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Vážení čtenáři,

letošní rok bude pro naši obec opět rokem
pracovním. Připravujeme několik větších
investičních akcí. Například rekonstrukci
střechy na sále Češnovického hostince, generální opravu části komunikace Češnovice –Čejkovice, opravu výtluků na našich cestách,
rekonstrukci chodníku okolo fary v Pištíně
a spoustu dalších drobných investic, oprav
a vylepšení. Oprava a odvlhčení prostor
knihovny a hasičské zbrojnice v Češnovicích,
přístřešek pro děti, které čekají na autobus
v Češnovicích, doplnění systému sběru odpadů o kontejnery na železo a pokud nám ze
zpracovávané studie vyjde potřeba zlepšit celé
odpadové hospodářství, tak budeme realizovat
navržená opatření. Pokusíme se zřídit veřejně
přístupné připojení na WIFI místo telefonní
budky v Pištíně a v případě zájmu ho rozšířit
na více míst v ostatních místních částech.
Stále se snažíme i pro roky příští připravit
projekty na další zlepšení infrastruktury. K to-

mu ovšem potřebujeme podněty od občanů,
pokud nepřicházejí, realizují se projekty, které
ve většině případů vymyslíme na úřadě.
Pokoušíme se zvýšit informovanost obyvatel zasíláním informačních e-mailů a SMS
všem, kteří se k tomuto systému přihlásili. Ale
i přesto jsou stále obyvatelé, kteří si nejdříve
stěžují či kritizují a teprve pak se ptají.
Tak jako v uplynulých letech připravila obec
se spolky nabitý kulturní kalendář a budeme
se těšit na co největší účast Vás všech. Akce
jsou připraveny pro všechny věkové kategorie
a kdo se chce bavit, určitě si tu svou najde.
Velkou výzvou pro nás všechny bude stavba
obchvatu Dasného a Češnovic a možná, že ve
stejném čase bude i rozšířena komunikace
Pištín – Písek. Věřím, že dokončení těchto
staveb přispěje ke zkvalitnění života zejména
v Češnovicích a všechna ta mnoholetá práce
přinese kýžený výsledek.
Přeji všem krásný, pohodový a bezproblémový rok.
Jaroslav Havel

MATEŘINKA V PIŠTÍNĚ...
ŠKOLKA, O KTERÉ SE MLUVÍ!

Na podzim to byly dva roky, co pištínští
slavnostně otevřeli svoji mateřinku. A oslavy
to byly veliké. V sobotu 27. října 2018 protančili rodiče a přátelé školky noc na 1. školním

plese, který se nesl v duchu období 1. republiky.
Hned druhý den, tedy v neděli 28. října 2018,
v den 100. výročí vzniku republiky, oslavy
pokračovaly pokusem o rekord. Děti, rodiče,
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prarodiče, tetičky, strýčkové a mnoho přátel naší ,,Kouzelné
školky“ se sešlo, aby společně vyvěsili co nejvíce českých vlajek
a pokusili se tak o zapsání do České knihy rekordů. Vlajky, které
byly papírové, plastové, vyšívané, háčkované, perníkové, lepené,
stříhané, malované…, zcela zaplnily prostory MŠ a přilehlé
školní zahrady. Konečný počet se vyšplhal na neuvěřitelných
17 891 vlajek!!! I přes toto neskutečné číslo, jsme se umístili
na druhém místě. Nicméně atmosféra při samotném vyvěšování byla nepopsatelná! To jistě potvrdí všichni zúčastnění.
Zapsání do České knihy rekordů by nás ale i tak minout nemělo!!!
Všem, kteří se na této úžasné akci podíleli, patří velké díky!
Těšíme se na další společná setkání.
Děti a kolektiv Kouzelné školky Pištín

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCÍ 5. A 6. ŘÍJNA 2018

V říjnu 2018 přišlo v naší obci 300 voličů k volebním urnám, aby si svým hlasem zvolilo nové členy zastupitelstva obce.
• V Pištíně bylo v seznamu zapsáno 311 voličů a odevzdáno bylo 182 úředních obálek. Volební účast byla 58,52 %.
• V Češnovicích bylo v seznamu zapsáno 205 voličů a odevzdáno bylo úředních 118 obálek. Volební účast byla 57,56 %.
V obci kandidovalo na 3 kandidátkách 27 občanů a z nich vzešlo toto zastupitelstvo:
Nezávislí: Zdeněk Florián, Miroslav Kučera, Ing. Václav Kubašta.
KDU-ČSL: Tomáš Peterka, Ing. Radek Novák.
ZA DALŠÍ ROZVOJ NAŠICH OBCÍ: Jaroslav Havel, Václav Ficl, Jiří Koreš, Milan Frček.
Nové zastupitelstvo zvolilo na své první ustavující schůzi starostu obce Jaroslava Havla z Pašic a místostarostu Tomáše Peterku
z Češnovic.

květen 2019

Pištínský zpravodaj

3

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Níže uvedené informace jsou pouze výňatkem ze zápisů jednání zastupitelstva obce. Kompletní zápisy jsou
pravidelně vyvěšovány na úředních deskách, dále jsou k dispozici na internetových stránkách obce
(www.pistin.cz/urad-obce/uredni-deska) a na Obecním úřadě v Pištíně.

