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Vážení a milí čtenáři,
letošní rok je stejně jako ten minulý
velmi zvláštní. Každý z nás se nějakým
způsobem potkal s nemocí Covid-19, či
jejími důsledky, ať již přímo na vlastní
kůži u příbuzných nebo u někoho známého.
Díky tomu se mnozí sousedé nepotkali již celý rok, nekonali se žádné tradiční akce, stále není možno se
scházet, je to prostě taková smutná
a divná doba. Přesto jsme na obci
nezaháleli. Připravili a již jsme i realizovali některé projekty investiční,
i několik drobných oprav. Tak jako po
každé zimě jsme opravili výtluky na
místních komunikacích a počítáme
i s podzimní opravou. Stav komunikací
se zhoršuje rychleji od doby zpoplatnění komunikace I/20 pro nákladní
vozy, ty velice často vyhledávají zkratky po našich místních komunikacích
a vůbec jim nevadí, že dopravní značení
toto zakazuje. Zastavte se někdy a uvidíte, kolik nákladních aut projede třeba od Češnovic k Vojtěchu, přes Pašice
k Plástovicím a potkáte na těchto trasách i autobusy. Zda dodržují rychlost
by také bylo asi zajímavé změřit. Opravili jsme chodníky na místech, která se
propadla, či je nějaký „dobrák“ přejel
těžkým vozidlem a podobně. Máme
připravenu rekonstrukci části komunikace a podánu žádost o dotaci na její
spolufinancování ve dvou dotačních
titulech. Zároveň probíhá příprava
projektové dokumentace na doplnění
chodníků tak, jak přišli náměty občanů a tyto projekty jsou v různém stupni rozpracovanosti a ty první bychom
mohli začít stavět již v příštím roce.
Dobrá zpráva je, že jsme uspěli se
žádostí o dotaci na nakoupení nových kontejnerů a nádob na tříděný
odpad a ty se postupně rozmisťují
po obci. Součástí dotace byly i drobné stavební úpravy kontejnerových
míst a podle ohlasů občanů jsme to
vymysleli dobře. Největší stavební
zásah byla úprava nevyužívané plochy v Pištíně, na důstojné místo pro
kontejnery, které jsou nejvytíženější.
Kontejnerová hnízda budou ještě doplněna nádobami na použité jedlé oleje, v obecních nemovitostech budou
umístěny menší nádoby na tříděný odpad. Rovněž jsme společně se Svazem

měst a obcí Jihočeského kraje uspěli
v žádosti na pořízení vratných kelímků
a nádob, které budou používané na
obecních akcích. Součástí tohoto projektu je i zařízení na umývání tohoto
nádobí. Z podobného projektu jsme
již všem zájemcům v minulosti pořídili kompostéry na ukládání posekané
trávy a podobných odpadů. Neplánovaně jsme i opravili skládku hřbitovních odpadů, abychom se chovali jako
zodpovědní správci, odpady se budou
shromažďovat na stejném místě jen
se budou vhazovat do přistaveného
kontejneru, aby odvoz byl jednodušší
a případné odpadní vody mohou být
zachytávány ve zbudované jímce.
Odpady jsou samozřejmě téma, které je nevyčerpatelné a asi není nikdo,
kdo by nevěděl, že se blíží doba zásadního zvyšování poplatků za ukládání
a následně nebude možné neupravený odpad na skládky ukládat vůbec.
Stále platí, že občanům poskytujeme
nadstandardní služby při svozu odpadů, odvoz plastů, skla, papíru, elektra a po dohodě i větších kusů. Občané dostávají zdarma pytle či tašky
na sklo, mají zdarma veškeré služby
sběrného dvora a podobně. Bohužel
se stále najdou jedinci, kteří systém
zneužívají na úkor svých spoluobčanů,
ale to si musí každý srovnat se svým
svědomím, protože jsme na vesnici
a nic se neutají a takové ty noční návozy odpadů před vrata sběrného dvora,
či likvidace podnikatelských odpadů
opravdu svědčí o ignoraci všech pravidel a slušného vychování. Hromádka
peněz, které máme na likvidaci odpadů
je pořád skoro stejná a když vyvážíme
kontejner s papírem, kde je nacpaná
jedna neroztrhaná kartonová krabice, který váží pár kilogramů, platíme
za vývoz stejně jako za plný kontejner.
Všechny podobné nešvary společně
s legislativou přibližují dobu, kdy dojde
k znovuzavedení poplatku za odpad
z kapes každého z nás. Myslete na to
prosím až bude stát u kontejnerů.
Jako velmi pozitivní vidím úspěšnost,
při získávání peněz z různých zdrojů,
na výsadbu stromů v okolí našich obcí
i v intravilánu a na jejich údržbu. Vysázené aleje okolo komunikací jsou již viditelné z velké dálky a asi i proto si naši
obec vybrala Česká televize pro natočení svého pořadu.
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Stromy by měli být pozitivní zprávou
pro včelaře, myslivce a všechny turisty
po našem okolí, z ovocných stromů již
je možné, či v budoucnu určitě bude,
utrhnout si ovoce. Bohužel najdou se
i tací, kteří nesází a neudržují a jen sklízí, tak jak loni na podzim někdo otrhal
celou úrodu ze stromů v Pašicích, o které se starají členové osadního výboru
a neměli možnost ani ochutnat. Snad
tomu „dobrému“ člověku „dobrá“ úroda chutnala, většina ještě nebyla ani
úplně zralá.
Na údržbu veřejné zeleně byla po
loňských zkušenostech najata nová
firma a uvidíme, jak jí to půjde, zatím
připomínkujeme, jak by se nám konečný stav líbil, aby mohla být proplacena
faktura či naopak uplatněna nějaká
sankce.
Máme přislíbené peníze na rekonstrukci posledních dvou kanceláří
v budově obecního úřadu a letos by
tedy měla proběhnout a pak budeme
moci občany přivítat v modernějším
prostředí a hlavně tím vyřešíme nové
podlahy, vytápění připojením na plynový kotel, přímý ohřev teplé vody
a rozvody elektřiny a datových kabelů.
Průběžně probíhá výměna a doplnění
svítidel veřejného osvětlení za úspornější a to nám umožňuje, společně se
změnou dodavatele energií, investovat
právě do tohoto segmentu. Výměna
sloupů je pak dalším logickým krokem,
ale s tím se bude pojit i výměna některých kabelů, takže půjde o docela velkou a drahou akci, na kterou budeme
již v nejbližší době muset začít shánět
finance.
Připravujeme dostavbu areálu na
SRA v Pištíně, kam by se po jejím ukončení přestěhoval majetek obce společně
s JSDH a budeme hledat využití pro
současnou hasičskou zbrojnici a ordinaci. Pokud má někdo z čtenářů nějaký
námět, jak s touto budovou následně

