úřadu  akce nepodléhá vydání kolaudačního souhlasu. Nové víceúčelové hřiště bylo opatřeno tabulkou 
s povinnou publicitou MMR.

Nové Víceúčelové hřiště bylo navrženo jako kompletní multifunkční zařízení pro rozvoj fyzické 
kondice a sportovních dovedností. Díky realizaci této akce je sport dostupný všem věkovým skupinám 
obyvatelstva a návštěvníkům obce. Obec Příštpo tak zásadně přispěla k rozvoji své občanské 
vybavenosti i v oblasti sportovních aktivit a rozšíření nabídky volnočasových aktivit občanů a 
návštěvníků obce.

Doufáme, že Víceúčelové hřiště bude hojně využíváno nejen místními obyvateli k nejrůznějším 
sportům.

Při realizaci akce nastala vícepráce spočívající ve výstavbě opěrné zdi, která je nezbytná pro zajištění 
víceúčelového hřiště. Z Ministerstva pro místní rozvoj jsme obdrželi dotaci ve výši 1.845.392,- Kč . Obec 
Příštpo zaplatila 1.541.968,- Kč , to je celkem 3.417.360,- Kč.
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Žádosti o dotace na rok 2022
Oprava místních komunikací

Předmětem žádosti o dotaci je oprava sedmi místních komunikací, které zastupitelé obce Příštpo 
zařadili do stěžejních obecních záměrů pro rok 2022. Projektem řešené místní komunikace jsou 
převážně kratší úseky s nejhoršími povrchy v návaznosti na míru využívání. Při rozhodování o zařazení 
komunikací do projektu byl kladen důraz na využití komunikací, podle frekvence dopravy, pohybu 
chodců a cyklistů a dále na rozsah poškození a nutnost oprav.

Příštpo je malá obec a její rozpočtové možnosti jsou omezené. Realizace takových akci je proto 
závislá na dotační podpoře. Celkové výdaje projektu 4.428.600,- Kč včetně DPH a dotace jsou ve výši 
2.691.461,- Kč. Akce bude realizována od září r.2022 až do června r. 2023 a jsou barevně vyznačeny 
v přiložené mapce.

Nákup traktoru a příslušenství v roce 2022
na celoroční údržbu obce, investice 1.364.000,- Kč.

Traktor KIOTI v zimním 
setu s radlicí P/L 150cm 
a rozmetadlem 150 l, 
vozík SP3 nosnost 1,4t, 
třístranná sklopka, čelní 
odmetací kartáč na sníh 
a nepořádek, kartáč 
Agrometali se sběrem.  

Zimní set Kioti v akci Traktor Kioti s čelním kartáčem na sníh a nepořádek
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Přestavba půdního prostoru
Multifunkční zařízení obce Příštpo

Stávající obecní úřad bude vzhledem k nedostatku místa a špatnému technickému stavu současné 
budovy Obecního úřadu přestěhován do obecní budovy č.p. 78. Předmětem dotace je přestavba 
půdního prostoru na multifunkční zařízení obce Příštpo. Současné využití půdního prostoru jsou 
skladovací prostory pro potřebu Obecního úřadu Příštpo. Nové využití bude spočívat zejména ve zřízení 
kancelářských prostor obecního úřadu, knihovny, archivu, včetně sociálního zařízení a úklidové komory. 
Půdní vestavba bude zpřístupněna svislou zdviží (výtahem) a dále monolitickým dvouramenným 
schodištěm. Projekt je tedy z pohledu stavební připravenosti zcela připraven. Celkové náklady 
6.036.078,- Kč s DPH. Dotace jsou již přiznány od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 3.371.755,- 
Kč. Akce tedy proběhne ještě v roce 2022 a v roce 2023 bude dokončena.

Akce pro děti v roce 2021 a 2022
Začátkem školního roku Obec Příštpo pravidelně pořádá Malý festival loutek,
MěKS Moravský Krumlov ve spolupráci  s partnery.
V roce 2021, 5. září v 16 h. proběhlo představení Sv. Václav - Cirkus Žebřík- Kačka.
V roce 2022, 4. září v 10.30 hod. proběhlo představení Jak medvědi vařili - divadlo Krab.

V roce 2022 proběhla pro děti akce TJ Sokol dne 4.9.2022
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V roce 2022 proběhla pro děti  akce TJ Sokol  dne 4.9.2022

Sokolovna majetkem obce Příštpo
Po opravdu vleklém jednání s Župou obce Sokolské se nám podařilo odkoupit objekt sokolovny v obci 

Příštpo za 450.000,- Kč a zahrnout tak už naši Sokolovnu do plánu oprav v roce 2022.
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Dotace z mikroregionu
Další úspěšnou dotací ve výši 14.000,- Kč 

z mikroregionu Rokytná byl nákup sedmi 
pivních setů v roce 2021 v celkové výši 
17.550,-.

