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OBEC PIŠTÍN A OBEC BARÁČNICKÁ
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA
SPOLEČNÉ SETKÁNÍ K PŘÍLEŽITOSTI AKCE

12. ROČNÍK

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

Sejdeme se 7. prosince 2022 v 18 hodin
Na návsi v Pištíně
Občerstvení zajištěno 

Vážení a milí čtenáři,
dnes, když začínám zpracovávat
rozpočet obce na příští rok vidím,
jak bude těžké zodpovědně připravit hospodaření naší obce, a to na
stránce příjmové a také na stránce výdajové. Obě strany rozpočtu
říkají, co si obec může dovolit, kde
se musí kohoutek přivřít a kde si naopak můžeme dovolit zrealizovat
něco, co jsme si naplánovali nebo
i takové projekty, se kterými jsme
dopředu nepočítali. Také každý rok
přijde mnoho drobných vydání či
vynucených oprav a podobně. Pro
rok 2023 je sestavování rozpočtu
o to těžší, že na obce plně dopadnou důsledky ekonomické a energetické krize, nedostatek stavebních materiálů, navyšujících se cen,
vytíženost firem a také stále oprávněný přetrvávající strach z dalších
vln covidu.S úsporami energií nám
snad pomohou připravované instalace fotovoltaických panelů na
obecních budovách. Rozhodování zastupitelů v oblasti možných
úspor bude těžké. Máme zhasínat
veřejné osvětlení, vypnout osvětlení kostela, zrušit internetové pokrytí tam, kde ho máme pro uživatele
bezplatně…? Těch možností je mnoho, ale je zde otázka, zda případná
úspora bude tak významná, abychom například instalovali nová čidla, svítidla či měnili způsob vytápění apod.?
Rozpočet obce Pištín umožňuje každý rok realizaci jednoho většího,
a tudíž dražšího projektu a spousty malých drobných oprav, rekonstrukcí a vylepšení, kterých si mnozí ani nevšimnou. Jedná se o opravy
komunikací, drobné opravy obecních nemovitostí, pořízení drobného materiálu a vybavení. Vylepšení
životního prostředí výsadbou stromů a květin, pěstební práce v lese.
Připraven máme projekt na obnovu a doplnění dopravního značení
ve všech místních částech. Vznikal
dlouho, ale požadavky některých
úřadů byly neúměrné, a to již vůbec nechci zmiňovat finanční náročnost. Do pasportu dopravního
značení jsme se snažili prosadit

všechny požadavky, které přišly od
občanů a i tam, kde byly na první
pokus zamítnuty, je případně poupravit ke spokojenosti úřadů.
Pokud jde o kulturu, tak plánujeme
maximum možného. Změna bude
v tom, že nově vznikající kulturní komise pomůže spolkům a obci
s organizací, přípravou, realizací
a také s financováním vybraných
akcí. Rovněž počítáme se zvýšením
příspěvků na činnost spolků, které
v obci působí, určitě si to zaslouží.
Zachovat chceme tradiční kulturní,
společenské a sportovní akce, které
pořádáme a naopak se možná k některým vrátit, pokud o to bude zájem. Poděkovat je zde třeba všem,
kdo se na přípravě, organizaci, zajištění občerstvení a také na úklidu
po akcích podílejí. Jsou to pořád ty
stejné tváře a určitě si zaslouží poděkování.
Zanedlouho nastane adventní čas
a ten bude u nás spojen s několika
kulturními vystoupeními a nebude
chybět ani setkání občanů na Štědrý den u stromečku, kde bude také
k dispozici pro všechny zájemce
betlémské světlo.
Na závěr roku nebude chybět ani
tradiční „Předsilvestr“ pořádaný
obcí 28. 12. 2022, tentokráte v Češnovické hospodě, kde můžeme na
chvíli zapomenout na vše špatné,
co se stalo v roce 2022.
Připravujeme pravidelná setkávání
seniorů, knihovna v Pištíně připravuje besedy s autory knih z našeho
okolí, na žádost občanů bude obnovena Pištínská pouť a také zájezdy.
Je toho určitě hodně, co spolu můžeme prožít a chtěl bych proto nám
všem popřát do zbytku letošního
roku a také do toho nového hodně
pohody, štěstíčka a zdraví.
Jaroslav Havel
starosta obce
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VÍKENDOVKA

