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Obec Pištín, tel. +420 387 983 004, e-mail: pistin@pistin.cz, www.pistin.cz

nabídka pomoci

Vážení občané,
Dovoluji si Vás oslovit s nabídkou následující
služby: Pokud nemáte nikoho, kdo by Vám
zajistil například nákup či dopravu potravin, hygienických potřeb a podobných věcí,
nebo budete mít problém, který nedokážete
v současné době sami vyřešit, informujte
nás prosím telefonicky na tel.: 724 188 855
starosta Jaroslav Havel nebo 730 545 558
Vážení čtenáři,
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letošní rok byl, a ještě stále je, jedním
slovem zvláštní.
Od začátku roku je vše jinak, než jsme
byli zvyklí, než jsme si plánovali, a to jak
na obci, tak i v osobním životě. Asi není
důležité, jak současná pandemie začala, kde se vzala, ale důležité je to, že je
tady a bude nás provázet ještě dlouho.
Rušíme plánované akce obce, spolků
i soukromé a to průběžně tak, jak přicházejí různá omezení při zlepšení nebo
zhoršení situace. Zda jsme při jejich vyhlašování či přijímání dostatečně razantní, to ať posoudí budoucnost. Jsou sice
mezi námi tací, kteří zaručeně vědí, co
se mohlo udělat jinak, ale ti se vždy bohužel objeví až později a dost často i bez
konkrétního návrhu a většinou ani nepřiloží ruce k práci.
Obec Pištín již od samého počátku
pandemie nabízí pomoc lidem, kteří ji
v souvislosti s případnou karanténou či
onemocněním potřebují a rozšířili jsme ji
i pro ty, kteří mají potřebu pomoci i v jiných životních situacích. Zpočátku jsme
oslovili přímo osamocené seniory a postupně jsme jako ohroženou skupinu pojali všechny občany obce.
Je na místě poděkovat všem, kteří
vzali pomoc potřebným za své a nečekali, až někdo přijde. Takže díky několika
spoluobčankám, které nám dodaly roušky. V době, kdy nebyli, jsme mohli udržet
provoz sběrného dvora, dodat ochranné
pomůcky i do místního obchodu a vybavit jednotku SDH pro případný zásah,
dodat roušky těm, kdo si o ně požádali a tím možná napomoci k tomu, že je
u nás nákazová situace na spodní hranici. Víme také, že roušky z Pištína pomohly několika zařízením, která nejsou u nás,
ale žijí tam lidé, kteří je potřebovali.

místostarosta Tomáš Peterka.
V  rámci možností se Vám pokusíme pomoci sami nebo zajistíme potřebné jinou
cestou. Informujte nás prosím i pokud
budete mít informaci o někom ve Vašem
okolí, kdo by potřeboval pomoci.
S přáním hlavně hodně zdraví
Jaroslav Havel
starosta obce

Díky dobrým kontaktům jsme již v prvních dnech měli přístup k potřebné dezinfekci. Kromě běžné dezifekce prostor
školky prováděné zaměstnankyněmi,
byla na náklady jedné místní firmy provedena celková dezinfkece prostor MŠ,
která umožnila pořádání příměstských
táborů ve zdezinfikovaných prostorách.
Třeba to bude i inspirací pro další místní
firmy a živnostníky v obci.
Chtěl bych poděkovat i těm, kteří si
našli chvilku a ocenili naší práci, či přišli
s konkrétním návrhem.
Snažili jsme se uspořádat několik akcí,
které měly nahradit ty tradiční. Třeba připomenu akci „Velikonoce naruby“, která
měla úspěch, jaký jsme ani neočekávali.
Loučení s létem zase negativně ovlivnil
celodenní déšť.
V době, kdy mnohé obce zvažovaly co
dál, jsme urychlili připravované investiční akce, abychom podpořili firmy, které
měly akce vysoutěžené, protože v té
době se rozhodovaly, co bude dál, takže jsme budovali v době, kdy byly naše
hospody uzavřené, a tudíž se tam nepotkávali štamgasti se stavebníky.
Bohužel i v takové době se potkáváme s nepochopitelnými případy. V areálu
hřiště v Pištíně se ztratil kolostav, zakoupili jsme a zabudovali nový a během čtrnácti dní už zase měl někdo potřebu ho
poškodit. Nejhorší je, že když se někomu
omylem podaří něco poškodit a neřekne
to, aktivují zaručení informátoři své kanály a pak se rozjede akce „ Lidi říkali,
že...“.
Na závěr bych chtěl všem popřát, aby
se nám vyhýbaly nemoci a jiné nepříjemnosti, abychom se ještě dlouhá léta potkávali nejlépe s úsměvem na tváři.
Jaroslav Havel
Starosta obce
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Participativní rozpočet
ÚVOD:
Vážení spoluobčané, jednou z mých prací
je facilitace případových konferencí, bývám přizván v momentě, kdy se rozdělená
rodina nedokáže shodnout na péči o dítě.
Nedokáží spolu mluvit, neustále se vracejí
do minulosti, slepě stojí za svým a nechápou, že společným cílem by měl být kompromis a prospěch dítěte.
V poslední době se v diskuzích s občany
objevuje téma hospodaření obce v různých sektorech (zeleň, školka, chodníky…).
Jsem rád, když slyším názory druhých, je
vidět, že lidé mají o dění v obci zájem. Je
zajímavé diskutovat o úhlech pohledu, pokud ovšem ta diskuze nepřipomíná výše
zmíněnou případovou konferenci. V té ale
platí pravidla, nevracet se k minulosti a respektovat pohled druhého. Bez toho v napjaté atmosféře nelze dosáhnout shody
na věcech budoucích.
V  rozumné diskuzi s občany jsme nakonec vždy dospěli k tomu, že financování
je otázkou (individuálních) priorit. A  i blížící se sestavování rozpočtu, je krom vyváženého hospodaření, také o prioritách.
Z těch individuálních se musí sestavit společné. Celá situace mě v myšlenkách dovedla až k osvědčené metodě z okolních
měst i dávných dob – participativnímu rozpočtu. I v předchozích letech byli občané
dotazování na to, jak chtějí obec rozvíjet,
ale možná nikdy ne tak adresně. Po konzultaci s vedením obce a kolegy z okolních
měst, kde s touto metodou mají zkušenosti, se k Vám před časem dostal dotazník
k rozpočtu, jehož výstupy můžete vidět
níže. Někomu se samozřejmě dotazník
nelíbil, pro někoho mohlo být matoucí, že

musí z uvedených oblastí vybrat a nebyl
si tedy jistý, zda budou i ostatní oblasti
podporovány. Možná to z dotazníku nebylo zřejmé (za což se omlouvám), ale samozřejmě se i nadále budou podporovat
všechny oblasti tak, aby dobře fungovaly.
Cílem bylo zjistit, kam napnout naše úsilí
„navíc“, zjistit, co můžeme udělat nového,
nebo mít podklad v případě nejasností o prioritách. V  naprosté většině se ale
dotazník setkal s pozitivním ohlasem, což
dokazují výstupy níže. Jsem nesmírně rád,
že se sešlo takové množství podnětů a že
je s čím pracovat. Díky.
Po případové konferenci vždy svlékám
propocenou košili, dvě hodiny uprostřed
hádky o život dítěte bývají bez výjimky
náročné. Někdy se účastníci shodnou
na kompromisech, naplánují priority a respektují názor druhého ve prospěch dítěte, i když s ním nesouhlasí. Jindy se rodiny
i poperou hned za dveřmi. Přeji nám všem
tu první variantu.
Jiří Koreš
DOTAZY + ODPOVĚDI:
Zatím se nikdo nezajímá o protipovodňová opatření v obci Češnovice – viz hromadná odpověď na konci.
Protipovodňové úpravy (totožná připomínka obdržena 9x) – viz hromadná odpověď na konci.
Bezbariérové úpravy pro znevýhodněné
občany – všechny obecní budovy mají již
vybudován bezbariérový přístup, bezbariérové WC máme na OÚ, také v Češnovické
hospodě, na hřišti v Češnovicích, na hřišti
v Pištíně a připravuje se projekt rozšíření
zázemí SRA a tam bude také. Na obec
jsme zakoupili tzv. schodolez pro možnost

Participativní
rozpočet
První číslo
za názvem
udává počet
obdržených
hlasů, druhé
procentuelní
poměr oproti
ostatním
oblastem.

dopravy vozíčkáře do patra. Na všech nových a opravených chodnících jsou zřízeny zóny pro zrakově znevýhodněné chodce. Byl vybudován přístupový chodníček
ke hřbitovu, který, na základě zkušeností,
bude doplněn o zábradlí.
Obchvat obce – neúnosný provoz – aktuální informace z přípravy výstavby obchvatu jsou takové, že výkupy pozemků
začnou koncem letošního roku, zahájení
při bezproblémovém průběhu 2022, dokončení potom v roce 2025.
Kanalizace Češnovice – zápach v obci –
celkově situaci vyřeší až vybudování kanalizace a ČOV. Obec, po dohodě s Povodím Vltavy, bude trvat na vyhotovení
manipulačního řádu na vodohospodářská
zařízení v příslušném povodí, kde by měla
být stanovena povinnost minimálního
průtoku. Pokud ovšem bude nějaká voda
v povodí téct.
Čistota v obci – čistota v obci bude taková, jakou si občané udělají. Odhozené
papírky, psí hovínka, poškozená zeleň,
nedopalky od cigaret, lístky od autobusů,
pohozené PET lahve, pytlíky od rychlého
občerstvení se do obce samy nedonesly
a neodhodily.
Údržba zeleně – sečení. - viz hromadná
odpověď na konci.
Čištění chodníků – bylo v letošním roce
provedeno několikrát. Bohudík byl letošní
rok srážkově za poslední roky nadprůměrný a tam, kde k vyčištění chodníku došlo
mechanicky i chemicky, stejně do 14 dnů
opět začal plevel růst. Příští rok zkusíme
„nezaspat“ jaro a likvidovat co nejdříve
a pravidelněji, možná „drsněji“.
Čistička odpadních vod (ČOV) pro Pašice, jinak spokojenost, hodně pracovních
úspěchů všem (totožná připomínka obdržena 2x) – děkujeme za přání. V současné době projektant prověřuje, zda bude
možné ČOV a kanalizaci naprojektovat
podle studie (změnil se významně počet
domů a obyvatel), kterou již máme, pokud
potom zastupitelstvo schválí vypracování
projektové dokumentace a získáme stavební povolení, tak po zajištění pozemků,
financí apod. může být zrealizováno.
Vyčištění obou rybníčků v obci (obdobná připomínka obdržena 4x) – rybníčky
v Pištíně nejsou v majetku obce. Rybníček
„Na Dolánku“ je v majetku tzv. starousedlých, obec se pokouší převést vlastnické
podíly na sebe, aby mohla rybníček opravit,
ale zatím jsme nebyli úspěšní u všech spolumajitelů. Druhý rybníček bude opraven
majitelem v rámci stavby datového centra.
Vyměnit staré vysoké držáky veřejného
osvětlení na návsi – bude prováděno průběžně z peněz uspořených na elektrické
energii, po doplnění chybějícího osvětlení
ve všech místních částech.
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Stav komunikace hospoda – Praktic –
průjezdy vozidel po rozbité silnici otřásají základy domu (zvlášť těžká NA), která
ve většině případů nedodržují nejvyšší povolenou rychlost – doplnění bezpečnostních prvků (totožná připomínka uvedena
2x) – rekonstrukce komunikace proběhne, až bude stoprocentně znám budoucí
výjezd z obce po zrealizování projektu
2+1 Pištín – Nová hospoda. Možná i z finančních zdrojů státu. Jako bezpečnostní
prvek připravujeme nový chodník od hospody k místním firmám. Pokud máte návrhy na další, dejte nám prosím vědět, prověříme možnost jejich umístění.
Říká se, že v obcích jako je naše, by se
měly dodržovat tradice. Jednou z tradic
bylo, že se obec loučila se svým občanem
odcházejícím z tohoto světa na věčnost
zvoněním umíráčku. To v současné době
při vyzvánění elektronicky nelze, nebo jen
obtížně mechanickým zásahem. Věřím,
že se najde technické řešení, které by
tuto záležitost vrátilo do původního stavu.
Snad má připomínka nespadne pod stůl
a bude se jí obecní úřad a zastupitelstvo
zabývat – zvonění umíráčku v obci máme
zajištěno, občanovi stačí zavolat informaci
na obec, starostovi, nebo místostarostovi
a během chvilky bude zvonění spuštěno,
tento postup byl konzultován s tehdejším
správcem farnosti. Není tedy třeba provádět žádné mechanické zásahy.
Odpady – proč chalupáři neplatí odpady
– vzhledem k tomu, že v obci neplatí odpady žádní občané, platit mají pouze živnostníci, tak neplatí odpady ani chalupáři.
Zeleň a její údržba – před barákem si musím sama posíci trávu. Tady nikdo neseče.
Naposledy údržbář pan XY (ten byl poctivý). – viz hromadná odpověď na konci
Silnice, chodníky: Proč na návsi nemáme
upravené vjezdy? – ke zřízení sjezdu musí
dát souhlas majitel komunikace. U stávajících sjezdů platí v obci pravidlo, že obec
umožní vlastníkovi nemovitosti opravu
sjezdu k jeho nemovitosti na jeho náklady, nepožadujeme stavební povolení (tam,
kde to jde, jedná se totiž o stavbu), za splnění určitých podmínek a podpisu dohody
o údržbě apod. Pokud bychom postupovali podle zákona, tak bychom měli vyžadovat kolaudační rozhodnutí. Pokud není
znám vlastník vjezdu, neznamená to, že
jen proto, že leží na obecním pozemku,
patří obci.
Parkoviště aut na pozemku obce: Co
takhle platit za rok parkovné? Pokud si
někdo nechce dávat domů auto, tak ať
platí, jako je to ve městě. Parkují i na trávě. Kdo to posuzuje na obci? Nebo se
o to nestaráte? Je vám jedno, jak náves
vypadá? Asi ano! Třeba dnes 5. 10. 2020
parkuje 1x auto – velké u kostela, 1x auto
nákladní u č.p. XY a 2x auto u č.p. XY. Stačí se občas podívat po obci. – Váš návrh
na zpoplatnění předložím na nejbližším
jednání zastupitelstva obce.
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Osvětlení přechodu pro chodce do komunikace – na osvětlení přechodu jsme v minulosti měli již přidělenu dotaci, bohužel osvětlení bylo zamítnuto ze strany Policie ČR.
Kontejner na kovy má nevhodný otvor (dá
se vkládat jen po 1 plechovce) - z vlastní zkušenosti vím, že jdou vhodit i čtyři
velké plechovky najednou, další možnost
je využít velký kontejner nebo odevzdat
ve sběrném dvoře.
Odpady – rádi si za super systém zaplatíme – uvidíme, jak dlouho ještě udržíme
systém nezpoplatněné likvidace pro občany. Dnes již vlastně platíme za každý
vývoz, v minulosti se nám do systému
vracelo mnohem více peněz.
Silnice a chodníky – děkujeme, že stavíte
a opravujete – realizace nových chodníků
jsou ve stadiu zpracování projektové dokumentace, příští rok bychom chtěli kompletně zrekonstruovat další komunikaci.
Kanalizace – Pašice a Češnovice – hlavní ulici nekopat, využít stávající rouru –
z přípravy projektové dokumentace pro
stavební povolení v Češnovicích vím, že
by takto šla využít pouze nepatrná část
stávajícího trubního systému a ještě by to
celou stavbu zkomplikovalo a prodražilo.
Mateřská škola – přeji spokojené dětičky
– při každém setkáním s dětmi ze školky
se přesvědčuji, že spokojené děti a rodiče
máme.
Knihovny – super, že je máme – knihovny
na malých obcích je potřeba zachovávat,
jsou nositeli kultury a vědomostí v obci.
Památky – ať nám nechátrají – o památky se snažíme starat průběžně, některé
opravy jsou dražší, zejména u těch památkově chráněných, v současné době
probíhají drobné opravy na kapli sv. Anny
a čekáme na vydání souhlasu s opravou
interiéru kaple u Češnovic.
Spolky – ať ve zdraví slaví a schůzují –
spolky to v současné době mají těžké,
ale věřím, že až pomine tato těžká doba,
zase pro všechny občany připraví spoustu pěkných akcí.
Sportovní zařízení – kopec na lyže a dráhu
na In-line – pak už by zbývalo jen koupaliště .
Veřejné osvětlení – ať svítí
– veřejné osvětlení prochází postupně obnovou na což využíváme i uspořené peníze
na energie, které jsme získali přechodem
k jinému dodavateli.
IZS – požární ochrana – ať nehoří a tím
pádem máme klid – IZS nám nepomáhá
jen při požárech, ale i při povodních, odklízení sněhu ze střech, s různými výškovými pracemi, takže je třeba poděkovat
těm, kteří si najdou čas a něco pro obec
udělají, a proto se SDH snažíme podporovat. Zda je to dostatečné, ukáže asi až
budoucnost.
Zeleň a její údržba – ať kvetou kytičky
a neroste plevel – snad se nám to v příštím roce podaří zdokonalit.