naložit, sdělte nám ho prosím, abychom se pak snadněji rozhodovali. Zatím o využití projevil zájem jeden místní
spolek.
Na měsíc srpen připravujeme oslavu 760 ti let od první písemné zmínky
o obci Pištín. Původně mělo jít o několik akcí, z nich první byla naplánována
na 15.května společně se křtem nové
knihy „Pištín a Pašice léta páně 2021“.
Všechny kulturní a společenské až do
srpna měly být nějakým způsobem
připomínkou tohoto výročí zakončené
setkáním rodáků. Na což jsme měli i slíbené finanční prostředky od sponzorů.
Všechno je ovšem jinak, díky nejistotě
spojené s nákazovou situací se již soustředíme pouze na oslavu v srpnu, spojenou s oslavou 85. výročí od založení
obce Baráčnické v Pištíně. Uvidíme co
nám aktuální opatření dovolí. Samozřejmě akce spolků budou probíhat,
tak jak si to jejich členové naplánují a
připraví. Průběžně opravujeme sportoviště, dětská hřiště procházejí pravidelnými revizemi. Přesto budeme rádi,
když nás budete informovat, pokud nějakou závadu na hracích prvcích objevíte. Připravujeme výměnu a doplnění
některých prvků
Je smutné, že dost peněz nám z obecní pokladny opakovaně vytahují „šikulové“ co prostě musí něco zničit. Asi
z principu. Minule jsem psal o poškození kolostavu na hřišti v Pištíně, dnes
již je ulomena další část a navíc ještě
omlácena zeď pod podiem a nově vybílené podium zase někdo používá jako
tréninkovou stěnu.
Obec se ve spolupráci s odborným
lesním hospodářem snažila minimalizovat ztráty způsobené kůrovcem
a tak nabízí občanům dřevo za nejnižší možnou cenu. Zároveň úspěšně žádáme o různé dotační tituly na
obnovení zdravých lesních porostů.
V lesích se mimo smrky a borovice ob-

jeví nově vysázené duby, buky, lípy
a jiné dřeviny. Rovněž tak tam, kde je to
možné, podporujeme přirozenou obnovu lesních porostů. Ale sucho a kůrovec
jsou mocní nepřátelé.
Již s minulým provozovatelem ČOV
v Pištíně jsem se bavil o tom, jak ulehčit
majitelům jímek na vyvážení a septiků
jejich čištění. Z důvodu kapacity není
totiž možné navážet odpadní vody přímo do čističky. Teprve až se zástupcem
PRVOKu jsme našli technické řešení.
V letošním roce zprovozníme přečerpávací nádrž v areálu ČOV Pištín, která
bude sloužit pro svoz odpadních vod
z RD, které mají jen septiky či jímky na
vyvážení a v současné době si jsou nuceni objednávat mnohem dražší a stále
se zdražující vývoz a likvidaci od firem,
které se touto činností zabývají. Nově
si majitelé těchto nemovitostí uhradí
pouze dopravu na ČOV. Podrobné informace budou oznámeny, až po instalaci
nádrže a zkušebním provozu. Zahájili
jsme také práce na přípravě kanalizace
a ČOV v Pašicích, kde vzhledem k rozsáhlé výstavbě, je již dlouhodobě současný stav neudržitelný. Začali již také
přípravy na zpracování realizačního
projektu na ČOV a kanalizaci v Češnovicích, podle vyjádření odborníků je
možné začít s výstavbou co nejdříve
a po dokončení obchvatu potom
všechny části propojit. Snad ten obchvat bude co nejdříve.
V současné době na trase obchvatu probíhá vypořádávání vlastnických
práv (výkupy pozemků) a po jejich narovnání budou zahájeny další postupné kroky k dlouho očekávané stavbě.
Tolik ve stručnosti několik informací
a postřehů. Pokud Vám ve výčtu něco
chybí, můžeme to probrat osobně.
S pozdravem a přáním pevného zdraví,
Jaroslav Havel - Starosta obce

OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTEM …
I v loňském roce měla na dění předvánoční největší vliv pandemická situace a všechna omezení s ní spojená.
I přesto jsme se všichni snažili dělat
maximum proto, aby vše bylo co nejblíže
„normálu“.
Díky všem spolkům i rodinám, co si našly cestu a způsob některé již tradiční
události zachovat. Ať už se jednalo
o online drakiádu, distanční zdobení perníčků, akci Česko zpívá koledy
či návštěvu Mikuláše, čertů a anděla. Níže je jedno z poděkování, které k
nám dorazilo. Stejně jako každý rok se

povedlo vystavit betlém v Češnovicích,
nově ozdobil betlém i náves v Pištíně
a stromek se rozsvítil i v Pašicích. Bohužel vše již také tradičně beze sněhu.
Následně byly vyzvány děti, aby si
stromečky u betlémů ozdobily vlastnoručně vyrobenou, méně zruční mohli
i zakoupenou ozdobou  Ozdobiček
se na stromcích do Vánoc objevilo
opravdu mnoho, a tak věříme, že vám
i tato aktivita přinesla trochu radosti. V letošním roce jsme poprvé zkusili zorganizovat svoz odzdobených
vánočních stromků. Ty byly následně
štěpkovány a tak jsme ušetřili za je-

jich odvoz a likvidaci na skládce. Svoz
proběhl ve dvou termínech a vzhledem
k množství zlikvidovaných stromků se
budeme snažit tuto službu uskutečnit
i v roce 2022.
Nezbývá něž si přát, aby se konec tohoto roku vrátil do starých kolejí, kdy
se budeme těšit ze společných setkání
a akcí, kde si s hrnkem dobrého punče
v ruce popřejeme veselé Vánoce a na
před silvestru vše nejlepší do nového
roku.
Tomáš Peterka - místostarosta obce
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Dobrý den,
před chvilkou mi přišla zprávička o Mikulášovi. Nedá mi
to, abych nezareagovala. Teda, vy máte takové skvělé
nápady!! Už velikonoční pomlázka naruby byla pro mě
nevídaný případ, a tohle je také vážně úžasné. Škoda, že
to my zatím nemůžeme využít.
Bydlím v ČB a pracuji v Třeboni, ale tam to nikoho na úřadech ani nenapadlo. Takže vám děkuji a těším se, že někdy v budoucnu i my se potkáme s obecním Mikulášem.
Se srdečným pozdravem Jana H.
Betlém Pištín