Zasedání ze dne 17. 9. 2018
Zastupitelstvo schválilo:
 doplnění webových stránek o modul pro GDPR+
Zastupitelstvo projednalo:
 žádost o vybudování vodovodní přípojky pro č.p. 2 v obci
Zálužice a celé místní části
 plán údržby a opravy vodovodů a kanalizací
 smlouvu se společností ČEVAK
 záměr vybudování ostrůvku na příjezdové komunikaci v Češnovicích od Českých Budějovic. Někteří z vlastníků pozemků
nesouhlasí s prodejem ani se záměrem. ŘSD v návaznosti na
toto jednání nemůže být dokončena projektová dokumentace.
Opatření se nebude realizovat.
 informaci o škodě na hřbitovní zdi
 informaci o výsadbě nových líp v katastru obce
Zastupitelstvo projednalo a neschválilo:
 finanční pomoc zadlužené obci Prameny

Ustavující zasedání ze dne 31. 10. 2018
Zastupitelstvo schválilo:
 do funkce starosty pana Jaroslava Havla
 do funkce místostarosty pana Tomáše Peterku
 pana Jiřího Koreše předsedou finančního výboru
 pana Jiří Marhouna a paní Pavlu Matouškovou členy finančního
výboru
 pana Milana Frčka předsedou kontrolního výboru
 paní Naděždu Lexovou a Marii Živnůstkovou členkami
kontrolního výboru

Zasedání ze dne 3. 12. 2018
Zastupitelstvo schválilo:
 jednací řád zastupitelstva obce
 cenu vodného a stočného
 rozpočet hospodaření obce pro rok 2019
 funkci místostarosty na uvolněnou od 1. 1. 2019
 plán inventur veškerého majetku za rok 2018
 návratnou finanční pomoc pro Chelčický domov sv. Linharta
 rozpočet hospodaření MŠ Pištín na rok 2019
 opravu sálu Češnovického hostince včetně podání žádosti o dotaci
 opravu knihovny Češnovice
 opravu cesty Češnovice – Čejkovice
 přístřešek pro děti na školní autobus
 výměnu osvětlení Zálužice, Pašice
 opravu chodníků v Pištíně – u fary
 přemístění sběrného místa u místního obchodu
 byt na č.p. 52
 vybudování sběrného místa v Češnovicích
 doplnění kontejnerů na bio odpad a železo
 rozšíření muzea v Češnovicích
 opravy chodníků v Češnovicích a návrhy nových ve všech
místních částech
 opravu pomníku
 odkup pozemku u parc. č. 1653/1 k.ú. Češnovice
 zástupce obce na volební období do rady svazku obcí Blata pana
Jaroslava Havla
 zástupce do MAS za Obec Pištín pana Tomáše Peterku

Zastupitelstvo projednalo:
 kulturní akce na rok 2019
 svolání veřejného projednání územního plánu v termínu 14. 1.
2019 v 16:30 h v Češnovickém hostinci
 návrh spotřebního družstva COOP na pronájem místa pod
kontejnery
 ekonomický audit hospodaření obce
 možnost získání dotace na vybudování obchodu v Češnovicích
Zastupitelstvo projednalo a neschválilo:
 finanční podporu organizace Prevent 99

Zasedání ze dne 4. 2. 2019
Zastupitelstvo schválilo:
 doplnění finančního výboru a kontrolního výboru
 vyúčtování nájemného za vodovod a kanalizaci za rok 2018
 odkup nepoužívané telefonní budky v Pištíně
 zadání výběrového řízení na akce:
Stavební úpravy společenského sálu č.p. 23 Češnovice,
Oprava části komunikace Češnovice – Čejkovice a Pištín rekonstrukce chodníku u kostela
 zadání výběrového řízení na nového provozovatele vodovodu
a kanalizace
 navýšení odměn pro knihovnice, kronikáře a obsluhu sběrného
dvora o 10 %
 zpracování rozboru odpadového hospodářství a možnosti
zlepšení v oblasti třídění odpadů
Zastupitelstvo projednalo:
 informace o rozšíření komunikace Písek – Pištín
 informace o podaných žádostech o dotace
 závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku obce 2018
 návrh na pořízení změny č. 3 územního plánu Zálužice
Zastupitelstvo projednalo a neschválilo:
 prodej nemovitosti v majetku obce p. č. 104 k.ú. Pištín
 vybudování prodejny v Češnovicích
 mimosoudní vyrovnání se stavební firmou Kočí a.s.