Doprava – omezení rychlosti průjezdem
Češnovice – směr Čejkovice z důvodu
ochrany bezpečí obyvatel a dětí. – na příjezdu do obce je umístěn zpomalovací retardér. Pokud jede řidič směrem od hlavní
silnice, tak se většinou rozjíždí z nulové
rychlosti a pokud není schopen a ochoten
dodržovat maximální povolenou rychlost
v obci, tak jej žádná značka nemá šanci
zpomalit. Na popud občanů jsou u hřiště
výrazným způsobem ostříhány okrasné
keře.
Pravidelná údržba sportovního areálu
a jeho vybavení (Češnovice) – např. nalajnování hřišťových čar, sítě brankové,
vybudování nočního osvětlení hřiště –
opakovaně žádáme o peníze z dotace
na rekonstrukci sportovišť. Lajnování jsme
měli připraveno na letošní podzim, ale
kvůli počasí bude provedeno až na jaře
2021, sítě v brankách byly nedávno vyměněny a s osvětlením fotbalového hřiště
nepočítáme.
Obecně je to těžké specifikovat, záleží,
kde a za kolik, např. investice do vodovodu do Zálužic za cca 13 mil. Na malý počet obyvatel obce je příliš vysoká – přivedení vody do Zálužic je v současné době
diskutováno, pokud neznáme konečnou
cenu a tu nám může stanovit pouze výběrové řízení. Vypsáni VŘ bude na jednání zastupitelstva obce 2.11.2020 a podle
jeho výsledku budeme pokračovat dále.
K diskusi jsou ještě další varianty.
Komunitní život starších občanů – prosím
sdělte nám svá přání, můžeme se pokusit
o jejich splnění.
Pokud se uvažuje o investicích do vodovodů a kanalizací, měl by každý občan
dopředu vědět, jak se to promítne do cen
vodného a stočného – cena vodného
a stočného se dá dopředu stanovit jen orientačně až v případě, že známe skutečné
náklady na investice a pravidla příslušné
dotace, tak je můžeme nechat spočítat.
Zastupitelům a občanům prezentovat
podložené informace např. konflikt s prostorovým vedením sítí voda + optika
do Zálužic – informaci nám poskytl místní
projektant, nemáme důvod tomu nevěřit,
ale ověříme to tedy ještě jednou.
Kultura – divadlo Praha – potřebujeme vědět, o jakou kulturu by byl mezi občany
zájem a potom obec nebo některý spolek
program připraví (až to bude zase bezpečné)
Sociální služby seniorům – opakovaně
jsme v poslední době vyzvali občany, aby
nám sdělili své požadavky či potřeby. Ty,
jenž budeme moci zorganizovat, či poptat
u nějaké specializované služby, rádi pro
občany zrealizujeme. Máme domluvenu
spolupráci s investorkami nového zařízení
pro seniory, že služby pro klienty budou
dostupné i pro naše občany.
Zeleň údržba – prostor mezi Váchů a Jordánů. – viz hromadná odpověď na konci
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Odvoz BIO jaro – dříve (totožná připomínka obdržena 2x) – O dřívějším odvozu
hnědých popelnic od domů neuvažujeme,
každý občan má možnost celoročně využívat hnědé zvony, případně velkoobjemové kontejnery. Odvoz těchto kontejnerů
na BIO, a vlastně všech tříděných odpadů,
je prováděn průběžně při naplnění, nejde
ovšem reagovat ze dne na den, pokud
nějaký aktivní zahrádkář zaplní kontejner
nepořezanými větvemi a tím znemožní
další využití kontejneru. Musíme objednat odvoz, a to někdy může 2-3 dny trvat.
Mimochodem, osobně si myslím, že by
na vesnici větve do odpadu neměl dávat
nikdo a raději je využít na topení, rozstříhané do kompostu nebo na štěpku.
Řidiči – parkování (totožná připomínka
obdržena 2x) – myslím, že neexistuje žádné rozumné řešení, které by toto vyřešilo
a vím, že snad v každé obci je to problém.
Opětovně předložím na zastupitelstvu
obce. Ale je to jen o lidské slušnosti.
Vybudování čističky v Češnovicích, nesouhlasím s vybudováním vodovodu
v Zálužicích – obec Pištín se musí starat
o všechny své občany, také proto se snažíme, aby všichni měli stejnou, nebo hodně podobnou životní úroveň
Zlepšit údržbu trávníků a keřů – viz hromadná odpověď na konci
Jako prvořadé považuji přípravu pro vybudování kanalizace a čističky v Češnovicích. Zásadně nesouhlasím s návrhem
na vybudování vodovodu do Zálužic pro
malý počet obyvatel za vysoké náklady.
Tyto finance budou potřeba pro vybudování čističky. Dále se mi zdá podivné hospodaření s financemi v oblasti mateřské
školky a také zrušení obecních pracovníků a výběr firmy pro údržbu zeleně, která
nedokáže ani zdaleka nahradit původní
systém zajištění všech prací v obcích.
I zde by mne zajímal finanční rozdíl v nákladech, včetně toho, že část práce, kterou odváděli obecní pracovníci, musí nyní
vykonávat místostarosta za jinou mzdu.
Toto jsou podle mne nyní nejproblematičtější a také finančně nejzajímavější rozhodnutí. Žádám proto zastupitele, aby přistupovali k rozhodování zodpovědně jako
dobří hospodáři pro potřeby všech nebo
většiny občanů, které zastupují – u ČOV
a kanalizace stále platí, že s realizací se
počítá na dobu těsně po vybudování obchvatu obce. Právě proto, aby se ušetřily
finanční prostředky. Díky finančnímu zdraví obce jsme schopni v případě rozhodnutí zastupitelstva i několik větších akcí
v krátkém sledu po sobě. Úspory na veřejném prostranství jsou v řádech statisíců a pan místostarosta s tím, že bude
muset vykonávat i nějaké jiné činnosti než
kancelářské, počítal již při nástupu. Prosím o doplnění dotazu, co je podivného
na hospodaření mateřské školky.
Za prioritu považuji vybudování čističky
odpadních vod v Češnovicích. Nesou-

hlasím s výstavbou vodovodu do Zálužic. Nejsem spokojená s údržbou zeleně.
Trávníky jsou nevzhledné, musím před
svým domem dodatečně upravovat plochu posečenou najatou firmou – stále
platí, že s realizací se počítá na dobu těsně po vybudování obchvatu obce. Právě
proto, aby se ušetřili finanční prostředky.
Čistička odpadních vod v Češnovicích
– kanalizace stále platí, že s realizací se
počítá na dobu těsně po vybudování obchvatu obce. Právě proto, aby se ušetřily
finanční prostředky.
Údržba trávníků i okrasných keřů se velmi
zhoršila oproti minulým letům. – viz hromadná odpověď na konci
Navrhnout semafor na přechodu, bezpečný pro školní mládež – na osvětlení přechodu jsme v minulosti měli již přidělenu
dotaci, bohužel osvětlení bylo zamítnuto
ze strany Policie ČR.
Co se bude dělat se dřívím natěženým
v minulém roce a na jaře 2020 u cesty
v Doubí a obecním lese – dřevní hmota se
postupně odprodává, pokud se najde nějaký kupec. Dřevo bylo nabízeno i občanům obce, ale již dlouho se žádní občané
nepřihlásili.
Cestu do Zálužic – cesta do Zálužic bude
zrekonstruována, až obec řekne, zda
bude budovat vodovodní řád, protože pokud by se zrekonstruovala nyní, nedostali
bychom cca 10 let povolení jakýchkoliv
zásahů do nového povrchu.
Vodovod Zálužice – v současné době je
řešeno a bude programem nejbližšího zastupitelstva obce.
Zasklení vývěsní tabule v obci Zálužice – vše, co obec vyvěsí za pár dní, létá
po obci. Když pominu to, že nemáme informace, tak je z toho stále nepořádek
(obdobná připomínka obdržena 2x) –
bude zrealizováno.
Elektrifikovat sběrný dvůr – na SD je umístěn sluneční kolektor, který je zaveden
do buňky Re – use centra.
Označit požární hydranty dle ČSN – dle vyjádření správce vodovodu je toto v pořádku.
Zaškrtla jsem sice 5 možností, ale anketu považuji za nesmyslnou a její případné
vyhodnocení za zavádějící. Použití názvů
rozpočtových kapitol neumožňuje zcela
přesně vyjádřit názor na problematiku.
Když např. zaškrtnu „silnice, chodníky“
– dávám hlas budování nových či se přikláním k údržbě a opravě starých? Stejný příklad se dá použít u dalších oblastí
– např. když zaškrtnu „zeleň a její údržbu“
- dávám hlas výsadbě nové zeleně nebo
údržbě stávající? Hlas kohokoliv si pak lze
vysvětlit různými způsoby a může se pak
stát, že bude použit jako argument pro
budování něčeho, s čím respondent nesouhlasí. Výtky k obsahu dotazníku jsem
osobně sdělila i Jiřímu Korešovi. Jeho
argument, že výsledky budou předmětem další diskuze, mě nijak nepřesvědčil