Svoz stromků

Betlém Češnovice

Dárek

Zdobení stromku

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY S DENÍKEM
Naše obec společně s obcí baráčnickou
se této akce účastní každý rok.
V letošním roce je situace jiná než
v předešlých letech. Nemohli jsme se
sejít v tak hojném počtu na návsi v Pištíně,
ale ani to nás neodradilo, abychom se
této skvělé akce zúčastnili.
Sešli jsme se v jedné z pištínských ulic
u rozsvíceného stromečku a v úzkém
sousedském kruhu jsme koledy řádně
odzpívali a tím jsme dodrželi tradici.
Myslím si, že je dobře, že se i v této nelehké době něco v naší obci děje.
V. Tomášková
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ODPOVĚĎ NA ČASTÉ DOTAZY OBČANŮ
V minulosti se mluvilo o rozšíření Mateřské školy o jednu třídu. Jak to pokračuje?
Zatím nepokračuje. Na zasedání zastupitelstva obce dne 7. 7. 2020 jsem
předložil návrh zařazení tohoto záměru do Strategického rámce místního
akčního plánu rozvoje vzdělávání, což
je podmínka pro možné financování
případné přístavby z evropských či národních zdrojů, hlasováním zastupitelů
toto nebylo přijato, tudíž by případnou
výstavbu musela hradit obec pouze ze
svých prostředků. To v současné době
není reálné. Na základě tohoto byl stažen náš záměr i z plánu integrovaného
rozvoje Českobudějovické aglomerace,
kde jsme již měli předběžně alokované
peníze.
Jak pokračuje příprava výstavby vodovodu do Zálužic?
Máme vysoutěženu firmu, se kterou
jsme uzavřeli smlouvu, jejíž součástí je
i odstavec, že realizace proběhne až
na základě získání dotací. Pro obec bez

výpomoci by to bylo nerealizovatelné,
nebo by se museli cca na dva roky zastavit všechny ostatní investice.
Bude se opravovat povrch hřiště v Češnovicích?
Opakovaně podáváme žádost o dotaci do různých dotačních titulů a až to
některý poskytovatel dotací uzná za
projekt vhodný k podpoře tak by došlo
k výměně povrchu za modernější a na
žádost občanů k vybudování přístřešku
(pergoly).
Proč není dokončena oprava kaple Nejsvětějšího srdce páně v Češnovicích?
Kaple je Národní kulturní památka
a tudíž se na její opravy a údržbu vztahují ty nejpřísnější pravidla. Zadali jsme
restaurátorský průzkum a doprovodné
práce firmě, která pro nás v minulosti
tyto práce dělávala, ale výsledek byl
ten, že dodané podklady byly zpracovány velice povrchně a nebyly dostatečné pro vydání závazného stanoviska
památkářů. Proto jsme se touto firmou

UKLIĎME NAŠI OBEC
Úplně na začátku tohoto článku mi
dovolte, abych poděkoval všem, kteří se do této akce jakkoliv zapojili. Je
úžasné, že se mezi námi najde obrovské množství lidí, pro které není místo
kde žijí a o které se starají ohraničeno
vlastním plotem.
Bylo super, kolik sms o odložených
pytlích dorazilo a ještě úžasnější bylo
to, kolik pytlů se objevilo s posbíranými odpadky rovnou u sběrného dvora. Dále věřím, že plno z Vás dokázalo
posbíraný odpad dále vytřídit, a to co
již vytřídit nešlo, zlikvidovat prostřednictvím vlastních nádob na odpady.
Někteří z Vás dokonce nečekali na oficiální termín této akce a pustili se do
úklidu dříve nebo uklízeli i po jeho oficiálním skončení. Bohužel se i během tohoto úklidu našli tací, kteří se postarali
o to, aby zúčastnění měli více práce.
Co se během této akce objevilo v lesíku a v příkopu můžete vidět na fotografiích. Palety, hadice, části nábytku,
kyblíky asi nejsou věci, které někomu
nechtěně vypadnou z kapsy či uletí
z batohu. Nejsmutnější je na tom to,
že se tyto věci v přírodě objeví i přesto,
že jsou služby sběrného dvora zdarma.
Pytlomaty vyrobené „odpadu“ byly již
odstraněny. I přesto nám po této akci
na obci zbylo několik balení pytlů, a to
nás přivedlo na myšlenku, že pokud ja-

kýkoliv spolek nebo skupina nadšenců
bude mít zájem v úklidu našeho okolí
pokračovat, rádi jim kdykoliv poskytneme pytle i gumové rukavice a následně zajistíme odvoz posbíraného
odpadu.
O tom, že je tato akce dobrá svědčí
i plno ohlasů od Vás. Na vedlejší straně
uvádím jeden z nich. Ještě jednou moc
děkuji.

Tomáš Peterka - místostarosta obce

rozloučili bez zaplacení a v současné
době připravuje jiný restaurátor nové
a snad kompletní podklady. Realizace by měla proběhnout v roce 2022 za
předpokladu získání příslušného dotačního titulu. V letošním roce by ještě měly
být osazeny repliky původních ozdob
na střeše, které se v současné době
vyrábějí podle zachovaného originálu,
který zachránil pan Caletka.
Kdy začne výstavba ubytovacího zařízení pro seniory v Pištíně?
Toto je dotaz spíše na investory, ale
podle posledních informací stále probíhají práce na získání stavebního povolení.
Rekonstrukce části komunikace Pištín Vojtěch?
V současné době čekáme na vyhlášení výsledků dotačních titulů kam jsme
žádost podali a po jejich zveřejnění na
konci května budeme vědět víc.
Jaroslav Havel - Starosta obce
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Ahoj, Tomáši,
V neděli jsme spojily příjemné s užitečným a zapojily jsme se do akce „Ukliďme Česko“. Za 2,5 hodiny jsme nasbíraly
devět pytlů. Nestačily jsme se divit, ale braly jsme to sportovně a byla to i zábava. Našly jsme i zajímavé kousky, jako
například pánské kalhoty na hrázi Pištínského rybníka, tak doufám, že je někdo nebude nepostrádat. Zřejmě je někdo
odložil při poslední letní koupačce a zapomněl na ně, nebo že by nějaký otužilec ? Dále jsme zjistili, že oblíbenou českou
svačinou je řez MILA, ale není už tak oblíbené obal hodit do koše. A taky hašlerky mají lidé rádi, ale opět neradi obaly
vyhazují do košů . Pytle jsme s tátou včera posbírali a odvezli ke sběrnému dvora.
Každopádně jak Velikonoční stezka, tak akce Ukliďme Českou mají podle mého velký úspěch a takovéto projekty vždy
ráda podpořím.
Vendula Tomášková

VANDALISMUS?