Již pátý ročník akce pro celé rodiny s názvem „Víkendovka“
se uskutečnil od pátku 17. 6. do neděle 19. 6. Tentokrát naše
cesta vedla do kempu ve Velkých Hydčicích, kde se celá skupina utábořila. Poměrně velký kemp se po našem příjezdu
a rozbalení všech stanů, přístřešků a polní kuchyně zmenšil
pro ostatní návštěvníky téměř na polovinu.
V pátek po utáboření proběhla příprava na táborák a byl
dán program na následující dny. Večer volná zábava a kofola tekla proudem.
Sobota začala neúspěšným pokusem o nástup do vlaku,
kdy nebylo možné do přeplněných vagonů naložit ani ty
nejmenší z nás. Následoval rychlý přesun osobními automobily do Sušice, kde, již byly připraveny rafty a lodě pro celou
skupinu. Po nalodění a zvládnutí zácpy větší než na dálnici
už bylo splouvání Otavy poměrně dobré, až na pár mělkých
úseků, kde bylo nutné vystoupit a raft táhnout. Plánovaná
zastávka nás čekala u obce Rabí. Zde byla objednána prohlídka hradu s průvodcem.

Po prohlídce se každý pokusil o zajištění nějaké stravy
v místních přeplněných restauracích. Poté se všichni navrátili k lodím a cílová zastávka byla jasná. Autokemp Velké
Hydčice. Lodě byly vyskládány na břeh a šéfkuchař se pustil
do přípravy večeře v polní kuchyni. Opět nezklamal a všem
chutnalo. Večer byla pro děti připravena stezka odvahy. Někteří z nás se báli, tak raději zůstali hlídat kemp a zbylou zásobu Kofoly.
Poslední den výpravy proběhla poslední část programu
a tou byla střelba na terč. Následovalo vyhodnocení a udělení cen dětem i pořadatelům. Po obědě byla oficiální akce
ukončena a všichni se postupně rozjeli do svých domovů.
Všem organizátorům patří poděkování a všichni se již určitě těšíme na další ročník, ve kterém bychom rádi navštívili
kemp v Dlouhém Boru u Nové Pece.
Tomáš Peterka
SDH Češnovice
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POUŤ SVATÉ ANNY
se uskutečnila poslední červencový víkend. V sobotu odpoledne proběhlo fotbalové klání mezi týmem mladíků a týmem
dříve narozených. Po fenomenálním výkonu všech hráčů se
fotbalové štěstí nakonec přiklonilo k týmu mladších. Tímto si
zaslouží ještě jednou gratulaci. Jejich jména jsou již na věky
vyryta na putovním poháru, který je umístěn v Češnovickém
hostinci. Po zápase následovala zábava pro děti i dospělé.
Letos se kromě skákacího hradu povedlo zajistit i kolotoč
a střelnici, která byla pro všechny asi největším lákadlem.

Nedělní den začal mší v Kapli svaté Anny. Večer nám zahrála
kapela Babouci. Samozřejmě nechyběla ani tradiční strouhanka. Věřím, že se pouť všem líbila a pokud máte nápady na
její vylepšení nebo na nějakou změnu, budu za ně rád.
Tomáš Peterka
SDH Češnovice
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DRAČÍ LODĚ NA BEZDREVU
V sobotu 27. 8. 2022 se
v Zálužicích na rybníku
Bezdrev uskutečnil další ročník závodů dračích
lodí. Již tradičně se mezi
soutěžící v kategorii mixů
objevila naše posádka s názvem Zálužická
boule, které jen o kousek utekla účast v bojích
o medaile. Příště to už určitě vyjde!
Novinkou pro letošek byl
start dětské posádky.
Bohužel se nepovedlo
poskládat celou posádku z našich dětí, ale díky
ochotě pořadatelů byla
posádka doplněna o potřebný počet profesionálů zapůjčených z jiných
týmů. Po urputném boji
nakonec zvítězila zkušenost a trénovanost profesionálních posádek, a tak posádka Pištínských čápat brala
medaile za třetí místo.
Organizátorům děkujeme za bezproblémové zvládnutí celé
akce a pro příští rok slibujeme krásné slunečné počasí po celý
den bez bouřek a přívalových dešťů.
Tomáš Peterka
místostarosta obce
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GERMÁNI A ŘÍMANÉ V ZÁLUŽICÍCH