– diskuze bude jistě vedena mezi zastupiteli. Z  mého pohledu je nejdůležitější,
aby obec vzkvétala jako celek, aby byly
finance vynaloženy účelně, aby jeden
subjekt neplýtval a ostatní naproti tomu
nemuseli obracet každou korunu. Dovolím si malý příklad z tohoto týdne. Na návsi v Pištíně jsou nově záhonky zasypány
kůrou. Nepochopím, jak někdo může tuto
práci provést tak, že na nevypleté záhony
(plné bodláků a dalšího plevele) nasype
kůru a obec to zaplatí? Není důležité, jestli
práce stála tisíc nebo sto tisíc korun. Taková práce by neměla být přebrána a zaplacena. – protože máme Vaši odpověď,
tak anketa zřejmě nebude tak nesmyslná,
jak píšete, protože nesmysly se přeci nezabýváme. V návrhu rozpočtu budou jednotlivé paragrafy či položky podrobnější.
Dotazník, jak je v něm uvedeno, slouží
pouze zastupitelům pro jejich rozhodování o dalších investicích, rozvoji nebo realizaci nových nápadů. Třeba u zeleně je to
tak, že to zahrnuje výsadbu, údržbu a vše,
co s tím souvisí. Hlas kohokoliv bude použit v procentním vyjádření dané oblasti
a náměty uvidí všichni čtenáři Zpravodaje, takže si mohou zkontrolovat, zda se jim
někdo věnuje. S tím, že někdo má jiný názor na dotazník než jeho autor, to je přece
lidské, ale to množství vyplněných dotazníků říká, kdo asi má pravdu. Pokud by to
byl nesmysl, myslíte, že by se tím lidé vážně zabývali? Zastupitelé byli zvoleni právě proto, aby vedli diskuzi a rozhodovali.
Nemohou vyhovět všem 650 obyvatelům
a vždy se najde někdo, kdo bude mít jiný
názor na usnesení zastupitelstva. Příklad
z tohoto týdne – pán, který posypal záhon
mulčem, jel do obce dělat úplně něco jiného a když už tu byl, tak bezplatně a o své
vůli udělal něco navíc. Neměli bychom ho
spíše pochválit? Kdo z bedlivých pozorovatelů by udělal něco navíc?
Prosím, zda by se mohlo do budoucna
počítat s opravou – novým chodníkem
před naším domem, byl námi vybudován
v roce 1973, je značně poškozený. Děkuji (obdobná připomínka obdržena 2x)
– chodník před Vaším domem je součástí
připravované projektové dokumentace
na vybudování sítě chodníků.
Bylo by fajn zřídit zde nějaké koupaliště
– jsem rád, že i takový námět padl, ale
koupaliště si pořídíme, až budeme mít vše
hotové, abychom tak mohli odpočívat.
Bude to někdy?
Dobrý den, všechny vyjmenované oblasti jsou důležité. Mám-li vybrat z těch, co
máte napsané, 5 nejdůležitějších, tak:
pitná voda, kanalizace, odpady, silnice,
chodníky, veřejné osvětlení, IZS-požární ochrana. Jsou ale dvě důležité oblasti,
které mi tam úplně chybí. A to je bezpečnost a sociální politika s ohledem na seniory a hendikepované. Bezpečnost bych
dala do první pětky určitě. Co se týká bezpečnosti, tak největším problémem je dodržování rychlosti v obci. V  době, kdy se
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v mnohých obytných částech jiných obcí
má dodržovat třicítka, tak u nás je problém padesátka. To musí dojít k neštěstí,
aby bylo bráno toto téma vážně? Doprava houstne, problém bude čím dál větší.
Opravdu nemám problém s retardéry, které budou zabudované v silnici. A kde není
sankce, není zlepšení. S  tím souvisí i nedostatečné osvětlení. „Jen ta společnost
bude mít budoucnost, kde staří muži sázejí
stromy, o nichž vědí, že v jejich stínu nebudou odpočívat.“ Tato antická moudrost je
mi rozhodně bližší než „Nerudova Dědova
mísa“. Tím nemám na mysli organizování
počítačových kurzů pro seniory, ale možnost, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém
domácím prostředí. Sice se má stavět Domov pro seniory, ale to už je trochu definitivní řešení s ohledem na to, že průměrný
věk v těchto zařízeních se pohybuje okolo
86 let i výš. Navíc ne vždy je řešením ideálním. To se ukazuje právě i v souvislosti
s Covid-19. – zřízení dalších bezpečnostních prvků na komunikacích může být
předmětem diskuze. Apel na umístění seniorů v rodinách by měl být asi adresován
rodinám. Obec může pro osamělé seniory
zajistit nějakou pomoc navíc oproti ostatním, ale odbornou péči v naší obci zajišťují
odborné firmy. Na bezpečnostní politiku
máme v rozpočtu vždy připravené peníze
a například rekonstrukce všech stávajících
chodníků, příprava nových, rozdávání bezpečnostních prvků dětem, beseda se seniory organizovaná PČR, výměna svítidel
a doplnění VO, výstavba hřišť, zřizování
posezení v pergolách, napojení systému
rozhlasu na IZS, pravidelné doplňování
vybavení jednotky SDH, zřizování bezbariérových přístupů do všech obecních
budov, vzdělávací akce školky pro děti
a rodiče a mnoho jiných aktivit, to vše přispívá ke zlepšení bezpečnosti. Na oblast
spojenou se sociálními potřebami i přesto,
že to není primárně starost obcí, máme
také vždy připravené kapitoly v rozpočtu
(obce), ze kterých můžeme čerpat a jsou
využívány v případě potřeby.
Vyřešit zápach stoky v Češnovicích (totožná připomínka obdržena 2x) – viz hromadná odpověď na konci
Dohled na vysekání trávníků obci – viz
hromadná odpověď na konci
Prosím o sjednání více přechodů na silnici
v Češnovicích a její řádné osvětlení – o zřízení druhého přechod v Češnovicích se
pokoušíme již dlouho, ale jediným řešením je zřejmě vybudování dalších chodníků a pak by snad mohla policie schválit
vybudování nového přechodu či místa pro
přecházení. V současné době se chodníky projektují. Na osvětlení přechodu jsme
v minulosti měli již přidělenu dotaci, bohužel osvětlení bylo zamítnuto ze strany
Policie ČR.
Prosím, aby se zastupitelstvo věnovalo obecním lesům a hospodaření v nich
a s nimi. Děkuji – O  hospodaření v obecních lesích se stará odborný lesní hospo-
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dář, do doby kůrovcové kalamity byly lesy
pro obec většinu let ziskové a dobře udržované. V  současné době nemusíme ani
provádět masivní výsadby a využíváme přirozenou obnovu lesa.
Ráda bych, aby se zastupitelstvo obce zamyslelo nad prostředky pro Mateřskou školku v Pištíně!!!! – pro MŠ Pištín se snažíme
shánět finanční prostředky i z jiných zdrojů,
pokud máte povědomí o nějakých, které nevyužíváme, rádi se je pokusíme získat.
Navrhuji udělat asfaltovou silnici u domu
s číslem popisným XY. Uvítáme to my i sousedé. – znovu mohu jen zopakovat, že při
vydání souhlasu s realizací ZTV byla učiněna dohoda s investorem. Konečný povrch
komunikace a chodníky budou zrealizovány
až po zastavění všech stavebních pozemků v ZTV. Bez této dohody by souhlas obce
byl, podmíněn i vybudováním komunikace
a chodníku ze strany investora.
Oprava a doplnění chodníků + přechodů
pro chodce – chodníky opravujeme průběžně, jde zhruba o jeden ročně a čerpáme na to peníze z různých dotačních titulů,
doplnění chodníků v současné době se
připravuje podle priorit, které určilo zastupitelstvo, několik projektů. Přechody
pro chodce je téma na besedu se zástupci PČR a odborným projektantem. Zatím
všude, kde jsme se pokusili o naprojektování nového přechodu či místa pro přecházení (kromě projektu posunutí přechodu v Češnovicích cca o 10 metrů za rovněž
tolik milionů), jsme neprošli prvním kolem
vyjadřování, a to zejména z těchto důvodů:
nedostatečná šířka komunikace, nenavazující chodník, špatné rozhledové úhly
a překážka plynulosti provozu.
Zakrýt stoku vedoucí centrem vsi, zápach
je nesnesitelný – zakrytím stoky by došlo
ke zvýšení povodňového ohrožení centra
obce.
Vysázet stromy – chybí více zeleně, v létě
není žádný stín – postupná výsadba stromů probíhá. V  letošním roce jsme vysadili cca 125 stromů, reportáž o akci bude
v ČT dne 28. 11. Pokud znáte další místa
vhodná pro výsadbu, budeme rádi, když
nám je ukážete a pokusíme se výsadbu
zrealizovat.
Optický kabel na internet (totožná připomínka obdržena 2x) – investor nového datového úložiště přislíbil, že zajistí
pokrytí signálem na internet pro občany
obce zdarma a v dostatečné síle. Bylo by
proto nerozumné investovat miliony korun
do vybudování vlastní optické sítě. Osobně si myslím, že toto by měla být povinnost státu a jako malé obce se snažíme
o to, aby tuto povinnost začal stát plnit
jinak než pouhým přidělením dotace.
Příčný práh směr Vomáčka (totožná připomínka obdržena 2x) – obec může umístit příčný práh pouze na své komunikace,
a to v tomto případě je pouze část na výjezdu z obce k Vomáčce, kde si ovšem
myslím, že by byl neúčinný. I v tomto pří-

padě by realizaci musela předcházet projektová dokumentace s potřebnými vyjádřeními.
Pro zútulnění obce Pištín – veřejné lavičky
např. u zvoničky na návsi – různá vylepšení máme připravena, vše se odvíjí od zájmu a potřeb obyvatel. V  příštím roce by
místo nevzhledné betonové plochy před
hřbitovní zdí mělo vzniknou stylové místo
pro sezení a projekt počítá s postupným
doplňováním a vybavováním míst na veřejném prostranství všech místních částí
mobiliářem.
Pétanque hřišťátko – hřiště pro pétanque
jsme měli zřízeno u hostince Na Dolánku
v Pištíně, a protože ho nikdo nevyužíval,
tak si z něj děti udělaly pískoviště, které
ovšem navštěvovali kočky a psi z okolí,
tak bylo v rámci bezpečnosti zrušeno.
Malá tělocvična – místo na cvičení pro
ženy – pro cvičení je, po dohodě s nájemci, možné využívat i oba sály v obecních
hospodách, které jsou prostornější. Výstavba tělocvičny pro obec naší velikosti
by byla zřejmě finančně neúnosná.
Přechod pro chodce v Češnovicích – vyřešení neúnosné situace, obnovit jednání
s příslušnými úřady, vyčlenit v rozpočtu
finanční prostředky pro osobu, případně
organizaci, která by zajistila bezpečné
přecházení vozovky v ranních hodinách,
případně i odpoledních hodinách, kdy se
děti vracejí ze školy – pokud by se našel
aktivní občan, který by chtěl provoz regulovat, rádi ho pošleme na potřebná školení a zaplatíme. Jedná se o práci vhodnou pro aktivní důchodce nebo invalidní
důchodce, kteří jsou držitelem řidičského
oprávnění a jsou ochotni ve dnech školního vyučování zodpovědně za jakéhokoli
počasí vypomáhat na přechodech k zajištění bezpečné docházky dětí do školy
a absolvovat potřebná školení a zkoušky.
Četli jsme dopis paní XY ohledně financování školky, tak nám přijde jako provokace
výše školku vůbec zmiňovat (totožný dotaz
obdržen 2x) – právě proto, aby zastupitelé
měli při svém rozhodování jasno, bylo autorem vybráno několik oblastí, kde předpokládáme při schvalování rozpočtu diskuzi.
Chtěl bych připomenout, že do sestavování rozpočtu obce mohou přinášet podněty
všichni občané po zveřejnění návrhu, a to
za posledních 14 let udělal jen počet lidí,
který se dá spočítat na prstech jedné ruky.
Také jsem slyšel názor občanů, že do naší
školky nepatří děti z jiných obcí, protože to
jsou peníze obce Pištín. To máme přestat
podporovat včelaře, protože jich je většina
z jiných obcí? Máme přestat podporovat
fotbalisty, protože již na hřišti vlastně hrají
jen cizí hráči? Máme přestat podporovat
SDH, protože tam jsou i občané jiných
obcí, ale oni, na rozdíl od mnohých občanů
podepsali smlouvu s obcí a jsou připraveni
zachraňovat naše majetky? Máme z našich
akcí vyhazovat cizí návštěvníky, protože nejsou naši? Máme přestat podporovat ČSŽ,
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protože s nimi na akce jezdí i cizí účastníci?
Do všech těchto a mnoha jiných oblastí života dává obec peníze a je to tak správné
a snad zvítězí zdravý selský rozum.
Velmi bychom uvítali, kdyby obec dokončila komunikaci k našemu domu a nejenom
my, ale celá ulice v Češnovicích – znovu
mohu jen zopakovat, že při vydání souhlasu s realizací ZTV byla učiněna dohoda
s investorem, že konečný povrch komunikace a chodníky budou zrealizovány až
po zastavění všech stavebních pozemků
v ZTV. Bez této dohody by souhlas obce
byl podmíněn i vybudováním komunikace
a chodníku ze strany investora.
Také bychom uvítali více zeleně, v obci
chybí stromy a tím v létě nějaký stín – postupná výsadba stromů probíhá. V letošním roce jsme vysadili cca 125 stromů, reportáž o akci bude v ČT dne 28. 11. Pokud
znáte další místa vhodná pro výsadbu,
budeme rádi za jejich určení.
Stoka, která prochází obcí, by se také
měla řešit. Smrdí pak celá obec – viz hromadná odpověď na konci
Rozhodně doprava, hlavní silnice se v podstatě nedá přejít. Jediný přechod v obci je
krajně nedostatečný. Navíc jeho překročení
je životu nebezpečná záležitost. Řidiči nekoukají a nedávají přednost chodcům. Je
otázka času, než se stane nehoda, při které srazí třeba malé dítě. Rozhodně bych byl
pro, aby zde byl umístěn světelný semafor.
Nebo alespoň zpomalovací pruhy, protože
naprostá většina řidičů tu nedodržuje rychlost. Je problém, zde nainstalovat pokutový radar a chránit tak životy občanů? Velmi
spoléháme na výstavbu obchvatu, ale ta
stále může trvat roky – kdo se o problém
přechodu v Češnovicích zajímá dlouhodobě, tak ví, že zde již bylo několik pokusů něco změnit. Komunikace nepatří obci
a za dopravní značení je tak zodpovědný
majitel. Přesto jsme se snažili, ale osvětlení
a blikačky neprošly schválením Policie ČR.
Projekt na zpomalovací ostrůvky před obcí
byl zrušen pro nesouhlas majitelů okolních
pozemků. Máme uzavřenu veřejnoprávní
smlouvu s městem Hluboká nad Vltavou
a jejich strážníci do vsi občas zajížděli,
když měli volněji. Opakovaně vyzýváme
PČR ke zvýšenému dohledu a měření rychlosti. Na přesunutí přechodu byl zpracován
projekt, který nebyl podpořen ze SFDI ani
ROP Jihozápad. Pokud by se našel aktivní
občan, který by chtěl provoz regulovat, rádi
ho pošleme na potřebná školení a zaplatíme. Jedná se o práci vhodnou pro aktivní
důchodce nebo invalidní důchodce, kteří
jsou držitelem řidičského oprávnění a jsou
ochotni ve dnech školního vyučování zodpovědně za jakéhokoli počasí vypomáhat
na přechodech k zajištění bezpečné docházky dětí do školy a absolvovat potřebná
školení a zkoušky.
Výstavba požární zbrojnice Pištín (totožná
připomínka obdržena 5x) – Výstavba samostatné požární zbrojnice se mi zdá jako

zbytečná, je to stavba, která by musela
splňovat mnoho podmínek, pro nás často
nadbytečných. V  současné době připravujeme vybudování zázemí, které by mělo
vyřešit umístění vozidel a vybavení JSDH
do jednoho prostoru, a tím i usnadnění
případného výjezdu.
Žádám o údržbu komunikace 1656/2, tj
opravy výmolů, sekání trávy a odklízení
sněhu po celé její délce – např. tráva nebyla
v letošním roce sekána ani jednou (doložím
fotodokumentací). Realizace kanalizace
v obci Češnovice (obdobná připomínka obdržena 2x) – k opravám výtluků došlo na této
komunikaci na jaře 2019. Ohledně kanalizace stále platí, že s realizací se počítá na dobu
těsně po vybudování obchvatu obce, aby
se ušetřily finanční prostředky. Tráva by
měla být v příštím roce sečena pravidelněji.
Sníh bude odklízen dle schváleného plánu
zimní údržby.
Odpověď na téma stoka Češnovice:
Největší problém z hlediska vodohospodářského u stoky v Češnovicích vidím nepatrný či žádný průtok v průběhu celého
roku. Iniciovali jsme pořízení manipulačního řádu na vodní díla na povodí Břehovského potoka, aby, pokud to bude možné,
byl zajištěn minimální průtok. I  přesto mi
určitě pamětníci dají za pravdu, že situace je lepší, než bývala před lety. Ze strany
obce jsme doplnili zařízení v místním hostinci o lapač tuků a pískový filtr, které by
měly zlepšit kvalitu vypouštěné vody.
Celý problém vyřeší definitivně až výstavba ČOV a oddělené kanalizace.
Odpověď na téma údržba zeleně:
V  žádnému zastupitelstvu se ještě nepovedlo splnit přání všech občanů v oblasti
údržby veřejných prostranství. A  nikdy to
nebylo podle slov občanů úplně dobře.
Tak jsme se pokusili v letošním roce měnit
způsob údržby a to tak, že sečení a údržbu veřejných prostranství bude provádět
odborná firma. Zastupitelé dostali mapky
s vyznačenými plochami pro předpokládaný rozsah údržby k vyjádření, následně
se podle toho udělala smlouva s realizátorem. V  průběhu roku se ukázalo, že je
třeba některé plochy přidat, u některých
zintenzivnit sečení apod. Někde si údržbu
dělají sami občané a za to si zaslouží poděkování. Zřejmě se nepodařilo vybrat tu
pravou firmu a kritérium nejnižší ceny nebylo to pravé ořechové. Zase se podařilo
obohatit některé plochy o prvek zachování kvetoucích ploch, za toto dnes ve městech platí docela velké peníze. V současné době mají zastupitelé opět k vyjádření
upravený návrh údržby ploch i s rozdílnou
frekvencí sečení (někde je prostě třeba sekat skoro pořád a někde stačí 2x za rok).
Odpověď na téma
opatření Češnovice:

protipovodňová

Aktuální situace je taková, že obec Pištín připravuje pozemkové úpravy, které
budou zahrnovat protipovodňová opat-