Vážení sousedé, během pravidelného
svozu plastů, se občas najde drobný
nepořádek, který nemáme nikdo problém uklidit.
Někdy však narazíte v různých částech
naší obce na věci, co dokáží překvapit.
Na jedné fotografii je nepořádek na
dětském hřišti.
Zda se ještě jedná o dětskou hru, nebo
už jde o začínající černou skládku nechám na posouzení každého z Vás.
Pokud se jednalo o nějakou dětskou
hru, tak by bylo vhodné, kdyby po jejím ukončení došlo k úklidu použitých
„hraček“.

Na druhé fotografii je odstraněná mince, která byla někým zastrčena do
zámku v Kapli svaté Anny v Češnovicích. Je možné, že se mělo jednat o příspěvek na případné opravy této kaple.
Byl-li to finanční dar, je možné ke kapli
nainstalovat pokladničku a vhazovat
přímo tam.
V případě, že se jednalo o vandalismus,
prosím příště o použití bankovek vyšší
hodnoty namísto mincí, protože pokud
se příště nepovede předmět odstranit
mě, bude potřeba zásahu zámečníka
a toho pak vandalem vloženou bankovkou rovnou odměnit.
Tomáš Peterka - místostarosta obce
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NĚKOLIK DROBNÝCH OPRAV A ÚPRAV
Na fotografiích níže můžete vidět několik úprav původních stavů
v našem okolí. Některá tato místa budou ještě doplněna zelení či vhodným
mobiliářem.
Zda se nám úpravy povedly necháme
na Vašem posouzení. Rádi bychom
tímto směrem pokračovali i nadále,
proto prosím o zaslání Vašich nápadů či námětů na místa, kde by bylo
vhodné něco změnit či opravit.
Své nápady, co a případně i jakým
způsobem změnit můžete zasílat na
email.: mst.pistin@pistin.cz
Tomáš Peterka - místostarosta obce
Chodník ke hřbitovu bez zábradlí

Chodník ke hřbitovu se zábradlím

Plocha u č.p. 52 před úpravou

Plocha u č.p. 52 po úpravě

Pódium SRA řed opravou

Pódium SRA po opravě.

Prostor u hřbitova před úpravou

Prostor u hřbitova po úpravě
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JAK JSME SE V ROCE 2020
PODÍLELI NA OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?
Díky svým obyvatelům se Obec Pištín
může v roce 2020 pochlubit sběrem
starého elektra určeného ke zpětnému
odběru a recyklaci o hmotnosti 1,71 t. Na
každého obyvatele tak připadá 2,61 kg
vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce
skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi
nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje
Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých
spotřebičů Elektrowin.

OBEC PIŠTÍN

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2
o 20,41 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 8 ks
Nebylo nutné vytěžit 1 002,51 litrů ropy.
Představte si, že z tohoto množství se
pokryje spotřeba pohonných hmot
auta např. na cestu z Prahy do Brna po
dálnici D1 a to 38 krát.
Došlo také k úspoře 10 320,08 kWh
energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí
10321 krát.
Podařilo se recyklovat 983,61 kg železa.
Toto množství recyklovaného železa by
bylo možné použít pro výrobu 41 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

2020

1 710

20,41

8

1 002,51

38

10 320,08

10 321

983,61

34,72

41

6 172

42,89
2 860

Ing. Roman Tvrzník

Recyklací vysbíraných spotřebičů se
podařilo získat 34,72 kg mědi, což by
postačilo pro ražbu 6172 1€ mincí, nebo
42,89 kg hliníku, který by stačil na výrobu 2860 plechovek o objemu 0,33 l.

předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

12.03.2021
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POZDRAV Z KOUZELNÉ ŠKOLKY!
Střídavě oblačno až zataženo… někdy
trakaře. I tak se dá popsat období posledních měsíců. Ale s Kouzelnou pištínskou školkou jako by se každý přenesl
do prosluněného, barvami zalitého světa. 
V adventním čase jsme připravili tzv.
vánoční bonbónky v podobě videí, kde
děti zpívají koledy. Ty jsme každou neděli vypouštěli do virtuálního světa,
abychom všem rodičům, prarodičů
a přátelům poslali aspoň trošku kouzla
Vánoc.
I do naší školičky přiletěl Ježíšek a nadělil nám spoustu nových a zajímavých
hraček. Během ledna jsme si užívali
sněhu při zimních radovánkách. V únoru
zase protančili dopoledne na karneva-

lovém reji. A v březnu … nás opět zavřeli.
Musíme obrovsky pochválit všechny
děti i jejich rodiče za poctivé plnění distanční výuky.
Milé vzkazy, fotky i videa, které nám do
školky přicházely, nám udělaly velkou
radost a povzbudily nás do dalších aktivit.
V dubnu se školka otevřela jen pro 8 nejstarších dětí. Práce s nimi byla fajn, ale
v tak velkých prostorách naší mateřinky
byl prostě nesnesitelný klid! 
I v tak malém počtu jsme si užili čarodějnické mecheche a všichni studenti
školy čar a kouzel získali kouzelnické
osvědčení. Květen byl plný radosti,
když se brány školky rozkvetly a ote-

vřely i ostatním dětem. Na červen již
s opatrností plánujeme výlety.
Proběhnout by měl také první ročník
projektu SPOLEČNĚ PŘES PŘEKÁŽKY
– což je olympiáda obecních mateřinek.
V létě nás pak čekají práce na vylepšení školky a školního hřiště…
Plánů tedy máme až kam! Nejvíc se ale
těšíme, až se budeme moci společně
potkat i s vámi, našimi přáteli a sousedy.
Krásné léto a především pevné zdraví
všem přejí děti a celý kolektiv pracovníků
Kouzelné školky.
		