V sobotu 1. října 2022 se na zálužickém poloostrově konal
II. ročník rekonstrukce bojů mezi římskou legií a barbarskými Germány. Pořadatelem akce byl spolek Zlivan a Obecní
úřad Pištín. K zhlédnutí byla prezentace římských legií a Germánů, jejich výzbroj a výstroj v 1. - 4. stol., taktika, výcvik,
souboj gladiátorů a bitky mezi zástupci obou pronárodů. Doprovodný program pro děti zajistila Iniciativa Pivoňka (malování, střelba z luků, kuší, katapultu a jiné). Zájemci se mohli
občerstvit u stánku s nápoji, jiný stánek nabízel cukrářské
výrobky, vstup a parkování zdarma. Dostavilo se odhadem
200 zájemců, což bylo zhruba stejně jako v roce minulém.
Letošní ročník byl mimo zmíněný program zároveň seminářem, neboť každá akce byla před započetím divákům vysvětlena na odborné úrovni, v případě gladiátorů byli diváci
vtaženi do programu. Germánské i římské ozdoby, spony,
prsteny, opasky, meče, zbroj, katapult a další předměty odpovídaly dobovým originálům, takže mezi populací 4. století
by tito protagonisté nebyli ničím nápadní. V bitce u římského tábora zvítězili nejprve jeho obránci, následovaly ukázky výcviku, taktiky, hmotné kultury obou národů a v závěru
barbaři dobili římský tábor. Na konci téměř čtyřhodinového
programu s ukázkami soubojů v již značně chladném počasí
vystoupili spoře odění gladiátoři, kteří měli opodál také svůj
stánek s ukázkami výzbroje.

Pečlivost, s jakou byla akce připravena, podtrhuje i to, že
v cípu poloostrova vyrostla konstrukce dřevěné brány římského tábora s ochozem, kterou střežili obránci. V řadách
Římanů se objevila korouhev. Římský městský prefekt zčásti komentoval průběh a dění na „place“, střídal se s Václavem Škopkem ze Zlivi, jenž měl celou akci na starosti.
Tohoto ročníku se v řadách Římanů zúčastnili také dva
hosté ze Slovenska, dva z Rakouska a jeden z Itálie. Nikdo
nezklamal, pouze počasí, které bylo chladné a v závěru se
přidal i déšť, který část diváků odradil. Ti, co zůstali až do
konce, herce za výkon odměnili potleskem. Z představení byl natočen téměř dvouhodinový videodokument, který
lze shlédnout na internetu pod heslem „Je to tu! Germáni proti Římu! Pevnost Limes pod útokem! Zálužice‑Pištín.“
(https://www.twitch.tv/videos/1606549261).
Komentátor
tohoto videa nešetřil vtipem, mimo jiné přirovnal zálužický
poloostrov k newyorskému Manhattnu. Ještě pro vysvětlení:
herci namísto nebezpečných špičatých kopí měli na jejich
koncích hadrové koule, samozřejmě z důvodu, aby nebyl nikdo zraněn.
Jan Caletka
kronikář
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130 LET KAPLE SV. ANNY V ČEŠNOVICÍCH