ření v místní části Češnovice. Je bohužel
pravdou, že pokud by tato opatření byla
součástí PÚ z roku 1997, již by zřejmě byla
realizována na náklady státu. Současné
situace by měla vycházet z již připravené
projektové dokumentace a měla by zohlednit i změnu v souvislosti s budováním
obchvatu. V místní části Pištín byla již některá opatření zrealizována bez nutnosti finančního příspěvku obce. Odvedení vody
ze Štičího rybníka zaplatil stát, při realizaci
části PÚ pro obec Sedlec a rozšíření mostů v Pištíně uhradil Jihočeský kraj.
ZÁVĚREM:
Vážení čtenáři,
v tomto čísle zpravodaje zveřejňuji své
reakce na podněty z dotazníku, který
měli možnost všichni vyplnit a odevzdat
na úřad. Sešlo se jich celkem 110 z nichž
bylo pouze 6 anonymních. Né každý občan
dodržel limit pěti možností a zakroužkoval
více, ale také bylo dost lidí, kterým stačilo
označit jednu či dvě oblasti. I přesto byly
použity všechny vrácené dotazníky.
Graf, který můžete vidět u tohoto článku,
snad pomůže zastupitelům v jejich rozhodování o rozpočtu obce na rok 2021. Podle
předpokladů odborníků na obecní rozpočty
můžeme počítat s docela razantním snížením příjmů obcí, ale vzhledem k úsporám
z minulých let můžeme pokračovat v nastaveném tempu investic a akcí. Jen se asi budeme muset ještě víc poohlížet po možném
financování z jiných zdrojů. Rozhodně budu
trvat na tom, abychom neodkládali to, co
nebude nezbytně nutné a i nadále pokračovali v přípravě dalších projektů.
I  proto bych chtěl požádat všechny, aby
se rozhlédli kolem sebe a upozornili na to,
co je ještě třeba dodělat a také, co se
osvědčilo a můžeme v tom pokračovat
třeba v jiné místní části.
Ovšem asi by si měl každý uvědomit, že
začít se má u sebe a zamést si před svým
prahem. Hodně zažitou praxí je to, že někomu něco vytknete a hned má odpověď,
že támhleten to dělá taky. Třeba parkování
aut na obecním pozemku a třeba i na trávě, to je nešvar i těch, kteří napsali, že
by se měla zlepšit údržba veřejné zeleně.
Jsou lidé, kteří by se měli zamyslet i nad
obsahem svých popelnic, zda tam třeba
nemají plasty, papír, železo nebo třeba
odpady ze svého podnikání. Neznamená to potom v konečném důsledku to, že
obec musí zaplatit víc peněz za likvidaci
odpadů a ty peníze ušetřit jinde? A takových případů z jednotlivých oblastí života
na obci je možné najít spoustu. Málokdo
totiž přijde s tím, jak některý nešvar napravit. Aktuální situace je hodně zlá, nikdo
nevíme, co bude v nejbližší době. Nezhoršujme si prosím náladu, vzájemné vztahy
a tím i zdraví nějakými spory, nevraživostí,
zlobou. Nekažme si soužití třeba šířením
zaručených zpráv a podobně. Pojďme se
snažit o dobrou náladu, a to nejen svou,
ale i svých spoluobčanů. Jaroslav Havel
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Rybářské závody dětí ovládl Ondra Pavlíček,
šestikilového šupináče zdolal Tomáš Chalupa
V  neděli 30. srpna pořádal Rybářský
klub Pašice dětské závody a u rybníčku
na návsi soutěžilo rovných 20 dětí. Vítězem se stal Ondra Pavlíček ze Zlivi, který
chytil čtyři kapry.
V  9 hodin ráno dopadly první nástrahy
do vody a všichni napjatě čekali, kdo chytí první rybu. Jenže jak se ukázalo, ryby
po deštivé noci asi neměly hlad a během
úvodních 30 minut nikdo nic nechytil. Z ničeho nic ale přišel zásek u výpustě a prvního kapra o délce 56 centimetrů vytáhl
z vody Vašek Frček.
Nad Pašicemi se honila mračna a ryby
začaly aspoň trochu brát. Šedesátníka chytil Ondra Pavlíček, druhého kapra
přidal Vašek Frček, ale začalo se dařit
i pašickým bratrům Tomášovi a Honzovi
Chalupovým, kteří seděli na hrázi u trafostanice.
Přibližně po dvou hodinách od zahájení
se uprostřed rybníka udělala výrazná vlna
a vzápětí bylo slyšet prokluzovat brzdu
navijáku. Tomáš Chalupa v tu chvíli zasekl
velkého kapra. Bojoval s ním několik minut a s pomocí bráchy jej nakonec zdolal.
Krásný šupináč měřil 68 centimetrů a po-

dle rybářských tabulek by tak měl vážit
kolem 6,5 kilogramů. Tento kapr byl největším úlovkem nedělních závodů.
Ve 12 hodin, kdy už poměrně slušně pršelo, byly závody ukončeny. Nakonec bylo
uloveno 11 kaprů. Vítězem se stal Ondra
Pavlíček, druhý skončil Tomáš Chalupa,
třetí byl Vašek Frček, bramborovou medaili bral Honza Chalupa a páté místo obsadil Vašek Soukup, který svého jediného
kapra chytil asi minutu před koncem.
Následovalo vyhlášení vítězů, ale jak
už to u dětských závodů bývá, žádné dítě
nešlo domů s prázdnou a dostalo svou
cenu. Pak už se jen zapálil oheň, na kterém si přítomní opekli špekáčky.
„Škoda, že nám úplně nevyšlo počasí. Ryby jsme skoro týden nekrmili,
ale jak se v sobotu ochladilo, tak kvůli té změně prostě nebraly tak, jak bychom si kvůli dětem přáli. I tak ale máme
radost, že tady bylo dvacet dětí a z toho
dokonce tři holčičky. Snad se všem
při dalším ročníku bude dařit více,“
zhodnotili závody Honza Pavlíček a Míra
Kučera z Rybářského klubu.
Jan Pavlíček

Rybářské závody dětí,
Pašice, 30. 8. 2020
Výsledky:
1. místo:
Ondřej Pavlíček,
4ks, (60, 49, 40, 40)
celkem 189 centimetrů
2. místo:
Tomáš Chalupa,
3ks, (32, 42, 68)
celkem 144 centimetrů
3. místo:
Václav Frček,
2ks, (56, 44) celkem 100 centimetrů
4. místo:
Jan Chalupa,
2ks, (42, 41) celkem 83 centimetrů
5. místo:
Václav Soukup,
1ks, (37) celkem 37 centimetrů

Jan Pavlíček (vpravo) a Miroslav Kučera
s rybářkou Emou Bedlivou ze Sedlce

Vítěz rybářských závodů Ondra Pavlíček
ze Zlivi se svým taťkou

Největšího kapra závodů chytil Tomáš
Chalupa, kterému pomohl bratr Honza

Miroslav Kučera předává ceny
za 3. místo Vaškovi Frčkovi
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Hasičská soutěž O češnovický soudek a váleček
V sobotu 19. září se za krásného počasí konala v Češnovicích tradiční podzimní pohárová soutěž hasičských družstev
s názvem O češnovický soudek a váleček.
Dostavilo se celkem 14 družstev, z toho
dvě z poměrně vzdálených míst strakonického okresu.
Nástup byl na cvičišti, kde vítězná družstva kategorie mužů a žen z minulého roku
převzala zmenšeniny hlavních trofejí soudku a válečku. Starosta pořádajícího hasičského sboru seznámil účastníky s pravidly,
starosta obce Pištín předal dlouholetému
správci hasičského muzea obraz češnovické kaple svaté Anny od českobudějovického akademického malíře Miroslava
Konráda. Zástupci některých zúčastněných hasičských sborů si postavili pro své
pohodlí svůj vlastní stan, pod kterým měli
techniku. Jiní podobně, ale pouze na rozprostřených dekách. Děti ze soutěžních
družstev tradičně nejvíce zajímala provazová houpačka, zavěšená na větvi vzrostlé
olše. Mezi soutěžními družstvy zářila neonově růžová trička češnovických žen s nápisem na zádech Marunky z Češnojc.
Soutěž probíhala v tradičním pojetí, kdy
nejprve dvojice na lodičce musela dopádlovat (pádlo byla hliníková lopata) na protější břeh požární nádrže pro sací koš. Stejně
tak zpět a zazvonit na zvon v nové dřevěné
zvoničce vedle pergoly. Samozřejmě, že
jednomu ze soutěžících se povedlo provaz
od zvonu vyrvat, což se opravilo a pokračovalo se dál. K soutěži patřilo vypětí při
výkonech, radost i zklamání z výsledků.
Ze sedmi družstev v kategorii mužů
nakonec zvítězilo hostující družstvo
z Čejetic časem 2:02:39, na druhém družstvo domácích, ze čtyř družstev v kategorii žen družstvo z Češnovic časem 2:14:40
a v kategorii dětí ze tří družstev domácí
družstvo z Češnovic. Po celou dobu soutěže, i po skončení, vyhrávala disko hudba Vacek, diváci se mohli posadit u stolů
pod stany, nápoje se prodávaly v pergole
za ceny tradičně mírné. Celá akce byla zároveň jednou z oslav 85 let trvání místního
hasičského sboru, která se vydařila.
Jana Caletka
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Odpady
Nekonečná otázka, kam s ním?
Tímto myslím odpad, který vznikne
na území obce a obec ho tudíž musí nějak
zlikvidovat. To, co občané vytřídí, přijde
do odborných firem, které se na konkrétní komoditu specializují a tam je případně
ještě přetříděn. To je jeden z problémů.
Ono to vytříděné již pomalu není v republice kde skladovat a toho využívají právě
svozové firmy a navyšují cenu i několikrát v průběhu roku. Ale na druhé straně
máme systém, který nám za vytříděné
tuny posílá peníze. Takže třiďme, ať nám
můžou posílat co nejvíce peněz.
Když jsme v loňském roce psali žádost o dotaci na pořízení dalších nádob
na třídění, abychom ještě více zdokonalili
tento systém, tak nám odborná firma odpověděla, že už v současné době třídíme
tak, že to ani snad lépe nejde. Protože
jsme ovšem tvrdohlaví, tak jsme žádost
podali a po roce jsme dostali informaci,
že dostaneme šanci systém třídění zlepšit, a tudíž obdržíme peníze na několik
nádob na použité jedlé oleje, na drobný
kovový odpad, na koše na tříděný odpad,
na plasty, na BIO a na čtyři kusy velkoobjemových kontejnerů. A  také trochu peněz na úpravu některých míst, kde jsou
kontejnery postaveny. Takže se nádoby
na třídění zase o trochu přiblíží některým
uživatelům a oni budou moci jednodušeji
a více třídit.
Odpověď na otázku kam s ním tedy zní:
do našich stávajících a nových nádob
a kontejnerů.
Jaroslav Havel
K tomuto tématu si dovolím pouze drobné doplnění. V  dnešní době již vytříděný
odpad nejsme schopni prodávat, ale stále
platí a věřím, že ještě dlouho platit bude,
že za tunu vytříděného odpadu zaplatíme
zlomek toho, co za tunu směsného odpadu. Bohužel se dost často objeví situace,
kdy se v nádobách vyskytnou věci, které
do nich nepatří. V papírech plasty, ve skle
zářivka, dokonce se z velkoobjemového
kontejneru na BIO při jeho vývozu vysypaly sádrokartonové desky. V  tuto chvíli
se z vytříděného odpadu stává komunální
a výrazně se změní jeho cena za likvidaci.
Samozřejmě se i v tuto chvíli pokoušíme
odpad „přetřídit“ a věci, které do kontejneru nepaří, odstranit, ale dost často to není
možné. Proto bych rád poděkoval všem,
co se poctivě snaží třídit a poprosit všechny ostatní, ať jim jejich snahu nekazí.
Dále se kolem kontejnerů často povalují
věci, které tam nepatří nebo se do kontejnerů nevejdou. Nemám zas až takový problém je posbírat a uklidit do sběrného dvora, ale tuto možnost má každý z nás. Když
při objížďce najdete u kontejneru plasty,
které pravidelně odvážíme od prahu, tak
už je to ale k zamyšlení.
Také se poměrně často stává, že v kon-

tejneru na papír je „nacpán“ jeden karton,
například od nové lednice, tím se znemožní vhazování papíru dalším občanům
a je nutno kontejner vyvézt „prázdný“,
i tak se za jeho vývoz musí zaplatit. Pokud je to možné, tak se snažíme karton
z kontejneru vyndat, bohužel to většinou
není reálné. Proto bych Vás chtěl poprosit:
Nechte velký karton ležet při svozu plastů
a já jej odvezu do velkoobjemového kontejneru, kam se jich při správném uskladnění vejde plno. Nebojte se plastovou
lahev nebo karton od mléka sešlápnout
a až poté vhodit do pytle. Pokud se Vám
rozbije plastová houpačka, tak na ni také
nemusíte vypotřebovat žlutý pytel. Nebojte, odvezu ji také. Pojďme se zkusit ještě
trochu v třídění zlepšit a neplnit kontejner
na plasty vzduchem v prázdných lahvích,
tím klesne frekvence jeho vyvážení a třeba se nám povede ušetřit i nějaký ten žlutý
pytel, který obec musí zakoupit.
Tak takhle nějak vypadá moje drobné doplnění .
Tomáš Peterka
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Přání od zastupitelů
v rámci „oživení“ našeho Zpravodaje jsem si dovolil oslovit zastupitele s žádostí o odpověď na dvě
otázky níže. Vzhledem k termínu vydání jsem se vydal směrem vánočním a novoročním. Pokud Vám
to přijde alespoň trochu zajímavé, můžeme v tom pokračovat a budu rád, když mně zašlete na email
mst.pistin@pistin.cz Vaše typy na otázky pro nás. Zastupitelům děkuji za jejich odpovědi.