Kamila Lidralová
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VELIKONOCE JEŠTĚ TROCHU JINAK
Velikonoce v letošním roce už nás nezaskočili stejně jako v roce loňském, kdy
se muselo vše v rámci velkého množství zákazů a nařízení ohledně nástupu
pandemie řešit na poslední chvíli. Ale
i tak se sehnal zajíc, který rozdal dětem
pomlázku a dobře to nakonec dopadlo.
Bohužel některé děti trpí do dnešního
dne po setkání se zajícem s červenou
rouškou poruchami spánku, rodiče pořizují pasti na větší hlodavce, a proto dostal zajíc pro letošní rok raději volno .
Jak jsem již psal, bylo letos na přípra-

vu Velikonoc času poměrně dost, a tak
z prvotního nápadu, na který se nabalovaly další podněty, vznikla Velikonoční
stezka.
Snad na nikoho nezapomenu, ale chtěl
bych poděkovat panu Petru Kastlovi, za
výrobu dřevěných velikonočních vajec
v nadživotní velikosti, celému kolektivu
z pištínské Kouzelné školky za jejich výzdobu, starostovi za veškerou pomoc
a výběr úžasných míst v našem katastru
pro umístění vajec a také Magdalénce,
Gabrielkovi a Barnabáškovi, kteří všechny tašky s dárky pro ostatní připravovali.

Mě osobně nejvíce potěšila celá akce
ve dvou věcech. Za prvé, že se zúčastnilo velké množství dětí i dospělých.
A za druhé, že po celou dobu zůstala bez
dozoru vystavená vejce nepoškozená.
Níže jedna z pochval, kterých bylo tentokrát opravdu velké množství. Mockrát za ně děkujeme, protože je to jedna
z věcí, které nás vždy povzbudí a „nakopnou“ do dalších aktivit.
Tomáš Peterka - místostarosta obce

Jako rodič dvou dcer bych chtěla poděkovat všem z obce, kteří se v této nelehké době snaží uspořádat akce pro děti
a pomoci i jinak. Netradiční Mikuláš nás jako rodinu povzbudil. Vidět najednou tu změnu, něco nového a masky, to bylo
v tom stereotypu fakt super. Velikonoční hledání vajíček jsme si také užili.
Děkujeme
rodina Lexova
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POMÁHÁME MÉNĚ ŠŤASTNÝM
Každý z Vás si již určitě všiml, že se Vás
prostřednictvím našich stránek, vývěsek či formou SMS snažíme pravidelně
informovat o různých sbírkách či charitativních akcích, do kterých se naše
obec pravidelně zapojuje.

Diakonie Broumov

Všechny organizace, které si Vaše dary
shromážděné na obecním úřadě odvážejí či jsou jim odvezeny z nich mají vždy
velkou radost a děkují nám za realizaci
sbírky.

Potravinová sbírka

Rádi bychom touto cestou poděkování
předali těm, kteří si jej opravdu zaslouží.
Proto jménem všech obdarovaných děkujeme Vám, kteří do sbírek přispíváte.
		
Tomáš Peterka - místostarosta obce

předání potravin
potravinové bance
členem JSDH Pištín

ČSŽ PIŠTÍN
ČSŽ Pištín a obec Pištín si pro vás na
podzim připravil on-line akce Drakiádu a Zdobení perníčků. Děkujeme
všem, kteří se akcí zúčastnili. Snad jste

si akce užili a trochu se pobavili. Fotografie všech zúčastněných si můžete
prohlédnout na stránkách naší obce.
A jakmile se situace s Covid-19 uklidní,

znovu se na nějaké akci uvidíme. Přejeme všem hodně zdraví a pevných nervů.
Za ČSŽ Pištín napsala Lexová Naďa
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„OCHUTNÁVKA“ Z PŘIPRAVOVANÉ PUBLIKACE K VÝROČÍ OBCE
Oddíl šipkařů z Pištína
Rychlá rota šipkařů z Pištína zcela
ukončila činnost v sezoně 2018/2019,
někteří členové přešli do sousedních
oddílů, ale následující sezonu ukončila
koronavirová pandemie.

V pištínském pohostinství se provozoval šipkařský sport o něco dříve,
nežli zdev roce 1996 byl založen šipkařský oddíl s názvem Rychlá rota.
Ta vstoupila do soutěží, 2 ligy skupiny západ, kde byly šipkařské oddíly
i z velkých měst, kupříkladu Jindřichův
Hradec, Český Krumlov, Volary, Větřní
a další. Od samého počátku si Rychlá
rota vedla velice dobře, ale největších
úspěchů dosáhla v sezonách 2007/08
a 2010/11 kdy se stala vítězem 2. ligy
a tak někteří členové oddílu startovali
i na Mistrovství České republiky v kategorii B. To byl oddíl již od roku 2008
členem místního fotbalového klubu
Praktic FC Pištín.

Šipkařský sport je velice stará záležitost. První písemná zmínka o něm je
z roku 1314, další z roku 1415. Tehdy angličtí lukostřelci si ve vojenských táborech krátili chvíle jakousi, blíže nespecifikovanou formu šipek. Další zmínka je
z roku 1620, kdy se šipky házely do terče na lodi, která se plavila z Anglie do
Ameriky. Za kolébku šipkařství se považuje hlavně Anglie. Tam také vznikla
i určitá odnož šipkařství, kdy lukostřelci vyráběli ze svých šípů 25 až 30 cm
dlouhé šipky, které házely s několika
otočkami na terč, podobně jako se vrhají nože, či sekery. V konci 17. století
se házení šipek na cíl masivně začalo
provozovat v hospodách, kde terčem
většinou byla dna dřevěných sudů, což
do budoucna ovlivnilo tvar šipkařských
i střeleckých terčů.

Následuje seznam všech hráčů, kteří
prošli pištínským týmem:
Zdeněk Žák, Jaromír Rypl, František
Pešek, Roman Štěch, Tomáš Kabelka,
Marián Vašek, Pavel Lacina, Tomáš
Živnůstka, Zdeněk Jaroš, David Holý,
Radim Holub, Jindřich Rybák, Pavel
Holub, Michal Moser, Petr Husinecký,
Lucie Miková, Tomáš Brácha, Jiří
Marhoun, Honza Ficl, David Vávra,
Miroslav Kučera, Vlastimil Sedlák.