Zasedání ze dne 11. 3. 2019
Zastupitelstvo schválilo:
 2 komise pro otevírání a hodnocení nabídek a pro posouzení
splnění podmínek účasti pro projekty:
Stavební úpravy společenského sálu č.p. 23 v Češnovicích,
Rekonstrukce chodníku v Pištíně a Oprava místní komunikace
10c k. ú. Češnovice
 rozšíření a modernizaci veřejného osvětlení
 plán rozvoje sportu
 pořízení nového dopravního automobilu pro potřeby JSDH
z dotačních prostředků
 zkušební provoz informovanosti občanů formou SMS
 udělení výjimky z územního plánu č. 1 na pozemku č. 1879/1
v k. ú. Češnovice
 smlouvu o pronájmu prostoru pro umístění kontejnerů u obchodu
Zastupitelstvo projednalo a neschválilo:
 nabídku rozšíření výbavy pro traktor John Deere
 zřízení kontejnerového místa u bytového domu č.p. 52 v Pištíně
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Rozpočet hospodaření obce za rok 2018
Příjmy
Daň z příjmu fyzických osob
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatky ze psů, ubytovacích kapacit
Odvody za odnětí zemědělské půdy
z půdního fondu
Odvody z loterií a podobných her
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Přijaté transfery neinvestiční
Přijaté transfery investiční
Knihovnictví
Lesní hospodářství
Pitná voda, pronájem vodovodu
Ostatní záležitosti kultury, církví
a sdělovací prostředky
Tělovýchova a zájmová činnost
Obecné příjmy z finančních operací, převody
Příjmy z bytového a nebytového hospodářství
Ambulantní péče
Nakládání s odpady
Ochrana přírody a zeleně
Komunální služby
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Činnost místní správy
Převod vlastním fondům

Příjmy celkem

v Kč
2 524 161
2 455 525
4 092 652
9 950
33 496
52 942
11 470
1 061 496
3 602 928
1 843 357
4 827
293 040
434 183
40 000
8 354
25 928
545 348
356
192 919
51 750
106 565
532
9 000
1 364 508
2 242 976

21 008 263

V Češnovicích proběhla sbírka ve prospěch psího útulku

Ženy z Češnovic v předvánočním čase roku 2018 byly mimořádně aktivní v oblasti pořádání společenských i jiných akcí.
Jednou z nich byla mikulášská sbírka finanční a věcná. V sále
Češnovického hostince, kde byla mikulášská nadílka pro děti,
bylo od rodičů ve prospěch psího útulku darováno 560 Kč. Krátce
nato darovali další: Kabelová Monika, Božovský Miroslav,
Koutník Miroslav ml., Tejček František ml., Caletková Božena,
Caletka Oldřich, Caletka Vladimír, Caletka Jan ml. a Caletková
Anna. Celkově bylo vybráno 1700 Kč, za které byly zakoupeny
psí lahůdky a 10 pytlů krmení pro psy. Nutno zvlášť vyzvednout
přístup ke sbírce Moniky Kabelové, která darovala 3 pytle krmení
v hodnotě 400 Kč. Darovány byly také deky, o které mají útulky
též zájem, 3 matrace a koberec. Vše bylo předáno Městskému
útulku pro opuštěná a zatoulaná zvířata v Českých Budějovicích
ve Čtyřech Dvorech, Na Zlaté stoce 3, kde vše s vděčností přijala
vedoucí útulku Ing. Jana Karlíčková. Od té zakrátko přišel dopis,
ve kterém všem dárcům děkuje.
Jan Caletka

Výdaje
v Kč
Lesní hospodářství
244 140
Pozemní komunikace, silniční doprava
2 378 648
Bezpečnost silničního provozu
58 576
Odvod a čištění odpadních vod
285 127
Předškolní a základní vzdělávání
1 289 214
Činnost muzeí a knihoven
147 067
Sdělovací prostředky
72 278
Pitná voda
21 680
Ostatní záležitosti kultury, církve, sdělovací prostředky 448 535
1 105 169
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví
Tělovýchova a zájmová činnost
76 501
Pohřebnictví
193 306
Ambulantní péče, zdravotní programy
45 554
Rozvoj bydlení, bytové a nebytové hospodářství
707 463
Komunální služby, územní rozvoj
2 262 380
Veřejné osvětlení
216 944
Nakládání s odpady
610 556
Ochrana přírody a rozvoj krajiny, platy
zaměstnanců v péči o zeleň
1 230 186
Požární ochrana, civilní připravenost
23 964
Zastupitelské orgány
863 308
Regionální a místní správa
1 838 418
Volba prezidenta, komunální volby
89 394
Obecné výdaje z finančních operací
29 588
Pojištění
76 259
Převody fondům
2 242 976
Ostatní finanční operace
710 980
Finanční vypořádání z minulých let
8 547
Ostatní činnosti
22 094
Výdaje celkem
17 298 852

OPRAVA KOMUNIKACÍ

I po letošní zimě proběhla oprava a údržba komunikací
v obci. Pro letošní rok byla vyzkoušena nová technologie viz
fotografie, která je poměrně nenáročná na mzdy, bohužel u ní
byla zjištěna poměrně nízká výkonnost a velká spotřeba jídla
a ošacení. Proto se obec nadále navrátí k již vyzkoušeným
technologiím oprav a údržby komunikací.☺
Tomáš Peterka
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MAŠKARNÍ KARNEVAL
12. ledna 2019