1. O co byste napsali do dopisu pro Ježíška za obec?
2. Co byste popřáli občanům i obci do nového roku?
Jiří Koreš
1. 	Přál bych si od Ježíška více klidu, pochopení a zdravého rozumu. Možná
i trochu rozvahy v úsudku a ochoty
k diskuzi pro každého občana, aby
nás rozdílné názory nerozdělovaly tak,
jak to v poslední době vidíme ve společnosti.
2. 	Popřál bych všem občanům hlavně
hodně zdraví a pohody v rodině. Obojí
se bude v nelehké době kolem pandemie hodit.

Jaroslav Havel
1. 	Milý Ježíšku, pod stromeček bych si pro
obec Pištín (vím, že nenosíš peníze) :-)
přál: Dones nám do našich obcí hodně
dárečků pod každý rozsvícený stromeček, protože ani pro děti není současná
doba jednoduchá, všechno ostatní si my
dospělí dokážeme zařídit sami.
2. 	Občanům našich obcí bych přál, aby
se jim vyhnuly nemoci, osobní tragédie a smůla, a naopak, aby zažili hodně
lásky, dobré nálady a porozumění, aby
měli také trochu toho štěstíčka a potkávali se jen s moudrými, pozitivně
naladěnými spoluobčany. Popřál bych
také, aby radost z každého úspěchu
obce i našich spoluobčanů převážila
nad závistí a zlobou. Pokud se to tak
stane, bude i obec vzkvétat a všem se
zde bude žít dobře.

Václav Ficl
1. 	Poprosil bych o dokončení chodníků a komunikací v obci. Dále bych si

přál, aby skončil současný stav s koronavirem.
2. 	Hlavně hodně zdraví občanům, zlepšení vzájemných vztahů a obci hodně
úspěchů v další práci.

Zděněk Florián
1. 	Milý Ježíšku, chtěl bych, abys nám pomohl prosadit vybudování silničního
obchvatu místní části Češnovice, dále
udělat vše pro to, aby se všem občanům našich obcí lépe bydlelo a žilo
a v neposlední řadě bych si přál, aby
všichni občané dostávali pravdivé odpovědi na své dotazy a byli včas informováni o všem, co se v obci děje.
2. 	Všem občanům přeji v této nelehké době hlavně hodně zdraví, osobní
pohody, dobrou náladu a trpělivost
a prosím každého z nás o respekt
a úctu mezi lidmi.

Václav Zoch
1. 	O urychlené vyřešení a dokončení obchvatu. A v příštím roce hodně úspěšných akcí, na které budou všichni
dlouho vzpomínat.
2. 	Všem bych popřál hlavně pevné zdraví, které je v této době jednoznačně
na prvním místě.

Tomáš Peterka
1. 	Můj milý Ježíšku, i přesto, že jsem byl
celý rok úplně nejvíc nejhodnější, tak si
budu přát pouze pár drobností. Nemusíš všechno zařídit hned na Štědrý den
a když náhodou něco nestihneš, tak

si o to napíšu příští rok znovu. Takže
pro nás všechny bych si přál: Čističku
odpadních vod a kanalizaci do Češnovic, to samé prosím rovnou do Pašic,
do Zálužic prozatím alespoň vodovod
a v Pištíně bys mohl opravit třeba hřbitovní zeď. Silnic máme na opravu poměrně dost, tak to bych výběr nechal
na Tobě. Obchvat Češnovic si také přát
nebudu, protože už si o jeden napsali
Vašek se Zdeňkem a jeden obchvat by
nám měl stačit. Kdybys náhodou tohle
všechno nechtěl řešit, tak nám zkus
zajistit cca 100 000 000,- a my se o realizaci už postaráme sami.
2. 	Vážení spoluobčané, nám všem bych
chtěl popřát v této nejisté době samozřejmě hlavně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodině, obci i zaměstnání. Kromě toho bych nám ale také moc rád
popřál odvahu. Mít odvahu k tomu, že
se nebudeme bát zúčastnit akce pro
občany, která se koná v jiné části obce,
než je ta, kde máme trvalé bydliště.
Čím více se nám toto bude dařit, tím
kvalitnější budou moci tyto akce být,
lidé se budou lépe poznávat, možná
lépe komunikovat a mohou vzniknout
nová přátelství. Jako poslední bych si
přál, aby si každý z nás uměl alespoň
na chvilku půjčit oči toho druhého.
Je strašně jednoduché vidět problém
pouze svým pohledem, bohužel těch
pohledů je vždy několik a ne vždy je
ten náš nebo oponentův jediný správný. Mnohdy je pravda nebo nejlepší
řešení někde uprostřed a je možné se
jej dobrat pouze komunikací a oboustranným přijetím kompromisů.

Poděkování

za Český svaz žen Pištín bych ráda poděkovala všem členkám za jejich ochotu, nápady a elán,
obci Pištín a všem místním spolkům za jejich vstřícnost a ochotu, a také všem občanům,
že se přijdou pobavit s námi na naše akce.
Všem přeji krásné a pohodové prožití vánočních svátků.
Za Český svaz žen Lexová Naďa
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Knihovna
Dubnový Zpravodaj přinesl stručnou
informaci o spuštění automatizovaného
knihovního systému v pištínské knihovně, po pěti měsících ostrého provozu
bych jej ráda představila podrobněji.
Program je součástí Regionálního knihovního systému (REGKS), který provozuje Jihočeská vědecká knihovna
za finanční podpory Jihočeského kraje.
Obec za provoz systému nic neplatí. Požadovaná technika byla zakoupena s přispěním dotačního programu Ministerstva
kultury ČR VISK3 ve výši 15 000 Kč.
V naší knihovně jsme výpůjčky převedly do systému během jarní koronavirové
krize a od následného otevření již běží
veškeré úkony v REGKS. Za největší výhodu považuji zpřístupnění on-line katalogu, který je vystaven na stránkách obce
v sekci knihovny a na adrese https://
pistin.knihovnybudejovicka.cz/. Všichni zájemci zde zjistí, jaké knihy v knihovně najdou, zda je požadovaná kniha půjčená, kdy by se měla vrátit. Registrovaní
čtenáři, kteří si při návštěvě knihovny
nechají zřídit heslo, se mohou na internetu přihlásit do svého konta, prodloužit
si výpůjčky či zarezervovat knihu, která
je momentálně půjčená. Čtenářské konto
přináší informaci o aktuálně vypůjčených
a rezervovaných knihách, uchovává také

historii výpůjček. Systém rozesílá automatické infozprávy čtenářům – o konci
výpůjční doby,
připravené rezervaci i upomínce nevrácených knih – a to
emailem nebo
SMS zprávou.
Věřím, že výše
popsané novinky budou pro
provoz knihovny a zejména
pro její čtenáře
do budoucna
přínosem.
Knihovnu ale
nedělá jen výpůjční systém,
hlavní je nabídka dokumentů
k
vypůjčení.
Knižní
fond
je
doplňován
nejen výměnnými soubory
z JVK České
Budějovice, ale
i nákupem. Ten se převážně zaměřuje
na pořízení knih doporučené a povinné

školní četby pro žáky základních i středních škol. Mezi nakoupenými novinkami
letošního roku je
však i několik knih
pro malé čtenáře z oblíbené řady
Příběhy se šťastným koncem včetně
žhavé novinky Statečný čáp. Kromě
knih nabízí knihovna
i půjčování her, nejpopulárnější
mezi
nimi je elektronická
Albi tužka. Půjčit si
čtenáři mohou i audioknihy, které jsou
obměňovány ve výměnných
souborech.
V  září knihovna
svým dětským čtenářům zdarma nabízela balení učebnic
a pracovních sešitů
netradičních
formátů, zabaleno jich
bylo téměř 50 kusů.
Jaroslava
Čapková

Knihovna - pochvala
Vážení čtenáři, vážení občané Pištína,
dovolte mi pár slov týkajících se pištínské knihovny a především knihovnice Jarky Čapkové.
Nevím jak vy, ale já i moje děti do knihovny velmi rády chodíme. A Jarka vždy ochotně poradí, pomůže a s úsměvem vyhoví
téměř každému našemu požadavku.
Ne každá obec má knihovnu. My to štěstí v Pištíně máme. Važme si toho. A v současné době máme, a to velmi oceňuji,
elektronický systém objednávek a rezervací. Velmi mě potěšilo a hodně mi také pomohlo balení učebnic do školy - toto dokáží
ocenit hlavně rodiče školáků.
Za celou naši rodinu a určitě i mnoho dalších spokojených čtenářů bych tímto Jarce chtěla moc poděkovat a můžeme si jen
přát, aby nám knihovna v té současné podobě vydržela a vedla ji odbornice, kterou Jarka bezpochyby je.
Děkuji. Spokojená čtenářka Pavla Matoušková, Pištín
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Baráčníci dostali originální láhev
od tanečního souboru z Pardubicka
Když folklór a myslivost spojují lidi napříč republikou. Tak by se dalo ve zkratce
popsat přátelství, které vzniklo díky slavnostnímu vyhlášení soutěže Vesnice roku
a společné vášni pro myslivost.
Psal se rok 2017, když se Pištín stal
vesnicí roku Jihočeského kraje. Na celostátním vyhlášení této soutěže se pak zástupci obce setkali s mnoha lidmi a mezi
nimi byli i ti z tanečního souboru Česká
beseda Lukavice.
Slovo dalo slovo a najednou uskupení
z Pardubicka vystoupilo na pištínské akci
Vaříme, pečeme a smažíme regionální
potraviny v květnu 2019. „Tu akci jsem
moderoval, a když jsem uváděl taneční

Společné vystoupení souborů na akci
Vaříme, pečeme a smažíme regionální potraviny v květnu 2019

Originální láhev od tanečního souboru
Česká beseda Lukavice

soubor, zaslechl jsem, že se tam chlapi
baví o myslivosti. Když dotancovali, zeptal jsem se, jestli jsou myslivci a už to
bylo. Ještě ten rok přijeli na poplatkový
hon na kachny,“ říká Jan Pavlíček z mysliveckého spolku Pištín.
„Ten den nám nepřálo počasí, tancovali
jsme s pištínskými baráčníky v dešti, ale
pak jsme si dali nějakého panáka, probrali
myslivost a během chvíle z toho bylo pozvání na hon,“ vzpomíná Jan Barnet z tanečního souboru Česká beseda Lukavice.
Myslivci z Pardubicka dorazili na hon
do jižních Čech i letos a zástupce souboru Jan Barnet přivezl baráčníkům originální láhev. „Jsme rádi, že se přátelíme
nejen na poli mysliveckém, ale i na poli
kulturním. Jezdíme sem moc rádi,“ dodává Barnet s tím, že pokud to jen trochu
půjde, přijedou i příští rok. Originální láhev převzala za baráčnickou obec Pištín
Jitka Ficlová.

Jitka Ficlová a Jan Barnet

Povídka – Putování pištínského pošťáka
Pošťák Pepa Pěnkava pracoval pro
poštu. Poštmistrová paní Pišťuchová poslala po Pepovi pár poštovních psaní poroznášet po Pištíně. Pepa posnídal před
pumpou, přeběhl přes Píseckou, pak
pokračoval podél plotů, potravin, pošty,
parčíku, přitom psaníčka předával poctivě pištínským příjemcům. Potom popřemýšlel po poledni pojísti poctivý pokrm.
Popošel přes parkoviště, podél pergoly
před pivnici. Pingl Péťa Papoušek pozdravil Pepu. „Poobědval bych“ poprosil
Pepa. Přes poledne přišlo plno pracovníků pojíst. „Pouze polévka“, pravil Péťa.

Pomálu pravil Pepa. „Pak pouze pivo
Platan popiju“. Postupně popíjel pivíčko,
pomrkávaje přitom přes pípu po peprmintce. Po pátém půllitru piva po Péťovi
požadoval panáka permintky. Po páté
předvečerní Pepa poplatil pivo, panáky.
Potácejíce přes putyku, poklopýtl přes
plechový poklop. Pokračoval přes Pištínský potok. Poštácký pytel pozbyl Pepa
pod vlivem předávkování peprmintkou
prý poblíž popelnice před putykou. Pak
pomalu popocházel podél polí. Polňačkou přeběhlo před Pepou prase. Pepu
přepadla panika. Pelášil pořád podél polí

přes Pašice, Plástovice, pak přes polní
cesty. Po půlnoci podřimoval před pištínskou poštou. Pepu probudila Pošmistrová Pišťuchová, „potřebujeme profesionální přístup poštovního pracovníka“
pravila. „Přijďte podepsat papíry“. Pepa
pochopil, porušil pravidla, přišel pozdě.
Padáka podepsal, přitom pozdravil paní
Papouškovou přicházející pravidelně pro
Právo……..Pepa předlouho přemýšlel
před prodejnou potravin, přitom popíjel plechovkové pivko. Pak pravil: „Pro
pramalý pošťácký plat počnu počátkem
prosince podnikat“.
Pavel
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Loučení s létem
Dne 29. 8. 2020 pořádal Spolek svatý
Vavřinec Loučení s létem. Tato nová akce
byla uspořádána jako náhrada za všechny letošní akce zrušené z důvodu výskytu
pandemie COVID-19.

Po skončení vystoupení nastoupila
na scénu jihočeská bluegrassová kapela
SEMTAM, s místní rodačkou paní Lenkou
Huszárovou, která všem zahrála, zazpívala a sklidila za to i zasloužený potlesk.

Každý, kdo přišel, mohl vidět westernové vystoupení skupiny z Pěnkavova
dvora. Součástí vystoupení byla například střelba z luku na vyhazované terče,
při které indián stál na koni. Práskání bičem, chytání do lasa a plno dalších věcí.

Jedinou vadou na kráse bylo bohužel
zamračené deštivé počasí, které se dostavilo i přesto, že bylo jasně a prokazatelně objednáno počasí pěkné. Obecní
úřad bude tuto skutečnost samozřejmě
na patřičných místech reklamovat.

Přítomní si mohli vyzkoušet vrhání sekerou, otesávání trámu, rozdělávání ohně
lukem a různé další dovednosti, bez kterých se žádný pořádný kovboj nebo indián neobešel.