Vlivem kolonizace se šipkařské soutěžení z anglických hospod dostalo
do celého světa, čímž se stalo jedním
z nejstarších sportů. Číslování terčů
bylo zavedeno v roce 1896, ustálila se
i pravidla. Patent ocelového těla šipky
byl zaregistrován v roce 1906. V počátku 20. století se začaly organizovat
první pivovarské šipkařské ligy a v roce
1927 se uskutečnil první velký šipkařský
turnaj.

PIŠTÍN A PAŠICE
léta Páně 2021

Tradice posledních 30 let

Jan Caletka

Obálka připravované
publikace k výročí obce
V roce 1996 byl založen Jihočeský oblastní šipkařský svaz Českého šipkařského svazu.
V současné době jsou šipky jedním
z nejpopulárnějších sportů na světě
a šipkaři doufají, že se stane olympijským sportem.
Jaroš - Caletka

Oddíl šipkařů v počátku svého působení
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ČINNOST VČELAŘSKÉ ORGANIZACE V DOBĚ KORONAVIROVÉ

Pro včelaře z organizace Pištín býval
celoroční plán práce po několik desetiletí osvědčený, a proto v podstatě neměnný. V letní sezoně se včelaři
věnovali svým včelstvům a medobraní, nekonaly se členské schůze. Na ty
došlo až v závěrečných měsících roku
a počátkem roku následujícího.
Schůze byly zpravidla s přednáškami, zároveň se vyřizovala veškerá nezbytná agenda týkající se jednotlivců
i organizace. Veterinární správa každoročně požadovala a stále požaduje
protokoly o léčení včelstev, Centrum
chovatelů v Hradišťku u Prahy hlášení
o počtu včelstev každého jednotlivce
a jeho stanovišti. Ústředí Českého svazu včelařů požaduje hlášení a žádosti,
úpravu statistiky CIS systému (celostátní informační systém), každoročně
se platí členské příspěvky.
Včelaři platí finanční příspěvek z každého včelstva, z kterého pak jde část
pro ústředí a část zůstává organizaci.
Vydává se léčivo a podle počtu včelstev přispívá každý člen na léčiva.
V konci roku probíhá povinné odevzdání
měli na veterinární vyšetření varroázy.

Bývalo toho daleko víc, co se vyřizovalo
v průběhu několika schůzí v pištínském
Spolkovém domě Na Dolánku, kde se
scházeli včelaři z Břehova, Čejkovic,
Češnovic, Dehtář, Dívčic, Novosedel,
Tupes, Pištína, Plástovic, Pašic, Vlhlav,
Sedlce, Hlavatec, České Lhoty, Lékařovy Lhoty, Zbudova, Zálužic a Žabovřesk.
Jediná obec v obvodu organizace kde
není včelař, jsou Malé Chrášťany.
V období koronavirovém nastala situace jiná, a to hlavně v důsledku vyhlášení nouzového stavu v září roku 2020
a počátku roku 2021. Takže dosavadní
zaběhlý systém ser téměř zhroutil. Zákaz shromažďování většího počtu osob
znamenal pro sedmdesáti člennou organizaci stop schůzím a veškeré spolkové činnosti.
A tak nově zvolený výbor včelařské organizace stál v konci roku před velkým
problémem, jak za této nevýhodné
a nikdy nevyzkoušené situace vše řešit.
Hlavně požadovaná hlášení a odvody
vzorků měli, financí a výdej léčiva. Naštěstí mezi včelařskými důvěrníky v obcích a výborem organizace již řadu let
fungovala internetová pošta, pomocí
které se vzájemně informují, podávají
hlášení a instrukce, což nyní velice pomohlo.
Důvěrníci po domluvě předávali každý
za svůj obvod vzorky měli předsedovi Josefu Kačerovi do Břehova, nebo
jednatelce a zdravotníkovi, tedy man-

želům Kursovým na Sedlec podle toho,
kdo je pro ně nejblíž. Zároveň si odváželi léčiva na přeléčení, které proběhlo
v zimním a jarním období, tedy mimo
snůškovou sezonu.
Poslední členská včelařská schůze proběhla 13. září 2020. Byla s přednáškou
odborníka z Biologického centra Jč. AV
a od té doby se výborové, ani členské
schůze nekonaly. Včelařská organizace
si nemohla dovolit přes veškeré zákazy
přestat zcela fungovat, a tak pokračovala popsaným způsobem. Vše se zdařilo zvládnout popsaným způsobem.
Placení členských příspěvků proběhlo
v druhé polovině měsíce března v kanceláři Obecního úřadu v Češnovicích,
kde opět od důvěrníků za členy přijímala pokladní včelařské organizace paní
Jana Božovská. Důvěrníci se dostavili
disciplinovaně, s respirátory zakrývajícími nos a ústa, na listinách nechyběl
žádný podpis, finance všem souhlasily
na korunu.
Včelaři se již těší na nastávající sezonu
a mimo jiné také na to, kdy dostanou
první žihadla. Alergici na včelí jed si
toto potěšení musí odříci, neboť pro ně
je to život ohrožující. Autor detailních
fotografií včel je Ondřej Caletka
Kronikář ZO ČSV Pištín
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MYSLIVCI POMOHLI ZVĚŘI PŘEČKAT NÁROČNOU ZIMU,
KVŮLI COVIDU CHYBĚLA KULTURA
diční listopadové a prosincové hony
na bažanty ani oblíbená poslední leč.
Pandemie zapříčinila i to, že byla přerušena tradice pořádání mysliveckého
plesu.

Letošní zima byla o dost náročnější
než ta loňská. Panovaly větší mrazy,
a i sněhu napadlo dost. Díky práci
myslivců ale zvěř toto období přečkala bez problémů. Spolek bohužel kvůli
pandemii nemohl pořádat své tradiční kulturní akce, kterými jsou poslední
leč a ples. Koronavirus ovlivňuje dění
na celém světě a není divu, že se dotkl
i činnosti myslivců. Nekonaly se tra-