Český svaz žen Pištín i letos uspořádal tradiční maškarní
karneval. K tanci i poslechu nám zahráli: „Disco Vacek“. Pouštěli
nám oblíbené písničky a na programu měli připraveny i různé
soutěže, např.: židlovanou, přetahování na laně, pití z 1m dlouhých brček a jiné. Všichni se mohli naučit i nějaké tance k vybraným písničkám. Za účast děti dostávaly drobné odměny:
ovoce, bonbony nebo lízátka. V překrásných kostýmech se všichni
jistě dostatečně vyřádili. Největší odměnou nám byly spokojené
a rozesmáté tváře všech dětí a dospělých. Nechyběla ani hra
o ceny. Hlavní výhrou byl jistě moc dobrý dort.
Pro velké množství cen se losovalo dvakrát.
Český svaz žen Pištín by chtěl poděkovat všem sponzorům za
jejich dary. Dále hostinci Na Dolánku v Pištíně, obci Pištín a všem
členkám, které se podílely na přípravách a pak i na samotné
organizaci. Děkujeme i všem občanům, kteří se přišli pobavit.
Děkujeme moc.
ČSŽ Pištín, Naďa Lexová
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Dětský maškarní rej

Ten vypukl v sobotu odpoledne 16. února a byl již tradičně
veselý, zajímavý a pestrý. Děti tančily, s chutí se zapojovaly
do soutěží, které pro ně má vždy připravené pan kapelník
Pepa Maxa, a těšily se na výhry v soutěžích.
Jana Božovská

Postřehy z přírody

Procházka ke kapličce sv. Vojtěcha, lemovaná mladými
stromky, o než se pracovníci obce dobře starají, je jedna
z mnoha možností relaxace v naší nádherné jihočeské přírodě. Zrovna teď v zimě nás posiluje čaj z lipového květu, který
jsme si na mladých lipkách v létě nasbírali. Odpočinek při
procházce si užívají maminky s dětmi, pejskaři a po dobrém
obědě i mnozí z nás. V létě bohužel lemuje cestu množství
odpadků (kelímky, plechovky, lahve, igelity….). Teď v zimě je
to lepší, ale objevil se fenomén dámských kalhotek rozvěšených na ulámaných větvičkách. Poprvé se člověk zasměje,
ale po druhé, po třetí … už je to jenom trapné. Těm stromkům
trvalo několik let, kdy je okusovala zvěř, než takhle narostly
a škoda je každé zbytečně ulomené větvičky.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají chránit přírodu.
Občanka obce

MASOPUSTNÍ PRŮVOD

Český svaz žen Pištín, Obec Pištín a hostinec Na Dolánku
připravily dne 23. 2. 2019 v Pištíně MASOPUSTNÍ PRŮVOD.
Na 9. hodinu byli všichni občané pozváni do místního hostince
Na Dolánku na gulášovou polévku. Ta měla všechny posilnit před
průvodem. Masky byly rozmanité, některé vyrobené doma a některé půjčené. Počasí nám také vyšlo. Bylo sice
chladno, ale hezky slunečno.
V 10 hodin se všichni sešli před
hostincem a byl nám panem starostou
předán symbolický klíč k obci. Poté jsme
se všichni vypravili do masopustního
průvodu. Nechyběly ani sběrné vozíky
s občerstvením a pitím. Do těchto vozíků
mohli občané přispívat klobáskami či
jinou uzeninou, koláčky a jinými dobrotami, aby se masky i nemasky mohly
cestou posilňovat a obdarovávat pocestné.
Místní občané reagovali velmi vstříc-

ně, přichystali občerstvení i přípitek. Občané přispívali i finančně. Vybrané peníze posloužily k zaplacení kapely. Jako každý
rok nám hrála a zpívala kapela MAŠINKA. Ta po celou dobu
masopustní průvod doprovázela a všem, kteří otevřeli, zahrála
písničku na přání. Po skončení masopustního průvodu se masky i nemasky
sešly opět v místním hostinci Na Dolánku a zde, za doprovodu muziky, se dále
tančilo, jedlo, povídalo a jinak veselilo.
Myslím, že se masopustní průvod vyvedl a můžeme se zase těšit na příští
rok.
Poděkovat bychom chtěli všem, kteří
se podíleli na přípravách, obci Pištín,
kapele MAŠINKA a místnímu hostinci
Na Dolánku. Také děkujeme všem, kteří
přišli do průvodu, ať už v maskách nebo
bez masek a děkujeme i všem občanům,
kteří průvod podpořili z domova.
Naďa Lexová, ČSŽ Pištín
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Noc s Andersenem