Osvětlení multifunkčního hřiště
Přemístění rozvaděče veřejného osvětlení a osvětlení multifunkčního hřiště v celkovém nákladu 

212.000,- Kč z toho dotace činí 127.000,- Kč.

Znak a vlajka
Máme již svoji vlajku a znak obce Příštpo za cca 100.000,- Kč.

Člověk nemůže vést skvělý život bez toho aby cítil, že patří k něčemu trvalejšímu, než je on 
sám.

V měsíci srpnu jsme obdrželi kolekci symbolů obce Příštpo od f. ALERION s.r.o. Brno- Královo Pole. 
Slavnostní vyšívaná vlajka obce 100x150 cm se žerdí. Slavnostní vyšívaná stuha k výročí první písemné 
zmínky. Slavnostní vyšívaný znak obce Příštpo ve velkém provedení. Smaltovaný ovál se znakem 
a názvem obce Příštpo. Venkovní polyesterové vlajky obce Příštpo. Smaltovaný ovál s velkým státním 
znakem ČR s nápisem OBECNÍ ÚŘAD.

Naše symboly jsou vyhotoveny z nejkvalitnějších materiálů za využití umělecké ruční výšivky 
a dalších tradičních řemeslných postupů s vynaložením nejvyšší odborné péče a preciznosti.

Věřím, že ve své kráse a důstojnosti budou naše nové symboly po dlouhá léta reprezentovat nejen 
nás, ale i další generace.

Znak a vlajka
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Připravujeme 
Opravu mostku přes potok.

Setkání seniorů
naši obce ve spolupráci s místní TJ Sokol a skupinou ČEZ v roce 2022 se uskuteční 15.října 2022. Hrát 

bude duo JARABÁČEK, bude malé pohoštění a dárek. Začátek bude ve 14 hodin v zasedací místnosti 
obecního úřadu (bývalé škole).
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Zázemí pro sportovce na rok 2022
hřiště Na strážnici, nová el. přípojka

Venkovské služby r.2022
V dubnu r. 2022 jsme podali žádost na Kraj Vysočina o dotaci z Fondu Vysočiny na Venkovskou 

prodejnu Příštpo.
Cílem projektu je podpora maloobchodní prodejny situované v centru obce v budově obecního úřadu. 

Jedná se o prodejnu s potravinami a dalším základním smíšeným zbožím, jako je drogerie, potřeby pro 
domácnost apod. Prodejnu provozuje obec Příštpo.  Obec se dlouhodobě potýká s vysokými náklady na 
provoz. Provozní ztráta se rok od roku zvyšuje. V roce 2021 byla 53.000,- Kč i po započtení dotace, 
která činila 50.000,- Kč.

Část obyvatel v produktivním věku dojíždí z Příštpa za prací a tak mají možnost nakoupit si ve větším 
městě.

V obci Příštpo však žije také mnoho obyvatel v důchodovém věku, kteří jsou na provozu prodejny 
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závislí a je to pro ně jediná možnost, jak si nakoupit potraviny a další nezbytné věci pro domácnost. 
Obecní prodejna tedy není pro místní obyvatele pouze poskytovatelem zboží, ale přináší jim 
samostatnost a také důležitý sociální kontakt.

Obec Příštpo proto vnímá zajištění provozu místní prodejny, jako svou prioritu a snaží se dělat vše 
pro zajištění této služby. Dotace částečně pokryje ztrátu prodejny.
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Nově narození a úmrtí
Noví občánci v obci Příštpo

V roce 2021 se dne 25.9.2021 narodil Tadeáš Padělek
v roce 2022 se dne 15. 9. 2022 narodila Kristýna Tomšíčková.

Úmrtí 

17.04.2021   Jan Vlček  81 let
19.05.2021   Pavel Šerák  48 let
09.06.2021   Václav Drbal  71 let
25.08.2021   Roman Dufek  64 let
05.11.2021   František Jeřábek 53 let
14.12.2021   Milan Spilka  58 let
10.01.2022   Květa Špačková  80 let
22.07.2022   Květoslava Slezáková  82 let

Rodáci
08.04.2022   Stanislav Sapík   97 let

Tříkrálová sbírka
Oblastní charita Třebíč zajišťuje Tříkrálovou sbírku na území okresu Třebíč a tedy i v naší obci. V 

roce 2021 byla vybraná částka zatím nejvyšší, za což všem, jenž přispěli , děkujeme.
 

 
Rok     v naší obci vybráno v Kč
2018   2.944,-
2019   2.376,-
2020    7.438,-
2021   3.079,-
2022   7.661,-