▲ Češnovická kaple na olejomalbě českobudějovického akademického malíře
Miroslava Konráda z r. 2020.
V tomto roce uplyne 130 let od započetí
stavby kaple Svaté Anny v Češnovicích
na návsi. V obci nebyla první stavbou
tohoto druhu, neboť minimálně od počátku 19. století zde bývala malá zděná
kaplička s dřevěnou zvonicí. Nalézala
se do roku 1815 zhruba uprostřed návsi
a zasvěcena byla pravděpodobně svaté Kateřině. Stála však v trase zamýšlené císařské silnice z Českých Budějovic
do Vodňan (naproti Mašků usedlosti
č. p. 10), a proto musela být odstraněna.
Následujících osmdesát let musela postačit klasická zvonička dřevěná, umístěná naproti Raušarů usedlosti č. p. 9.
V té době v obcích přifařených k Pištínu
se několikrát v týdnu v odpoledních hodinách konala tzv. křesťanská cvičení,
kdy se sešli spíše staří lidé, kterým zdravotní stav již nedovoloval navštěvovat
nedělní mše, přicházely i malé děti, někdy se dostavil i pan farář. Společně se
pak modlili u některého z křížů či u božích muk za obcí, kde v roce 1865 dal
postavit kapličku sedlák Jakub Koupal.
Křesťanská cvičení se konala za každého počasí, i v zimě, takže mnozí z nich
naříkali: „Mít tak kapli, kde bychom se
mohli při modlitbách schovat“. Není
divu, neboť po roce 1860 takové měly
některé sousední obce, jako Břehov od
roku 1861 a Dasný od 1869.
Je dosti pravděpodobné, že o stavbě
kaple se v Češnovicích se jednalo již po
roce 1880, neboť v roce 1882 zámožná
paní Zámečníková darovala zdejší obci
zvon. Obecní pokladna byla samozřejmě velice chudá, a tak došlo na sbírku.
Kdo mohl, přispěl, ale velký finanční
příspěvek dala paní Vacková z č. p.14,
zbytek si vypůjčila obec v Záložně na
Hluboké. Vedení obce zadalo vypracovat projekt, následně byly požádány světské i církevní úřady o povolení

stavby, vlastní práce byly započaty
v jarním období r. 1892. Stavební dozor
nad řemeslníky i materiálem měl za
obec rolník Vojtěch Šustr č. 14, který byl
ostatně dlouhá léta jedním ze zastupitelů i starostou obce a bydlel v těsném
sousedství stavby. O výdajích na stavbu vedl záznamy, které se dochovaly.
Stavba zakrátko pokročila do stádia,
kdy byly zazděny stropní trámy a část
nad nimi zedníci připravovali pro tesaře.
Tehdy údajně jakési mladé děvče vlezlo na tuto nadezdívku a zhruba z této
výšky pěti metrů skočilo dolů, do hromady čerstvě nasypaného písku. Nic
se jí nestalo, ale pro místní lid to byl již
zázrak. Od počátku byla stavba naplánována větších rozměrů, aby se do jejích útrob vešlo mnoho lidí. Lavice jsou
na 50 osob a pro desítky dalších k stání.
Po dokončení stavby se v okolí hovořilo, že v Češnovicích postavili spíš kostel,
nežli kapli. Její věž byla od počátku naplánována a vyzděna do značné výšky,
a to z důvodu, aby zvony bylo slyšet
i v rozrůstající se části obce zv. Horánek.
Vyzvánění poledne, večerního klekání,
umíráčku, zvonění na pouťovou mši, při
pohřbech a podobně bylo až do roku
1948 povinností obecního kováře, za
kterou na konci roku, na svátek Ondřeje,
od místních sedláků dostával odměnu
v naturáliích. Poté se mnohé změnilo
a zvonění se museli ujmout dobrovolníci
z usedlosti č. p. 11.
Z dochovaných dokumentů lze vyčíst,
že stavba byla dokončena v roce 1893,
zednické práce provedla stavební firma
Bruner z Českých Budějovic či Hluboké
nad Vltavou. Oltář zhotovil truhlář Bartůnek z Lišova, křížovou cestu daroval
pištínský pan farář. Přáním místních