V pištínské knihovně se v noci z 29. na 30. března konal již šestý ročník Noci
s Andersenem. Jedná se o akci, která před lety vznikla v Uherském Hradišti a postupně
se rozšířila nejen po České republice, ale i po světě.
Ze zájemců o nocování byly vybrány děti, které jsou nejaktivnějšími čtenáři naší
knihovny, půjčují si nejvíce knih a včas je do knihovny vrací. Program byl připraven pro
žáky 1. až 4. třídy. Vzhledem k omezenému prostoru byl počet nocujících stanoven
na 7 dětí.
Jedním z témat letošního ročníku bylo 70. výročí založení nakladatelství Albatros.
Děti se tak v úvodu pustily do výroby vlastní „knihy“. Ozdobily několik připravených
čtvrtek podle svých schopností a zájmů. Vznikly tak osobité publikace na téma fotbal,
zemědělská technika, příroda i bláznivé příběhy a pohádky. V další části večera se děti
seznámily se společenskými hrami, které jsou ve fondu naší knihovny. Je na místě
přiznat, že obsluhu Albi tužky zvládají děti lépe než my dospělí. Děti se poté rozdělily
a zahrály si hry dle svého výběru. Nakonec jsme ale všichni skončili u hry Activity
Junior a bavili se při předvádění, popisování a kreslení různých pojmů. Pak už se děti
postupně připravily k nocování a vyslechly si pohádku na dobrou noc. Věřím, že se všem společné spaní v knihovně líbilo.
Ráda bych na závěr poděkovala Radce Modrové za pomoc s organizací, maminkám za přinesené buchtičky, obci za příspěvek
na pořádání této akce a v neposlední řadě i mateřské škole.
Jaroslava Čapková

NOVÁ VÝSTAVNÍ SÍŇ V ČEŠNOVICÍCH

V počátku tohoto roku byla uvolněna místnost v patře budovy
Obecního úřadu v Češnovicích. Uvnitř byly nainstalovány regály
pro výstavní činnost soukromých sběratelů, spolků a organizací.
Mezi prvními vystavenými soubory je zde sbírka 58 historických
radiopřijímačů po panu Františku Kastlovi z Pištína a soubor velice
zajímavých nálezů místních detektorářů Patrika Nováka a Oldřicha Caletky. Mezi jejich nálezy lze zhlédnout prsteny z drahých
kovů, některé s drahokamy, stříbrné i jiné mince různého stáří,
křížky a svátostky, části ozdob koňských postrojů, staré zinkové
knoflíky, olověné pečeti a kule do ládovacích pušek a řadu jiných,
velice zajímavých předmětů. Vystaveny jsou též nálezy pravěkých
bronzových předmětů, kamenné nástroje, které nalezl pan Karel
Hanus v okolí Pašic, jejichž stáří je odhadováno na 5–10 tisíc let.
Dále zkameněliny, lastury, které naši turisté přivezli od moře,
soubor hracích karet a jiné sběratelské kuriozity. Rádi v síni vystavíme soukromé sbírky jakéhokoliv druhu. Zájem je i o modely
letadel, autíček, diplomy, poháry a podobně. Český svaz žen
Češnovice zde vystavuje Svatou rodinu, která v čase vánočních
adventních dnů bude v plné kráse s patřičným osvětlením instalována v pergole u rybníčku.
Nová výstavní síň bude otevřena 28. července o češnovické
Svatoanenské pouti po celý den, ale i kdykoliv jindy po domluvě
se správcem muzea.
Jan Celetka

OBROVSKÝ SPORTOVNÍ ÚSPĚCH

Dne 8. prosince 2018 se v Jindřichově Hradci konalo Mistrovství ČR v karate. Tam se čerstvě osmnáctiletá Šárka Klečková
z Češnovic pokusila
získat třetí po sobě
jdoucí titul Mistra ČR
v kumite ve své kategorii. Podzimní přípravu na tento vrchol
sezóny nepodceňovala
a veškerou energii
věnovala tréninkům,
které probíhaly i vícefázově během dne.
Navíc i organizačně se
podílela na maturitním
plese, který se konal
ve stejný den jako
mistrovství. Úsilí bylo
zúročeno v Jindřichově Hradci, kde získala dva mistrovské
tituly, a to v kategorii
kumite U2-50kg (do
21 let) a kumite seniorky -50kg.
Šárka ukázala, že
má skvělou formu, jelikož dva zápasy
vyhrála maximálním
počtem bodů (8:0),
a to vždy ještě před koncem časového limitu. Téhož dne večer
se zúčastnila maturitního plesu. Skloubit organizačně celý den
bylo fyzicky i časově náročné, ale vše se zdařilo a Šárka zažila
jeden z nejkrásnějších dní, o jakém se jí mohlo jenom zdát. Pohlédneme-li zpět, tak Šárka Klečková v roce 2017 získala
v Karlových Varech titul Mistra ČR juniorky -53kg a v roce
2016 v Praze titul Mistra ČR juniorky -48kg.
Jan Caletka
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TURNAJ PIŠTÍN CUP O PUTOVNÍ ČEŠNOVICKOU BOWLI

Vypukl díky spolupráci obce
Pištín, češnovických hasičů a češnovického svazu žen v sobotu
23. března přesně v 16.00 hodin
v Bowling baru Hluboké nad Vltavou.
Čtyři dráhy obsadily čtyři týmy
a to: 1. Tým KorTes, 2. Postarší démoni, 3. Zálužická boule a 4. Tým
CI5. V každém týmu bylo 8 hráčů,
od dětí až po seniory. Všichni hráli
s ohromným zápalem a nasazením.
Při dobrém zásahu hlasitě jásali,
při nepovedeném hodu žádali
někteří opravdu svědomití hráči
se sepjatýma rukama své spoluhráče o odpuštění. Bylo jim uděleno pod podmínkou, že se v dalším
hodu opět netrefí do postranního
žlábku. Ale stejně se trefili. Po dvou
hrách nám obsluha baru předala
vytištěné výsledky. Daleko nejlepší
byl tým Zálužická boule, který
vyhrál putovní skleněný baculatý
pohár, který byl naplněn bowlí.