Všem bych tímto chtěl poděkovat
za pomoc s přípravou i úklidem a věřím,
že se na nějaké další akci opět potkáme
a že to tentokrát bude v hojnějším počtu.
Tomáš Peterka
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Kouzelná školka
Milí sousedé a přátelé Kouzelné školky,
máme za sebou období, které nebylo
lehké pro nikoho z nás. V září 2019 jsme
zahajovali rok plni elánu a očekávání.
V  polovině března 2020 jsme byli nuceni
školku uzavřít z důvodu pandemie viru
COVID 19. Nikdo z nás v tu chvíli nevěděl,
co se bude dít. I  přes skutečnost, že tři
ze čtyř zaměstnankyň MŠ spadaly do rizikové skupiny, byla školka připravena
v květnu opět otevřít. Vzhledem k tomu,
že byly k docházce nahlášeny pouze dvě
děti, zůstala MŠ až do prázdnin uzavřená.
Pro zmiňované děti byla zajištěna náhradní MŠ, včetně dopravy. Tuto službu však
rodiče nevyužili.
Během celého tohoto nepříznivého období připravovala paní učitelka společně

s celým kolektivem pro předškoláky, ale
i menší děti, náměty na domácí tvoření
a přípravu na ZŠ. Děkujeme všem rodičům za fotografie, videa a zprávy, které
nám posílali jako zpětnou vazbu a tím
tedy i potvrzení, že měla v této době naše
práce smysl.
V létě jsme mohli rodičům již třetím rokem nabídnout šest týdnů zážitkových
příměstských táborů. Tyto tábory byly pro
děti zcela zdarma a to díky dotaci na podporu zaměstnanosti, kterou jsme vlastní
aktivitou pro naši školku získali.
Dnes stojíme na začátku již pátého školního roku a opět plni síly, plánů a s ambicí
dohnat vše, co nám loňský rok nedovolil.
Máme šikovné a zdravé děti, skvělý
tým, který pracuje s nejvyšším nasazením a fajn rodiče, kteří se neváhají zapojit
do všech aktivit, které vymyslíme.
Jsme vděční za přízeň obce a všech
jejich zástupců, kteří vědí, jak důležité je

podporovat aktivitu obecní mateřské školy jakožto místa, kde se s úctou k tradici
vychovává nová generace rybářů, hasičů,
baráčníku, myslivců, včelařů, zemědělců,
fotbalistů… atd. A to ze všech částí obce,
tedy Češnovic, Pašic, Pištína i Zálužic.
Místa, které lidi spojuje a kde se sousedé
rádi setkávají.
Nacházíme se v době plné obav, dohadů a nejistoty. Važme si proto možnosti
potkávat se v přátelském prostředí při
akcích, které propojují generace a posilují
mezilidské vztahy.
Přejeme vám všem mnoho sil, optimismu a především pevné zdraví!
Za kolektiv Kouzelné školky
Kamila Lidralová - ředitelka

Vyhodnocení kvízu z minulého zpravodaje
Děkuji všem luštitelům i těm, co nevěděli a pouze tipovali. Ze všech zaslaných odpovědí byly za přísného dohledu obecního notáře vylosovány všechny
odpovědi.
Pro odměnu, která je připravena k vyzvednutí na Obecním úřadě v Pištíně, se
mohou dostavit:
Kačer David, Kopalová Petra, Lexová,
Ficlovi, Polívka Tomáš, Kopal Petr, Votavová Ivana.
Absolutním vítězem se stává Modrová Lenka, která si u otázky č. 13 přidala možnost d. a odpověděla: „líbí se mi

brutálně úplně nejvíc“. I  přes toto nenápadné „šplhnutí“ jí samozřejmě čeká
stejná cena jako všechny ostatní.
V  tomto vydání Zpravodaje na Vás
tentokrát nebude čekat žádný kvíz, ale
díky panu Lechnerovi si můžete zahrát
stylové pexeso, které naleznete na poslední stránce, a pobavit se Pištínskou
pošťáckou povídkou.
Tímto bych rád za příspěvek poděkoval a pokud by kdokoliv z Vás měl
tvořivou náladu a chtěl se o svůj výtvor
podělit, budeme moc rádi.
Tomáš Peterka
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Češnovická pouť
Češnovická Anenská pouť letos připadla přesně na den jejího svátku,
26. července. Místní hasiči, kteří byli hlavními pořadateli, v předstihu uklidili kapli,
prostranství před starou zbrojnicí i jinde.
Podle loňské tradice program probíhal
již v sobotu 25. července, a to hlavně
na novém víceúčelovém sportovním hřišti. Dopoledne to byl program pro děti,
které se vydováděly při dětské diskotéce i ve skákacím větrném mlýnu. V obřím
stanu spolku Blata probíhaly hry, pro děti
byly připraveny i věcné odměny. Zájemci
mohli sobě i dětem zakoupit občerstvení,
omelety s náplněmi několika druhů, stejně tak perníky se šlehačkou a další pamlsky. Od 15. hodin se na hřišti konalo
tradiční fotbalové derby Svobodní proti
ženatým, které po lítém boji skončilo nerozhodně. Z toho důvodu hlavní rozhodčí
Václav Novák nařídil penaltový rozstřel,
z kterého vyšli vítězně svobodní. Večer
pak na hřišti probíhala diskotéka pro dospělé, kde nechybělo občerstvení.
Neděle, na kterou připadla hlavní pouťová oslava, začala v 9.30 hodin mší v místní
kapli. Na její začátek zval páter Bohuslav
Richter vyzváněním na oba věžní zvony.

Po mši se všichni přesunuli k rybníčku,
kde stojí nově postavená dřevěná zvonička. P. Bohuslav Richter měl hezký proslov
o významu návesních zvoniček a zvonů,
poté tomu našemu požehnal a popřál, aby
vyzváněním oznamoval jen radostné události a na závěr na něj zazvonil.
Zvonička v Češnovicích byla vyrobena
z kmene lípy, která byla poražena v parčíku při obecní hospodě, kde překážela
stavbě. Tvarově velice hezkou zvoničku zhotovili dva šikovní truhláři z Pištína
a z pohledu patriotů obce jde o nejkrásnější zvoničku v širém okolí. Hasičské
muzeum bylo otevřeno v sobotu i v neděli

po celý den a odhadem jej navštívilo 50
zájemců. Ti zavítali nejen do hasičského
muzea, ale i na na výstavu historických fotografií, na sbírku radiopřijímačů zapůjčených od Petra Kastla z Pištína, návštěvníci
si se zájmem prohlédli nálezy místních detektorářů Patrika Nováka a Oldřicha Caletky, stejně tak umělecké fotografie Ondřeje
Caletky. Odpoledne a hlavně večer hrála
k poslechu a tanci populární kapela Babouci, za kterou dorazil početný fanklub
i ze značně vzdálených míst. Samozřejmě dostavili se i místní zájemci a rodáci
z obce, žijící na různých místech republiky.
Náhodný divák

Mimořádná událost v češnovické kapli sv. Anny
Dne 29. 8. 2020 se v češnovické kapli
sv. Anny odehrála mimořádná událost.
Tento den zde proběhly křtiny. O tom, že
se jednalo o událost opravdu mimořád-

nou svědčí to, že se po roce 1990 v češnovické kapli konaly pouze dva církevní
svatební obřady a takovéto křtiny se podle dostupných informací konaly za celou

130 letou historii vůbec poprvé.
Malému Kájovi tímto přejeme do života
hlavně hodně zdraví, kopu štěstí a velkou hromadu pohody. Tomáš Peterka
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Myslivcům se osvědčily pachové ohradníky,
vydařily se jim hony na kachny
a v revíru mají nové krmelce

Jaro, léto a začátek podzimu přinesly
myslivcům opět mnoho práce. Díky velkému nasazení a pořádné porci odmakaných brigádnických hodin se dostavily
i dobré výsledky. A to nejen v péči o zvěř,
ale i na společných honech.
 V  únory byly na rybníky rozmístěny
kachní budky, které byly vystlány senem
a čekalo se, kolik z nich kachny obsadí
a vyvedou v nich mladé. „Některé budky obsazeny byly, ale přece jen to byl
první rok a z budek čišela novota. Takže
jich dost zůstalo neobsazených. Ale ze
zkušeností z minulých let víme, že příští
jaro bude obsazenost lepší,“ říká úvodem
hospodář Pavel Kadlec, kterého těší, že
se zažehnalo rozšíření nebezpečné nákazy - tularémie zajíců.
„Nedaleko Zlivi byla v červnu prokázá-

na tularémie zajíců, což je nemoc přenosná na člověka. Veterinární správa přišla
s nařízením, vymezila ohnisko a ochranné
pásmo. Tam spadala i naše honitba. Lidé
byli řádně informováni a jsem rád, že teď
už je vše na dobré cestě,“ dodává Kadlec.
Kolem hlavních silničních tahů se myslivcům osvědčily pachové ohradníky.
„V tomto směru jsme maximálně spokojení, protože střetů vozidel se zvěří výrazně
ubylo. Práce kolem toho je sice náročná
a údržba je i dost drahá, ale ochrání to
zvěř a samozřejmě i řidiče,“ vysvětluje
předseda Václav Ficl, který má radost
z nových krmných zařízení.
„Po revíru jsme umístili 15 nových krmelců, které budou zvěři sloužit zejména
v době, kdy nebude mít dostatek potravy.
Tato zařízení mají dostatečně velké zá-

sobníky na krmivo i seno, takže to i pro
nás myslivce bude snažší z hlediska doplňování,“ říká Ficl.
 V září myslivcům začaly hony na kachny a všechny tři se vydařily. V revíru se ale
oproti loňsku ulovilo výrazně méně divočáků. Zatímco v roce 2019 bylo uloveno rekordních 26 kusů, letos myslivci evidují tři.
 Za normálního stavu už by nyní myslivci plánovali nejen schůzi, ale také kulturní akce. „Bohužel koronavirus nám tyto
plány výrazně narušuje, takže zatím těžko
říct, co bude, nebo nebude. Každopádně
pokud to nařízení vlády dovolí, rádi bychom v prosinci uspořádali tradiční poslední leč s následným posezením a hudbou a v lednu pak oblíbený myslivecký
ples. Budeme veřejnost včas informovat,“
uzavřel předseda Ficl.
Jan Pavlíček

Brigáda – osadní výbor Pašice

Dne 23. 7. 2020 pořádal Osadní výbor Pašice brigádu pro občany. Cílem této brigády bylo obrousit a natřít sloupky, které budou
použity na sportovní hřiště a budou zde držet ochrannou síť. Brigáda se konala za hezkého počasí a tímto děkuji všem, kteří se jí
s chutí zúčastnili. Na konci brigády následovalo společné posezení s malým občerstvením.
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Připravované akce na nejbližší období
Nejdříve bych chtěl uvést, že se vše bude odvíjet podle stavu financí,
které budeme umět získat a které nám stát pošle.
Něco z akcí, které plánujeme?

obměna stávajících dosluhujících prvků
veřejného osvětlení ve všech místních
částech.

Oprava intériéru kaple „Nejsvětější srdce
páně“ u Češnovic – zde čekáme na konečné vydání souhlasného stanoviska
a zatím připravujeme žádost o příslušnou
dotaci. Předpokládaná realizace 20212022.

Příprava
projektové
dokumentace
na protipovodňová opatření v Češnovicích – projekt potřebujeme mít dříve, než
bude zahájena stavba obchvatu.

Kompletní rekonstrukce komunikace
v Pištíně směr sv. Vojtěch (část v obci)
– čekáme na vydání pravomocného stavebního povolení. Předpokládaná realizace 2021.

Příprava opatření na zadržení vody v krajině v celém katastru obce a zároveň ozelenění intravilánu – na toto bychom měli
čerpat peníze z příslušného dotačního
titulu. Akce bude rozložena do 5ti let.

Výměna hracích prvků na dětském hřišti
v Pištíně – je připraven projekt, čekáme
na vhodný dotační titul, abychom nemuseli celou realizaci hradit ze svého.
Realizace 2021.

Výměna povrchu na hřišti v Češnovicích
a s tím i vybudování krytého prostoru
v Češnovicích a obdobného v Pašicích –
pokud vyjde žádost o dotaci, mohlo by
proběhnout již v roce 2021.

Obnova a doplnění veřejného osvětlení
v Pašicích – realizace proběhne, až budeme mít naprojektovaný chodník na návsi, předpokládám v roce 2021. Postupná

Rekonstrukce podlah a interiéru zbývajících dvou kanceláří v budově OÚ – mělo
by být hrazeno z dotace od Jihočeského
kraje v roce 2021.