Ani tyto okolnosti ale nezabránily myslivcům, aby se vzorně starali o zvěř
a pomohli jí tak přečkat náročné období. Svou první zimu má za sebou 15 nových krmelců, ve kterých po celou dobu
nechybělo seno, jadrné krmivo a sůl.
Myslivci rovněž po honitbě umístili několik koroptvích budek a když napadlo
hodně sněhu, zajistili prohrnutí na několika loukách.
Po novém roce, kdy to vládní nařízení
umožňovala, se ale přece jen myslivci sešli a za idylického zimního počasí uspořádali hon na bažanty. A ten

se vydařil na jedničku. Uloveno bylo
99 bažantů.
„Škoda, že takto pěkný hon nemůžeme
zakončit někde v hospodě, kde bychom
to celé zbilancovali, dali si dobré jídlo,
pití a pěkně se pobavili,“ shodovali se
v lednu myslivci.
Nyní na myslivce čekají jarní práce
a povinnosti. Kachní budky na rybnících už byly vystlány senem, v plánu
jsou opravy a rušení několika oplocenek, práce na odchovně u Češnovického cípu a samozřejmě nechybí udržování pachových ohradníků. Ty se velmi
osvědčily a výrazně snížily počty střetů
vozidel se zvěří.
Myslivecké sdružení Pištín
Východy slunce nad rybníkem Bezdrev

Zásilkovna Z-BOX
Z-BOX je samoobslužné výdejní místo
Zásilkovny, díky kterému už nikdy nemusíte být jako na trní a čekat, až vám
zavolá kurýr. Cena doručení je stejná
jako na naše výdejní místa.
Z-BOXy jsou k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu!
Jakmile náš řidič doručí Vaši zásilku
do Z-BOXu, obdržíte od nás informační
e-mail a SMS zprávu. V této chvíli můžete zásilku vyzvednout.
Co k vyzvednutí zásilky potřebujete?
• mobilní aplikaci Zásilkovna
• zapnutý Bluetooth a polohové služby
• uhrazenou dobírku předem
Obec nyní jedná o umístění druhého
Z-BOXu do části obce Češnovice.

Otevírací doba CELOROČNĚ:
Po – Ne 00:00–23:59
Umístění výdejního místa:
Z-BOX se nachází vedle autobusové
zastávky.
Dobré vědět:
Standardní úložní doba zásilek jsou
3 dny s možností prodloužení o další
2 dny.
Dobírku lze uhradit předem přímo
v mobilní aplikaci Zásilkovna, nebo online přes platební bránu pomocí odkazu, který jste obdrželi v e-mailu.
Více informací na: zbox.zasilkovna.cz
Identifikátor pobočky: 11197
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POSLEDNÍ FÁZE REKONSTRUKCE HOSTINCE V ČEŠNOVICÍCH
Po opravě a modernizaci hostince, následné opravě a úpravách sálu bylo vše
zakončeno v letošním roce pořízením
nového inventáře. Původní již „přesluhující“ stoly a židle byly nabídnuty k
odkoupení občanům. Zájem byl veliký
a vše bylo během jednoho dne zamlu-

veno a v následujícím týdnu i zaplaceno a odvezeno. Následně mohlo dojít v
prázdném sálu k montáži nových stolů.
Dále byly mezi sloupy nainstalovány
závěsy a na pódium opona. Pevně věřím, že se nám díky postupnému rozvolňování proti epidemiologických opatře-

ní podaří co nejdříve si na nových židlích
společně posedět a položit si na stůl
něco dobrého k snědku či pití.
Tomáš Peterka - místostarosta obce

JAK DOSTÁVAT Z OBCE POTŘEBNÉ INFORMACE DO EMAILU?
Na oficiálních webových stránkách naší
obce www.pistin.cz se nachází nalevo textový blok s názvem INFORMACE
E-MAILEM , zde do pole vyplníte Vaší
e-mailovou adresu, poté do kolonky

opíšete ověřovací kód za dvojtečkou
a poté už stačí pouze stisknout tlačítko.
ODESLAT. Od této chvíle budete do Vaší
emailové schránky pravidelně dostávat
veškeré informace o plánovaných ak-

cích, jednáních zastupitelstva i aktualitách v obci. Samozřejmě je možné se
z tohoto odběru kdykoliv odhlásit.
Tomáš Peterka - místostarosta obce

Sem napište svůj email

Zde je Váš ověřovací kód
Sem opíšete ověřovací kód

Klepněte na tlačítko ODESLAT
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SEDMKRÁT SE NADECHNI
Domluvili jsme se s panem Korešem,
že by nebylo špatné do každého zpravodaje otisknout rozhovor s nějakou
osobností, pamětníkem, či zkrátka
s někým kdo umí něco zvláštního,

nebo je v něčem šikovný. Rozhovory má v plánu realizovat pan Koreš,
ale já jsem nejprve chtěl vyzpovídat
jeho, protože mu před nedávnem vyšly povídky v knize Trojpovídky u na-

V kolika letech si se psaním začal?
Pořádně jsem začal až posledních letech. Zkoušel jsem to trochu i dřív, ale
spíše jsem se věnoval práci. Až nedávno jsem si řekl, že budu dělat i něco
pro sebe.

Jaké je Tvé životní motto?
Než odpovíš, sedmkrát se nadechni.
 Je to motto z Japonska, mou ženu
i kamarády přivádí k šílenství. Je fakt,
že kolikrát už není třeba odpovídat,
tazatel si odpoví sám.

Co Tě k psaní přivedlo?
Vždycky jsem hodně četl. Záložní baterky jsem měl jako kluk schované
pod polštářem, abych mohl pokračovat do noci. Myslím, že k psaní to
pak je už jen kousek. Velká motivace
přišla, když jsem uspěl s námětem na
scénář pro Seznam.cz, řekl jsem si, že
to se mnou nemusí být tak špatné.
Pak následovaly další soutěže.

Chtěl si být už jako malý adiktolog, nebo
jako každý z nás popelář,
hasič a kosmonaut?
Rocková hvězda. To se ale úplně nepovedlo. Profese adiktologa mi dávala smysl až později, je to práce jako
každá jiná – pokud ji člověk dělá rád,
funguje to.

„Oblboval“ si holky básničkami? Pokud ano, fungovalo to? (Neboj, manželka dostane výtisk, kde tato otázka
nebude )
Pár jsem jich napsal a myslím, že fungovaly. Jen jsem ten úspěch asi nedokázal zužitkovat. 
Jakou svojí vlastnost by si chtěl změnit?
Lenost.