Po konzumaci nápoje jim byl pohár
zabaven a bude jim do příštího turnaje vrácen, až na něm bude doplněn text. Druhé místo vybojoval
tým KorTes, ten vyhrál přechod
přes Alpy s průvodcem. Ihned byly
postaveny na krabici od bot 2
lahvičky Alpy a jednotliví členové
týmu byli přes ně převedeni. Třetí
pořadí patřilo týmu CI5, o třetí
cenu, košík plný hub, se rozdělili,
každý dostal několik kuchyňských
houbiček. Poslední skončili Postarší démoni. I pro ně byla připravena cena útěchy, a to kontakty
na SOS Sdružení obrany spotřebitelů.
Všichni zúčastnění si protáhli
tělo a pobavili se. Díky obci Pištín,
která platila poplatky za dráhy,
panu místostarostovi, který se
postaral o propagaci a zajišťoval
dopravu hráčů, češnovickým hasičům, kteří se podíleli na financování
cen a češnovickým ženám, které
připravily zbytek, jsme prožili příjemné odpoledne. Pokud bude opět
zájem lidí, pořadatelé určitě připraví další.
Jana Božovská
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FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA PRAKTIC FC PIŠTÍN

Od loňského jara se každý pátek na pištínském fotbalovém
hřišti schází okolo deseti chlapců a dívek k fotbalovým tréninkům.
Náš nově založený mládežnický tým tvoří místní děti ve věku
6 –12 let. Tréninky jsou vedeny hlavně formou her a soutěží,
během kterých se snažíme u malých fotbalistů rozvíjet jejich pohybové schopnosti i fotbalové dovednosti. Během zimy jsme
sportovali v pištínské tělocvičně, v předjaří, kdy byl fotbalový
trávník ještě mokrý, jsme využívali hřiště s umělým povrchem ve
sportovním areálu. Nyní trénujeme již téměř výhradně na přírodní trávě na hřišti. Pro nadcházející období máme naplánovaný
ukázkový trénink, který pro naše hráče povede profesionální
trenér mládeže okresního fotbalového svazu, chtěli bychom domluvit účast našeho týmu na nějakém turnaji přípravek, nebo
zápas s družstvem přípravky některého z okolních klubů. V případě zájmu a dostatečného počtu hráčů uvažujeme, že družstvo
přihlásíme v následující sezóně do soutěže.
Pokud by se našel nějaký další zájemce ve školním nebo
předškolním věku, který by si také chtěl občas zasportovat, tak ať
neváhá a přijde na některý z tréninků. Rádi ho uvítáme. Bližší

informace můžete získat na telefonu 605 462 872 nebo přímo na
tréninku vždy v pátek od 17 hodin.
Václav Kubašta

Ohlédnutí za rokem 2018 z pohledu pištínských myslivců

Oslavy 55 let, hony na kachny, hony
na bažanty s tradiční poslední lečí a pochopitelně spousta brigádnických hodin
spojených s péčí o zvěř. To jsou ve zkratce
ty nejdůležitější akce Mysliveckého
spolku Pištín za rok 2018.
V červenci spolek oslavil 55 let své
činnosti a premiérově uspořádal střeleckou soutěž na střelnici na Sedlci.
V pištínské hospodě se pak konala schůze

a následně se vzpomínalo při promítání
fotek.
V tu dobu už měli ale myslivci plno
starostí s kachnami a vše připravovali na
zářijové hony. „Měli jsme celkem pět
honů na kachny, z toho třikrát lovili
poplatkoví střelci, dvakrát jsme lovili my
členi. Za poslední tři roky jsme ale měli
nejmenší slovitelnost, dokonce jsme zůstali pod 50 %. Dá se říct, že hodně kachen

Myslivci byli před honem na bažanty testováni na alkohol.
Zleva: Hospodář Jan Pavlíček, Miroslav Mařík, první policistka, Lukáš Hönig,
Jan Pavlíček ml., František Houška, druhá policistka, Zdeněk Florián, Jiří Marhoun,
Pavel Kadlec, Miroslav Novotný, Václav Ficl, Stanislav Ficl, František Studlar.