Projektová dokumentace na ČOV a kanalizaci v Pašicích – díky současné výstavbě rodinných domů musíme mít připraveno stavební povolení pro případnou
žádost o dotaci.
Vodovod Zalužice – máme připraveno
stavební povolení. Realizace bude dle finančních možností obce a zájmů majitelů
nemovitostí a stavebních pozemků.
Kanalizace a ČOV Češnovice – stavba by
měla začít po dokončení stavby obchvatu obce. V  roce 2021 by měly začít výkupy pozemků. Přepokládané dokončení
obchvatu je 2025-2026.
Kromě těchto akcí připravujeme
ve spolupráci se spolky tradiční
i netradiční kulturní a společenské
akce. Jejich seznam je zase hodně
rozmanitý.
Jaroslav Havel

Z činnosti včelařské organizace Pištín.
V prvních měsících letošního roku navštívilo několik skupin dětí z mateřských
škol z Pištína, Sedlce, Dívčic a Zlivi místní včelařské muzeum. Lektorka mládeže naší organizace je seznámila formou
her s životem včel, děti poté zhlédly videodokument, vyzkoušely si včelařský
klobouk se síťkou a prohlédly muzeum.
Poté přišel 10. březen a s ním řada opatření a zákaz veškerých společenských
akcí v souvislosti s koronavirovou epidemií. Až po 11. květnu s jejich postupným
uvolňováním se začal společenský život
pozvolna navracet k normálu. První větší
akcí v našem regionu, které se zástupci

včelařského spolku Pištín zúčastnili, byla
slavnost Jakuba Kubaty na Blatech z 27.
června. Včelaři ZO Pištín zde přispěli
k celkově poměrně bohatému a zajímavému programu výstavou živých včel
v skleněném prohlížecím úlu, výstavkou
předmětů z muzea, ochutnávkou a prodejem medu a medoviny, také programem pro děti, který zajistila lektorka
mládeže včelařské organizace. Baráčníci z Pištína zde měli několik vystoupení,
takže byli v podstatě tahouny hlavního
programu. Další prezentace oboru proběhla v Pištíně 29. srpna na akci Loučení s létem, a to ve stejném pojetí jako

u Kubaty. Členská schůze s přednáškou
odborníka Ing. Václava Krištůfka, CSc.
z Biologického centra AV ČR v Č. Budějovicích se konala v sále Spolkového
domu v Pištíně 13. září. Naše členy seznámil s posledními výzkumy a poznatky
souvisejícími s životem včel, přidal vlastní
prožitky, neboť sám také včelaří. Ale to
jsme již vstoupili do další vlny protikoronavitových opatření, takže účast na dalších společenských akcích neplánujeme,
podobně jako ostatní spolky. Na fotografiích je zachycena včelařská výstavka na akci u Kubaty a přednášející Ing.
V. Krištůfek.
Kronikář ZO ČSV Pištín
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600 let od první písemné zmínky o Češnovicích
Dne 13. března 2020 uplynulo 600 let
od první písemné zmínky o Češnovicích.
Tehdy jeden z tlupy zlodějů přiznal na mučení, že mimo jiné ukradli také krávu Janovi z Češnovic (orig. „ukradli jsme Janovi z Češnovic krávu a z té mi se dostalo
6 grošóv“...), kterou prodali a o peníze se
rozdělili atdl. Oproti ostatním obcím je to
zmínka poměrně mladá, avšak nálezy keramiky dokládají, že na západním okraji
dnešní zástavby obce existovalo slovanské sídliště již v 10. století, které zakrátko
zaniklo (nálezy keramiky na stavbě Motosped bazar a na polích směr k Břehovskému potoku). Tato osada byla opuštěna
a zhruba po dvou stech letech, na počátku
velké středověké kolonizace krajiny, došlo
k založení dnešní osady. Ta vznikla těsně
po roce 1200, tedy o něco dříve nežli byl
založen hrad Hluboká či královské město Č. Budějovice (r. 1265). Dvorce těchto
prvních asi pěti osadníků byly po obou
stranách potoka, s více jak stometrovými odstupy od sebe, aby mohla být využita půda v jejich nejbližším okolí. Jeden
z těchto dvorců byl dokonce asi 500 metrů západně od obce na malém návrší při
Břehovském potoku, jiný zase asi 300 metrů východně od dnešní obce (pod Malým
Doubím). Další v místech, kde dnes stojí
dům č. 96, zbývající dvorce byly v místech současné zástavby. První osadníci
zde začali hospodařit starým dvoupolním
systémem (polovina se osévá, polovina
leží ladem) na půdě, která patřila ke královskému zboží, přičemž vybírání daní zde
ještě nefungovalo, jak by mělo. Až po vybudování královského hradu Hluboká (původně zapsán německy Fronburg) si půdu
v okolí i s osadníky pronajal lokátor, který se nejpravděpodobněji jmenoval Čéš,
nebo Čéšen, popř. i Těšen. Podobně jako
v jiných případech i zde od jeho jména byl
odvozen název osady Češnovice (čéš staročesky číše, čéšen - funkce u královského dvora, starající se o veškeré zásoby
a servis nápojů všeho druhu až na královský stůl. Přípona -novice staročesky značí
nově příchozího, nebo nově zavádějícího
změny). Tento nový nájemce královské
půdy sebou přivedl nejen další osadníky,
ale hlavně velké změny. Zhruba v místech,
kde si první kolonisté samozvaně založili
svá obydlí, tedy okolo potoka skýtajícího
celoročně vodu, byla nyní založena osada s oválnou návsí a zájemcům zde žít
a hospodařit na polích vyměřil okolo návsi
parcely pro vybudování jejich usedlostí. Ty tvořilo obytné obydlí, hospodářská
stavení a stodoly, za kterými zbyl prostor
na ovocné sady. Původní roztroušené
dvorce v okolí tedy po necelých 50 letech
zanikly a jejich majitelům byly v nové osadě dány náhradou těsně sousedící parcely okolo návsi. Tvar návsi jak byl vyměřen
a utvořen okolo roku 1250 se v této podobě dochoval dodnes a na stejném místě

jsou i parcely vyměřené zhruba jedenácti
prvním osadníkům (dnešní č.1,3,7,9,10, 11,
15, 18, 19, 22 a 24). Další velkou změnou
která zde nastala, byl přechod od staroslovanského dvoupolního hospodářství
na nový, efektivnější trojpolní způsob,
podle německého vzoru. Celý katastr byl
proto rozměřen tak, aby všichni osadníci
mohli osévat jeho jednu třetinu zjara, druhou třetinu na podzim a třetí část ležela
ladem a byla využívána jako pastviny, což
se každý rok střídalo. Lokátor byl zároveň
zprostředkovatelem odvodů naturálních
dávek za celou vesnici k správnímu hradu
a za veškeré zásluhy byl na léta osvobozen od veškerých dávek a platů. Ze staré
spojovací cesty z Netolic k Vltavě se nyní
stala spojovací cesta ke správnímu hradu
Hluboká. Již od roku 1200 zde existovalo
spojení do Pištína ( kostel a pohřbívání)
a po roce 1265 Češnovicemi již procházela
důležitá a frekventovaná spojovací cesta
vedoucí z oblastí za Netolicemi, Strakonicemi a Pískem, přes Češnovice, Čejkovice do královského města Č. Budějovic.
Okolo roku 1300 přibyli další osadníci,
pro které zde bylo půdy stále dost, ale již
nebylo místo v okrouhlé návsi. Své usedlosti si postavili na okraji obce při cestě
k Pištínu a tak vznikly ještě další usedlosti
(s dnešními čísly popisnými 12, 13 a 14).
Zřejmě ze stejného důvodu v osadě vznikla první ulička a v ní chalupnická usedlost
(dnes č. 5) a selská usedlost (dnes č. 6).
V tomto případě není vyloučeno, že ulička
je pozůstatek po původní slovanské stezce z 10. století, která procházela vesnicí
a spojovala hradiště Netolice s dálkovou
stezka podél řeky Vltavy a jak již zmíněno,
po roce 1250 se stala cestou na správní hrad Hluboká. Cesty od tohoto hradu
a z města Budějovic se v Češnovicích
sbíhaly a opět rocházely dvěma směry,
na Netolice a Vodňany. Odbočka na Netolice zřejmě původně procházela místem
které je dnes zastavěno usedlostmi č. 5
a 6, a to ještě okolo roku 1300 a po záboru tohoto místa byla přeložena za ves,
zhruba do míst, kde se nalézá dodnes.
Ve 14. století vznikla v Češnovicích
obecní kovárna, obecní pastouška
a obecní hospoda. V tomto století Češnovicemi procházela již velice důležitá zemská cesta z královského města Českých
Budějovic, směrem na Vodňany, za vsí
s odbočku na Netolice. Po tak významné
silnici začali jezdit formani, obchodníci,
přesouvala se vojska, jezdili i panovníci.
V  souvislosti s provozem na této silnici
pravděpodobně vznikl ve Wolmanů statku
(dnes č. 13) jakýsi hostinec pro formany,
který byl prokázán archeologickými vykopávkami v roce 1995, v souvislosti s budováním čerpací stanice Pletka. Pro stavbu tehdejších obytných i hospodářských
budov, roubených ze dřeva, byl ve značné

míře používán vlahý, lepivý jíl. Ten osadníci těžili většinou přímo uprostřed návsi
z břehů potoka tak intenzivně, že časem
zde vznikl rybník, přes který vedla zmíněná formanská silnice. O  době předhusitské nemáme o naší obci žádných
písemných dokladů, ale všeobecně se
má za to, že obyvatelstvo bylo několikrát
postiženo těžkými morovými epidemiemi,
hladomorem a že období klidu a míru několikrát vystřídaly války. Za obzvlášť krutou je považována doba poručnické vlády
Oty Braniborského (1278 – 1383). Ale i období husitských válek bylo nejisté pro chudáky i bohaté. Krajinou se toulaly skupiny
zlodějů a mordýřů, které s husity neměly
nic společného a zneužívaly chaosu doby.
V noci přepadávaly samoty, mlýny, troufaly si i do vesnic, což se stalo v roce 1420
i v Češnovicích, kdy Janovi ukradly krávu. Takovéto zemské škůdce nemilosrdně
stíhal a předával katovi Oldřich z Rožmberka, který byl králem pověřen policejním dohledem nad jihočeskou oblastí.
Majitelé blízkých tvrzí Suché a Machovic
(u Čejkovic) byli horlivými přívrženci kalicha, vynikli i jako husitští bojovníci. Na samém počátku husitských válek, v roce
1419, se zúčastnili operací husitských
vojsk na českobudějovicku pod vedením
Jana Žižky, kdy byl pleněn majetek Oldřicha z Rožmberka a jeho spojenců. Chval
a Kunáš z Machovic vedli koncem října
1419 ozbrojený oddíl z jižních Čech na pomoc husitskému povstání v Praze, kde se
zúčastnili střetnutí s katolíky. V roce 1420
pomáhal Chval z Machovic bránit nově
založené město Tábor a stal se jedním
ze čtyř Žižkových hejtmanů. Na svatého
Vavřince v roce 1420 bratři Chval, Kunáš
a Buzek z Machovic vtrhli do kostela
v Pištíně a přinutili katolického kněze, aby
konal mši po husitsku. Všichni tři bratři
Kunášové z Machovic byli zapojeni do válečných událostí a věrně stáli na straně
husitů. V  táborském vojsku bojoval také
jistý Janek ze Suché (tvrz u Pištína), který
v roce 1430 přivěsil svou pečeť ke smlouvě o příměří s Oldřichem z Rožmberka.
Jak silná prohusitská nálada mohla být
v Češnovicích nevíme, ale zřejmě do určité míry tyto nálady krotil při kázání katolický kněz v Pištíně. Stejnojmenná vesnice
Češnovice existovala také u Kamenného Újezdu až do husitských válek, která
v tomto období zanikla.
Další nejstarší písemné zmínky o Češnovicích na Hlubocku pochází z let 1468,
r. 1472, r. 1485, r.1490 a r. 1494, přičemž
nejhodnotnější jsou z let 1468 a 1490.
Vzkaz na listině z 16. října 1468 napsal nejvyšší hejtman Království českého pan Zdeňek ze Šternberka. Vzkazoval
Mikuláši ze Sedlce „aby navrátil lidem ze
vsí Češnovic a Pištína, co jim pobral, zajaté lidi aby propustil a více již tak neči-
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nil“ (AČ.VII, str. 301, listina 290). Okolnosti
proč byla listina napsána zasluhují širšího
vysvětlení. V roce 1468 u Českých Budějovic pobývala uherská vojska Matyáše
Korvína, jejichž velením v městě byl pověřen nejvyšší hejtman Království českého
pan Zdeněk ze Šternberka. Za ním přišli
lidé z Češnovic a Pištína se stížností, že
byli od jeho přívrženců z nedaleké tvrze
Sedlec přepadeni, okradeni, někteří zajati
a odvlečeni. Stížnost byla spíše prosba,
na jejímž základě nejvyšší hejtman království napsal Mikuláši ze Sedlce zmíněný
vzkaz a doporučení. Výpad z nedaleké tvrze v Sedlci byl jednou z celé řady bojůvek
a šarvátek zde na Hlubocku, mající souvislost s poměrně dlouho trvajícím obdobím válek českého krále Jiřího z Poděbrad
a uherského krále Matyáše Korvína. Ten,
přestože měl za manželku Jiříkovu dceru,
byl pověřen římským papežem, aby svého tchána sesadil z českého trůnu. Sedlec byl jedním z opěrných bodů příznivců
Zdeňka ze Šternberka a tak není divu, že
hlubocké panství, v té době patřící královně Johance (manželka Jiřího z Poděbrad),
se ocitlo v obležení a trpělo příkořím všeho druhu. Události z roku 1468 v Češnovicích a Pištíně jsou toho klasickou ukázkou. Avšak daleko více škod a příkoří nežli
sedlečtí tehdy na hlubockém panství páchalo početné uherské vojsko, vyrážející
z Českých Budějovic, v kterém byla řada
najatých polských i jiných žoldáků, kterým na domácím obyvatelstvu nezáleželo. Svými výpady za potravinami, kořistí,
pící pro koně a násilnostmi různého druhu
byly vesnice patřící k Hluboké velice těžce
poškozeny. Sedláci raději opouštěli usedlosti a odcházeli do klidnějších oblastí,
některé vesnice zde tehdy téměř zanikly.
Zlo zde páchal i Roubík z Hlavatec (z Hlavatec u Soběslavi), který v té době vlastnil
Netolice, kde přebýval. Ten byl zpočátku na straně Jiříkově, ale později se dal
na stranu Matyáše Korvína a hrad Hlubokou dokonce vojensky dobyl a až když
mu byly vyplaceny peníze, které požado-
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val, hrad opustil. Devastující dopad těchto
událostí na obyvatelstvo lze srovnat snad
pouze s událostmi v mnohem pozdějším
období tzv. třicetileté války (1618-1648).
Tragické události roku 1468 byly v Češnovicích potvrzeny archeologickými vykopávkami, které proběhly v roce 1995
na místě obytné části bývalé zemědělské
usedlosti č.p. 13, lidově zv. Wolmanovina.
V časově odpovídající kulturní vrstvě byla
mimo jiné nalezena jedna mince z roku
1452 a druhá s podobiznou Jiřího z Poděbrad, ražená v letech 1457-1471. Dále
bylo nalezeno kopí, zlomený nůž, bronzový prstýnek, řada kožených a dřevěných
předmětů, keramika a podobně. Pod zmíněnou průčelní místností bylo objeveno
jakési malé sklepení s množstvím nádob
jen málo poškozených, či dokonce celých
(více jak 10 kusů), které byly druhotně dorůžova ožehnuty požárem. Ty byly v podzemním sklípku, původně narovnané
v jakýchsi policích, takže se při destrukci
příliš nepoškodily. Závěr archeologa z Jihočeského muzea Mgr. Jiřího Militkého
je, že stavení bylo přepadeno a zapáleno,
přičemž zcela shořelo. (Archeologické výzkumy v jižních Čechách r. 1997, str. 58
– 83. Též AV Jč. 2013 s. 207 – 236. Též
Výběr r. 1996 s. 81 – 85).
Dalším velmi hodnotným pramenem
k historii obce Češnovic je nejstarší hlubocký urbář z roku 1490, zvaný Pernštejnský. Důvodem jeho sepsání bylo zastavení
poměrně zpustošeného hlubockého panství Vilémovi z Perštejna za půjčku 24 000
zlatých uherských českému králi Vladislavu Jagelonskému. V  urbáři mimo soupisu poddaných v každé vesnici na celém
panství lze vysledovat situaci po skončení zmíněných válek, dále je zde zachycena řada mimořádně hodnotných údajů
o této době. Doslovný překlad urbáře
i s pozdějšími přípisy a škrty v něm vyšel
tiskem (Archiv český, díl XVII. Češnovice
str. 317 – 319). V Češnovicích je zmíněno
15 usedlých, z nichž většina hospodaři-