Trojpovídky vyšly před pár měsíci, co
plánuješ dál?
Letos by mi mělo vyjít celkem sedm
povídek ve dvou dalších sbírkách.
První je antologie horroru, kam jsem
byl doporučen, z čehož mám velkou
radost. V další sbírce budu mít větší
prostor, pracujeme na ni se třemi autory. Zase jde hlavně o horrory. A samozřejmě pracuji na románu, ten ale
chvíli potrvá, stále se učím.

kladatelství Kosmas. O jednu krátkou
povídku jsme ho také požádali a na
konci tohoto článku si ji můžete přečíst.
Tomáš Peterka - místostarosta obce

Proč horror?
Strach je pro mě výrazná emoce, dobře se mi s ní pracuje. Ten imaginární
svět je protipólem hluboké reality
a kontroly, která je obsažena v mé
práci. Takže je psaní vlastně taková
relaxace. Román ale nebude hororový, spíš taková detektivka z místního
prostředí. 

Na poslední straně otiskujeme horrorovou mikropovídku J.Koreše, která se
v soutěži časopisu Howard umístila
na sedmém místě (celkem se účastnilo 74 soutěžících). V povídce jsou „vypínány“ vulgarismy.
Zároveň tímto prosíme občany, aby
nás upozornili na zajímavé osobnosti, které žijí mezi námi a se kterými by
bylo vhodné udělat rozhovor. Své tipy
zasílejte na adresu kores@seznam.cz
Tomáš Peterka - místostarosta obce

Ukázky ilustrací v knize
Ilustrátorky:
Jitka Jungmannová, Jaroslava Kučerová, Jitka Mísařová

Kniha Trojpovídky
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NÁSTUPIŠTĚ (Horrorová mikropovídka J.Koreše)
dlažbu nástupiště. Ticho. Pozoroval
zježené chlupy na předloktí a za krkem
ho zamrazilo. Musí se podívat. Pomalu
povytáhl hlavu do okna, jen po úroveň
očí.
Schodiště k perónu bylo prázdné, ale
Marek tušil, že tenhle výhled z okna
ho nepotěší. Za lavičkou stál zády k
jejich oknu malých chlapec a rozhlížel
se. Pruhované triko mu těsně obepínalo trup a vyzáblé ruce měl jako v křeči
napnuté u těla.

V podřepu klopýtal vagónem kupředu
a doufal, že je z venku není vidět.
„Dělej, ještě dál, musíme do tmy!“ snažil se šeptat, ale hlas mu strachy přeskakoval.
Bety před ním spadla na čtyři a rozmázla se na podlaze plné fleků od
kávy a zaschlých plivanců. Ani nehlesla, jen hrábla po kabelce, jejíž
obsah se rozkutálel do všech koutů.
Otočil se. Měl pocit, že musí být slyšet přes celé nádraží. Rychle se zvedli
a pokračovali směrem ke konci vagónu.
Ještě kousek, potichu roztahoval
posuvné dveře mezi vozy a Bety se
choulila pod oknem. Musí přejít přes
ocelové pláty k dalším dveřím, kde je
čekal zhasnutý vagón. Doplazili se do
prvního kupé a přikrčili pod okno na
podlaze.
„Do p-----e co to bylo? “ vysoukala ze
sebe Bety, a chtěla pokračovat. Rychle jí přikryl pusu rukou.
Sám nevěděl. Soustřeď se! Zpocená
ramena se mu lepila na koženkovou
opěrku a tílko měl mokré. Krev přilepila
látku ke stehnu. Bety na něj prosebně
upírala oči.
Jako by mohl vymyslet nějaký zázrak,
nebo co. Hlavně ať jí teď nechytne jeden z těch hysteráků.
„Klid, to zvládneme.“ Nebyl si jistý,
jestli uklidňuje sebe nebo Bety. Ru-

kama se přidržel dolní hrany okna
a pomalu vykoukl na perón. Rám páchl
kovem a špínou, ale sklo bylo čisté. Vedle přeplněného koše s odpadky stála
lavička s reklamou na sušenky. O kus
dál svítila prázdná informační cedule
a na hodinách vedle právě přeskočila minutová ručička. Půl druhé ráno.
Schody vedoucí z podchodu na perón
byly naštěstí prázdné.
„Možná jsme je setřásli,“ přikrčil se
zpátky pod okno. Choulila se naproti
němu, zaklíněná mezi sedačkou a malým košem na odpadky. Oči jí těkaly ze
strany na stranu.
„Co budeme dělat? Určitě nás najdou!“
Toužila, aby ji uklidnil, nemohla se zorientovat. Najednou se vyděšeně zvedla a Marek ji na poslední chvíli chytil za
ruku a stáhl k sobě na podlahu.
„Co blázníš?!“ dusil svůj křik. „sedni si a
buď potichu. Poslechni mě aspoň jednou do p-----e!“ K---a p----á, kdyby ho
poslechla před půl hodinou, nemuseli
by tady sedět podělaný strachy. Říkal
jí, ať toho dědka s klukem nechají spát
na lavičce. Že už dneska nakradli dost,
že by už měli jít spát. Ale ne. Byla rozjetá a dostala ho zase do p-----u.

Je pozdě. Chlapec se prudce otočil
směrem k nim a jejich oči se na okamžik střetly. Úsměv se mu protáhl v
nepřirozený škleb, který odhalil špičaté zuby. Hrdelní skřek oznamoval dědkovi, že oběť je nalezena.
„K---a, běž!“ vykřikl, ale Bety už byla
před ním. Klopýtala a oba se hrnuli
dál. První vagón za nimi, dveře, další
vagón. Slyšel za sebou skřípění, tlumené nárazy. Nesmím se podívat! Už se
blíží další šoupačky.
Prudká bolest v koleni ho poslala na
okamžik k zemi. Narazil do opěrky sedadla. Neotočím se. Bety byla najednou na metry před ním. Stála zády ke
dveřím oddělujícím vagóny a zděšeně
zírala za Marka. Do očí se jí draly slzy.
Zabral, aby to k ní stihl, ale najednou
mu nic nedávalo smysl. Viděl Bety, jak
prochází křídly dveří, otáčí se a zase
je před ním zavírá. Čas zpomalil. Dveře se srazily a skrz jejich sklo viděl, jak
ramínkem kabelky svazuje jejich kliky
k sobě.
„Promiň Marku, já musím, promiň…“
dorazil pozdě. Dlaň klouzala po dveřích a stín starého muže s dlouhou
rukou se blížil. Žluté nehty se měnily v
drápy. Něco se mu zahryzlo do lýtka…

„No a co! Mohla jsem snad vědět, že
ten kluk je nějakej z-------j mutant
nebo co?“ neovládala se. Nejradši by ji
uškrtil, aby už byla zticha. Zatnul zuby.
Najednou se nad nimi ve skle mihl stín.
Zaslechl plácání dětských botiček o
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