nám zmizelo ani nevíme kam. Ostatní
spolky na tom ale byly podobně, takže si
jen přejme, aby letošní rok byl z tohoto
pohledu úspěšnější,“ hodnotil hospodář
Jan Pavlíček.
V listopadu nastal čas honů na bažanty
a vrcholem byl ten poslední – spojený
s tradiční „Poslední lečí“ v pištínské hospodě. Na tomto honu bylo uloveno i několik zajíců a 105 bažantů. „Hon se opět
velmi povedl a naši myslivečtí kamarádi z okolních spolků si to pořádně užili.
Nejen samotný hon, ale i následné posezení v hospodě s hudbou, vyhlášením
Krále honu, mysliveckým soudem, bohatou tombolou a dražbou,“ uvedl předseda
Václav Ficl.
V průběhu celého roku se pak myslivci
pečlivě starali o zvěř. V zimě předkládali
spárkaté zvěři sůl i seno, pro koroptve
byly připraveny koroptví boudy, byla obhospodařována zvěřinová políčka v době
senosečí, myslivci společně s loveckými
psy procházeli lány luk určených k sečení, aby z nich vyhnali zejména srnčí
zvěř. Kolem cest pak udržovali pachové
ohradníky, aby co možná nejvíce zamezili střetům zvěře s vozidly.
A když už jsme u toho hodnocení roku
2018, tak několik čísel na závěr. Byl
splněn plán lovu u srnčí zvěře, který
celkem činil 31 kusů. Dále bylo uloveno
9 divokých prasat, 7 lišek, 3 husy, 4 holubi,
2 kuny, 12 strak, 8 vran, 60 kormoránů
a 110 kachen na tahu.

Jan Pavlíček

Procházka lesem v Doubí
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Od začátku letošního roku jsme si s dětmi užili také i sobotní
odpoledne 9. února na procházce v lese. Tentokrát jsme byli
v Doubí, češnovičtí myslivci, jako v loňském roce, připravili
zajímavý program. Do lesa přivezli vycpaniny různých ptačích
druhů a děti se učily poznávat zástupce ptačí říše. Veronika
Nováková předvedla ukázku výcviku psů. Pan Studlar připravil
dřevo na oheň a pan Florián přivezl vše na občerstvení a zahřátí na káře za autem. Poděkování patří i dalším, ať je to pan
M. Novotný nebo pan Peterka.
Jana Božovská

Jarní tvoření

9

Původně jsme se domluvili s panem Zochem,
který se věnuje češnovickým dětem, že v neděli
10. března pro ně připravíme v češnovické
knihovně prezentaci činnosti místního ČSŽ, ale
nakonec jsme povídání o spolku po domluvě
s SDH Češnovice spojili s velikonočním tvořením
dětí. Pan Studlar připravil březové špalíky na uši
a tělíčka zajíčků, paní Vancová a paní Koutníková přinesly spoustu dalšího materiálu,
takže děti vytvořily pestrou paletu velikonočních
dekorací, ať to byla veselá vajíčka v hnízdě,
kytičky, větvičky, razítka na velikonoční přání
nebo zápichy.
Zástup kouzelných
zajíčků z břízy, s kytkou na uchu, veselýma očima a ozdobnou
mašlí utěšeně přibýval. Děti byly tak
zabrány do práce, že
jsme nakonec povídání o činnosti češnovických žen přesunuli na jiný
termín. Veliké díky patří všem, kdo se dětem
věnovali a připravili pro všechny příjemné
nedělní odpoledne.
Jana Božovská

Z činnosti včelařské organizace Pištín
Již 5. května 2018 byl prezentován
obor včelařství včelími produkty a výrobky z nich na již tradiční regionální
potravinářské akci v Pištíně. To zajistili
manželé Šilhovi a v muzeu Anna Vancová.
V červnu proběhl na Picině kurz pro začínající včelaře a kurz chovu včelích matek, pod vedením Stanislava Pánka. Dne
16. června jsme přijali zájezd včelařů
z Bavorska, jehož účastníci zhlédli včelařské muzeum. Poseděli
v pergole před pohostinstvím, kde byly zodpovězeny dotazy, diskutovalo
se o problémech a úspěších našeho oboru, s pohoštěním nám vyšel vstříc
vedoucí pohostinství pan
Karel Flíček. Poté se zájezd s německými včelaři
přemístil na Picinu, na
včelín Stanislava Pánka,
kde se včelařilo v praxi.
Největším
chovatelem
včel a producentem včelích matek v naší organizaci je Jiří Kadlec, který
obhospodařuje včelí farmu
s 200 včelstvy. Jiný člen,

Josef Kačer z Břehova, vyrábí velice kvalitní nástavkové úly a přířezy na rámky.
Zpracovatelky včelích produktů, kterými
jsou paní Šilhová a Vancová v průběhu
roku uspořádaly několik akcí zaměřených na propagaci, výrobu a zdobení
medového pečiva. Během roku jsme si
vyslechli několik odborných přednášek
učitelů včelařství, na konci roku byly
aktualizovány webové stránky a dopsána