la na jednom lánu orné půdy (asi 18 ha):
Schiestl, Raušar, Mašek, Wolman, Janek, Vadkovský, Ješek, Ryneš, Michal,
Ambrož, Bolech, Rezek a Jíra. Z  těchto
Vadkovský držel ještě půl lánu po Kolkovském a Ambrož čtvrt lánu Bažantovsků. Pusté grunty, válkami opuštěné, ještě
v roce 1490, byly Ondry a Martina. Ze zápisů se dále dozvídáme, že nedlouho před
sepsáním urbáře se do Češnovic na opuštěné grunty přistěhovali ze sousedních
Zálužic 3 noví sedláci (Schiestl, Roušar
a Mašek), kterým byla zatopena půda
vybudováním rybníka Bezdreva. Poté
se část pozemků jižně od Zálužic ocitla
za vodami tohoto velikána, půda byla přidělena češnovickým a čejkovickým sedlákum. Šlo o pole v místech, které bylo až
o několik staletí později zalesněno a dnes
je zvané Velké Doubí. Některým sedlákům
z Češnovic byly vybudováním Bezdreva
zamokřeny pozemky a za to jim byly sníženy peněžní i naturální odvody. Ze zápisů
dále vyplývá, že v průběhu válek za Jiříka
z Poděbrad byly Češnovice zdevastovány tak, že více jak polovina usedlostí byla
opuštěná a pole k nim náležející neobdělávaná a spustlá. Konfrontací tehdejších
jednotlivých názvů gruntů se současnými
znalostmi vyplývá, že Schiestla lze ztotožnit s dnešním č.p. 3, Rezka s č.p. 7, Maška s č.p. 10 a Wolmana z č.p. 13. V urbáři
z roku 1490 je zmíněna obecní hospoda,
ale obecní kovárna a pastouška zmíněny
nejsou, neboť vrchnost z nich nepožadovala žádný plat. Ale pro obec tak důležitá zařízení zde jistě již existovala, neboť
k roku 1494 je zmíněn kovář Melichar
z Češnovic.
Do konce středověku je řazen i nález
měděné obřadní mísy (používané též při
porodech) s tepaným motivem Adama
a Evy, která byla nalezena v roce 1955 při
přestavbě obytné části v č. 11. Byla předána do Jihočeského muzea v Českých
Budějovicích, kde se nalézá dodnes.
Jan Caletka
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ZAjmový
KROužek
Češnovice
Víkendovka - Antýgl
V termínu 19 - 21. 6. 2020 pořádal SDH
Češnovice, jako již v posledních letech
tradičně, Víkendovku pro rodiče s dětmi. Po dvou předchozích letech strávených na Soumarském mostě došlo letos
k malé změně. Opět jsme vyrazili na Šumavu, ovšem tentokrát o několik desítek
kilometrů dál na severozápad, do kempu
v Antýglu.
V  pátek večer byl příjezd, ubytování,
volná zábava a nakonec proběhlo tradiční opékání buřtů.
Sobotní den byl jako tradičně věnován
turistice. Vyrazili jsme procházkou podél
řeky Vydry přes Turnerovu chatu do Čeňkovy pily. Zpět jsme se svezli auty se za-

stávkou v Srní a prohlídkou Akumulační
nádrže pro vodní elektrárnu Vydra. V základním táboře byla poté volná zábava
- fotbálek, soutěže, pikaná… Dospěláci
se mezitím vrhli na přípravu večeře pod
taktovkou našeho výborného kuchaře
Marka.
A jako každý správný večer byl zakončen stezkou odvahy pro všechny děti. Ty

byly jako každým rokem statečné, tudíž
si vysloužily uznání a odměnu.
V  neděli proběhlo balení a příprava
na odjezd. Cestou jsme se zastavili ve Vlčím výběhu, kde jsme měli štěstí a několik vlků viděli naživo.
Nakonec se sluší poděkovat všem organizátorům za pěkný víkend a počasí.
A za rok na viděnou!!!
Václav Zoch

a navíc jsem ve slabší chvilce dětem slíbil, že pokud vyhrají, mají u mne výlet hasičským autem.
V  den D proběhlo zahájení naším starostou hasičů Vaškem Novákem a poté
se šlo na věc. První na řadě byly děti. Dorazily k nám celkem 3 týmy – jeden místní
a dva týmy z Vidova. Los byl tudíž daný
– Vidov, Češnovice, Vidov. Před začát-

kem jsme si stanovili a upřesnili pravidla
- každé družstvo poběží tak, jak se učilo
trénovat. Po velmi vyrovnaném závodě
vyhráli mladí hasiči s Češnovic časem
31,95! Družstva Vidova měla časy 32,95
a 33,90. A ještě se sluší dodat, že vítězné družstvo běželo včetně náběru vody
a kompletního zapojení všech hadic.
Takže vzduchem létaly špunty od šampaňského a já musel dostát slibu ohledně
výletu. Jsem zvědav, co na sebe „ušiju
napřesrok“.

Hasičská soutěž Češnovice
Dne 19. 9. 2020 se v Češnovicích konala již tradiční soutěž v hasičském útoku o „Soudek a váleček s lodičkou“. Jako
dorost a budoucí hvězdy zdejšího sboru
jsme nemohly chybět. I přes „překážkový
hit“ letošního roku, Covid-19, jsme se několikrát sešli, abychom něco natrénovali
a v soutěži důstojně reprezentovali.
Ve vzduchu opět viselo šampaňské

V  dalších kategoriích bylo pořadí následující:
Ženy
1.	Češnovice
2.	Jankov
3.	Planá
4.	Vidov

2,14,40
2,33,37
3,22,00
3,24,50

Muži
1.	Čejetice
2.	Češnovice
3.	Vlhlavy
4.	Jankov
5.	Planá
6.	Bavorovice
7. Kváskovice
Vítězné družstvo zleva – Kačka Zochová, Kája Vlásek, Ondra Valenta, Vašek Zoch,
Páťa Novák, Natka Nováková, Lenka Modrová. Vzadu stojí místostarosta obce Tomáš
Peterka a starosta hasičů Václav Novák.

2,02,39
2,14,10
2,15,40
2,17,25
2,26,07
2,32,24
nedokončil

Počasí vyšlo nádherné a domácí týmy
byly téměř stoprocentní.			
Václav Zoch

listopad 2020

21

Výlet do Prachovských skal

Byla to jedna z mála naplánovaných akcí, která se nám podařila
v této nejisté době uskutečnit. V sobotu 25. července jsme se s jednou
českobudějovickou cestovní kanceláří vydali do Prachovských skal. Přivítalo nás slunce a pohled na různě
tvarované skalní velikány. Ve skalách je několik okruhů, my jsme si
většinou vybrali středně náročný,
jen několik zdatných turistek a turistů absolvovalo nejnáročnější a nejdelší okruh. Odměnou za martyrium
překonání 300 schodů bylo několik
krásných vyhlídek jak na skály, tak
až daleko do kraje s hradem Trosky
v pozadí.
Prachovské skály vznikly v druhohorách, kdy zde bylo moře nazvané Křída. Do něho přinášely řeky
materiál, který se na dně usazoval
a vznikl pískovec. Když moře ustoupilo, začaly na pískovec působit
povětrnostní vlivy a tímto nestejnoměrným zvětráváním byly po miliony
let vytvářeny rozmanité skalní tvary.
Uzemí bylo osídleno již od pravěku.
Slované zde vybudovali obranný val.
Prachovské skály vlastnili Valdštejnové, od roku 1637 do roku 1948
Šlikové. Po roce 1989 jim byl majetek vrácen.
Popojeli jsme několik málo kilometrů a na okraji města Sobotka jsme
zastavili na parkovišti u zámku Hum-

precht. Opět jsme se táhli do kopce
a schodů, ale odměna v podobě výhledů nás neminula. Zámek nechal
v 17. století postavit Humprecht Jan
Černín z Chudenic pro svou manželku. Ta pocházela z Itálie a zámek je
tedy postaven ve stylu italských staveb. Stavbu tvoří dva do sebe zasazené oválné tubusy. Netypickou ozdobou střechy je půlměsíc na jejím
vrcholu. Zámek je od r. 1922 v majetku města Sobotka, které zámek
opravilo a provozuje jej.
Po 16 kilometrech jízdy opět kopec, tentokrát mírnější, a na něm
zřícenina skalního hradu Valeč. Hrad
byl ve 14. století částečně vytesán
do skály. V  době husitských válek
se Valečovští postavili na stranu husitů. Byli dobrými přáteli Jana Žižky
z Trocnova. V  15. století podkomoří
královských měst Vaněk Valečovský
postavil nový palác. V 17. století se
na hradě střídají majitelé, již od roku
1652 je uváděn jako zpustlý. Ve 20.
století jej začal opravovat Klub českých turistů. V současné době hrad
vlastní obec Boseň. Zřícenina stojí
za návštěvu, působí velmi romanticky a také je z ní krásný výhled
do kraje.
Výlet se vydařil, počasí bylo přímo
výletové, slunce a příjemné teplo.
Nikdo se neztratil, nezranil a neměl
špatnou náladu.
ČSŽ Češnovice
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Advent v době Covidové.
Vážení spoluobčané, i pro letošní konec
roku byl pro Vás připraven bohatý kulturní
program od spolků i obce, který můžete vidět
na přiloženém plakátu. Bohužel nikdo nevíme, jak se bude situace s pandemií vyvíjet.
Proto jsou momentálně všechny tyto akce
zrušeny, většina z nich je i přesto připravena
a budeme improvizovat s ohledem na aktu-

ální vývoj situace. To, zda se akce uskuteční,
se případně dozvíte obvyklým způsobem.
Kromě toho jsme připraveni po vzoru Velikonoc naruby připravit distanční návštěvu
čertů a rád bych Vás pozval dne 11. 11. 2020
na zdravotní procházku k Vojtěchu, spojenou s ochutnávkou Svatomartinských vín,
ale toto pravděpodobně z důvodu zákazu

Takto byl naplánován

14. 11.
28. 11.
29. 11.
5. 12.
13. 12.
16. 12.
19. 12.
20. 12.
24. 12.
24. 12.
28. 12.

konec roku 2020 v naší obci

14:00
Hubertská mše v kostele sv. Vavřince
13:00
Zdobení perníčků – sál pištínského hostince
14:00
Zahájení adventu – kaple sv. Anny
16:00	Čertovská pohádka s nadílkou
– sál Pištínského hostince
18:00
Koncert v kostele sv. Vavřince
18:00
Česko zpívá koledy – pištínská náves
18:00
Poslední leč – sál Češnovického hostince
17:00
Betlémské zpívání MŠ Pištín – pištínská náves
14:00
Vánoční setkání na návsi v Pištíně
14:00
Vánoční setkání na návsi v Češnovicích
20:00
Obecní předsilvestr – sál Češnovického hostince

konzumace alkoholu na veřejnosti nebude
možné. Pokud by někoho z Vás napadla nějaká další možnost, jak dělat něco společně
a přitom se nepotkat, tak budu rád za Vaše
nápady.
Všem přejeme pevné zdraví a pevné
nervy v této nelehké době.
Tomáš Peterka

Úder blesku
v Pašicích
Při bouřce 24. 9. 2020
udeřil blesk do vzrostlé
břízy v Pašicích. Jak
ničivý je tento živel si
můžete prohlédnout
na přiložené fotografii.

Pištínský zpravodaj vychází jako informační periodikum pro občany obcí Pištín, Češnovice, Pašice a Zálužice.
Toto číslo vychází v listopadu 2020. Příprava a tisk: Fibis a TYPODESIGN s.r.o., Hany Kvapilové 10, 370 10 České Budějovice.
Povoleno MK ČR ev. č. MK ČR E 21552. Obec Pištín, tel.: +420 387 983 004, e-mail: pistin@pistin.cz, www.pistin.cz
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zvonička – Pištín

zvonička – Pištín

zvonička – Zálužice

zvonička – Zálužice

zvonička – Češnovice

zvonička – Češnovice

zvonička – Pašice

zvonička – Pašice

Boží muka – Pištín

Boží muka – Pištín

Pomník padlým – Češnovice

Pomník padlým – Češnovice

křížek – Zálužice

křížek – Zálužice

Kaple nejsvětějšího
srdce Páně – Češnovice

Kaple nejsvětějšího
srdce Páně – Češnovice

Kaple sv. Anny – Češnovice

Kaple sv. Anny – Češnovice

Kaple sv. Barbory – Zálužice

Kaple sv. Barbory – Zálužice

Kaple sv. Vojtěcha

Kaple sv. Vojtěcha

Kostel sv. Vavřince – Pištín

Kostel sv. Vavřince – Pištín
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sloučené obce

sloučené obce

sloučené obce

sloučené obce

pištín, češnovice,
pašice a zálužice

pištín, češnovice,
pašice a zálužice

pištín, češnovice,
pašice a zálužice

pištín, češnovice,
pašice a zálužice

sloučené obce

sloučené obce

sloučené obce

sloučené obce

pištín, češnovice,
pašice a zálužice

pištín, češnovice,
pašice a zálužice

pištín, češnovice,
pašice a zálužice

pištín, češnovice,
pašice a zálužice

sloučené obce

sloučené obce

sloučené obce

sloučené obce

pištín, češnovice,
pašice a zálužice

pištín, češnovice,
pašice a zálužice

pištín, češnovice,
pašice a zálužice

pištín, češnovice,
pašice a zálužice

sloučené obce

sloučené obce

sloučené obce

sloučené obce

pištín, češnovice,
pašice a zálužice

pištín, češnovice,
pašice a zálužice

pištín, češnovice,
pašice a zálužice

pištín, češnovice,
pašice a zálužice

sloučené obce

sloučené obce

sloučené obce

sloučené obce

pištín, češnovice,
pašice a zálužice

pištín, češnovice,
pašice a zálužice

pištín, češnovice,
pašice a zálužice

pištín, češnovice,
pašice a zálužice

sloučené obce

sloučené obce

sloučené obce

sloučené obce

pištín, češnovice,
pašice a zálužice

pištín, češnovice,
pašice a zálužice

pištín, češnovice,
pašice a zálužice

pištín, češnovice,
pašice a zálužice