kronika. O druhé adventní neděli, 9. prosince 2018, sloužil Páter Mgr. Bohuslav
Richter v pištínském chrámu Páně svatého Vavřince Mši svatou za zemřelé
včelaře spolku se sídlem v Pištíně, za
zdraví včelařů, jejich rodin a jejich
včeliček. Dostavili se včelaři i z okolních
farností. Mimo kostelních a adventních
svící byla před oltářem zapálena výtvarně pojatá spolková svíce z pravého
včelího vosku a při ní
položeny některé včelí
produkty. Pan farář mimo
jiné upřímnými slovy
chválil práci včelařů, vyzdvihl význam včel v přírodě a vzpomenul některé
události z historie. Po
skončení mše umožnil
pořídit společnou fotografii včelařů a všech
zúčastněných při oltáři
s včelařskou symbolikou
v popředí.
Snímky pořídila Jaroslava
Čapková, které také patří
poděkování.
Výbor ZO ČSV Pištín z.s.
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AKTUALITY MAS ROZKVĚT
UPOZORNĚNÍ NA OTEVŘENÍ DALŠÍ VÝZVY PRO PODNIKATELE – dotace
z Programu rozvoje venkova jsou v rámci 6. výzvy SCLLD MAS Rozkvět
určeny pro drobné podnikatele i větší firmy. Příjem Žádostí o dotaci bude
spuštěn dne 30. 4. 2019 a ukončen 15. 5. 2019, žádosti se podávají prostřednictvím Portálu farmáře.
Výzva k předkládání žádostí o dotace je vyhlášená pro celé území MAS
Rozkvět, z.s. a v této výzvě můžete podávat Žádosti o dotaci v těchto Fichích
(opatřeních): Fiche č. 1 – Mikropodniky, Fiche č. 2 – Zpracování zemědělských produktů, Fiche č. 4 – Lesnické technologie, Fiche č. 5 – Krátké
řetězce, Fiche č. 6 – Cestovní ruch.
V případě jakýkoliv dotazů týkajících se této výzvy neváhejte kontaktovat
kancelář MAS Rozkvět – konzultace poskytuje pí. Monika Hůrská.
DALŠÍ PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY k předkládání žádostí o dotace z SCLLD MAS
ROZKVĚT jsou otevřeny z Operačního programu Zaměstnanost – pro oblast
Sociální služby a Prorodinná opatření.
Konzultace k OPZ poskytuje pí. Jana Fakenbergová, kancelář MAS Rozkvět.
Veškeré informace k 6. výzvě PRV i výzvám všem OPZ SCLLD MAS Rozkvět
najdete na webu MAS: https://www.masrozkvet.cz/dotace-pro-zadatele-2/
vyzvy-mas-pro-zadatele/vyzvy-prv/6-vyzva/
https://www.masrozkvet.cz/dotace-pro-zadatele-2/vyzvy-mas-prozadatele/vyzvy-opz/
PROBÍHÁ VYHODNOCOVÁNÍ (EVALUACE) DOSAVADNÍHO PLNĚNÍ SCLLD
MAS ROZKVĚT – také v průběhu 04-06/2019 se zájemci z území MAS
Rozkvět mohou zapojit do tzv. evaluace Strategie MAS, která poslouží také
s dalšímu nasměřování aktivit MAS a případným změnám v SCLLD. Bližší
info jsou průběžně zveřejňovány na www.
Již téměř rok probíhá realizace projektu
MAP II ORP ĆB – společné strategické
plánování ve vzdělávání na úrovni základních škol, předškolní výchovy i zájmového
a neformálního vzdělávání v regionu Českobudějovicko, který organizačně zajišťuje
MAS Rozkvět ve spolupráci s dalšími partnery (Město Č. Budějovice, další MAS působící v regionu).
Díky tomu mají MŠ a ZŠ nové možnosti
odborné podpory ze strany expertů nejen
z oboru pedagogiky, ale i práva, komunikace nebo řízení, současně mohou prostřednictvím pracovních skupin předkládat
dle potřeby náměty na uspořádání kurzů pro pedagogy (aktuálně Grafomotorika, CLIL, Změny ve financování škol, Khan academy). V rámci MAP II ORP
ČB působí celkem 5 pracovních skupin – Financování, Matematická gramotnost, Čtenářská gramotnost, Rovné příležitosti, Polytechnika – a dále
se setkává také skupina MŠ a neformální vzdělávání. Řada aktivit je
připravována také pro děti a žáky – vždy se ale musí jednat o kooperaci více
škol; tím projekt MAP II optimálně doplňuje jednotlivé akce škol a jejich
aktivity v rámci tzv. šablon.
S celým projektem i ukázkami spolupráce v oblasti Polytechnika se mohou
rodiče i žáci seznámit na stánku MAP II ORP ČB na zážitkové výstavě
Dobrodružství s technikou 2019 (13. 6. 2019, Výstaviště Č. Budějovice,
pavilon T, vstup zdarma), těšit se můžete na ukázky s robotickými stavebnicemi i kreativní dílnu selského baroka. Více informací o aktivitách projektu
a veškeré aktuality naleznete na www.mapvzdelavani.cz, konzultace poskytuje
ing. Krejčíčková.
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Obec Pištín ve spolupráci s místními spolky si Vás dovoluje pozvat na:
Akce se uskuteční
od 14:00 na Buchtě.
Občerstvení je zajištěno.

Těšit se můžete
na akce a soutěže
pro děti v tradičních
i netradičních
disciplínách.

V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční
v náhradním termínu, o kterém budete informováni.

Pištínský zpravodaj vychází jako informační periodikum pro občany obcí Pištín, Češnovice,
Pašice a Zálužice. Toto číslo vychází v květnu 2019 • Příprava a tisk: Fibis a Typodesign s.r.o., Hany
Kvapilové 10, 370 10 České Budějovice. Povoleno MK ČR pod ev. č. MK ČR E 21552 • Obec Pištín,
tel. +420 387 983 004, e-mail: pistin@pistin.cz, www.pistin.cz