obyvatel bylo kapli zasvětit svaté Anně,
babičce Ježíše Krista. Slavnostní vysvěcení proběhlo 20. srpna 1893, které
provedl František Pivnička, kněz řádu
redemptoristů z Českých Budějovic.
Mimo již vzpomenutá křesťanská cvičení se v kapli každoročně konala Svatoanenská mše. Spíše výjimečně zde byly
oddávány manželské páry, a to ještě
řadu let za první republiky. Kaple se stala symbolem soudržnosti obce.
V období okupace bylo nařízeno zvony
zabavit pro zbrojařský průmysl. V soupise zabavených zvonů v roce 1941
(Sborník Staré Budějovice díl 5, s. 128)
je uvedeno, že jeden z nich měl výšku
40 cm, v dolní části průměr 25 cm, druhý nevhodný pro vojenské účely, byl
ponechán pro vyzvánění a ohlašování
požárů. Tento údaj platil zřejmě pouze
jeden rok, neboť Kronika obce Češnovice, díl 1., na straně 94 uvádí, že 26. května 1942 byly ze zdejší kapličky sundány
zvony a zabrány pro zbrojařské účely.
Větší zvon vážil 50 kg, byl z roku 1882
a darovala ho paní Marie Zámečníková. Menší zvon (Umíráček) vážil 15 kg
a byl z roku 1804. Faktem je, že krátce
po osvobození v roce 1945 byly do věže
zavěšeny zvony nové, které slouží dodnes. Větší z nich s nápisem Svatá Anna
je zván Polední, menší, zvaný Umíráček,
nese nápis: Na věčnou paměť osvobození ČSR 5. 5. 1945. Oba slouží dodnes.
První větší opravu kaple potřebovala
již v roce 1934, ale zub času na ní hlodal dál. V létech sedmdesátých byla
oprava již přímo akutní, ale nenašel
se nikdo, kdo by opravu provedl. Navíc
doba tomu nepřála, a tak jako jedno
z řešení bylo navrhováno zbořit vysokou věž.
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▲ Češnovická kaple na upomínkovém
hrnečku.
Když v roce 1981 dřevěné výplně z věže
vypadaly, střechou zatékalo, až strop
uvnitř prohnil a stal se nebezpečným,
venkovní omítky byly také značně
zchátralé, byla kaple uzavřena a již ani
tradiční pouťové mše se v ní nekonaly.
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Až v roce 1990 a 1991 se kaple dočkala
velkých oprav, jejichž základem bylo
zhotovení zcela nových oken, dveří, kulatých oken a výplní ve věži, které zcela zdarma zhotovil pan Josef Novotný
z č. p. 14 (vnuk Vojtěcha Šustra z počátků kaple). Následné stavařské a natěračské práce provedli členové sboru dobrovolných hasičů, potřebný materiál
financoval zpočátku MěNV Zliv, později
Obecní úřad Pištín. Protože strop uvnitř
kaple byl opraven provizorně a fasáda
také, v roce 1999 zásluhou Obecního
úřadu Pištín došlo k další velké opravě,
a to uvnitř kaple. Profesionálně byly
opraveny a vyměněny stropní trámy,
jejich podbití, oprava omítek, vybílení.
Byly provedeny i nátěry lavic uvnitř.
Došlo k opravám a nátěru celé fasády,
střešní krytina byla dána nová, dány

okapy i další potřebné oplechování.
O jedenáct let později, v roce 2010,
opět z iniciativy obecního úřadu byly
provedeny výkopy okolo základů kaple, které byly zavezeny vzdušným štěrkem, od stávajících okapů byla položena kanalizace pro odvod dešťové vody,
natřeny vstupní dveře, okna a všechny
dřevěné prvky v kapli a na věži. Byla
zhotovena také zcela nová konstrukce
nesoucí zvony.
A tak se od roku 1991 v kapli každoročně konají pouťové mše, již se zde konalo
několik církevních svatebních obřadů
i křtů novorozenců. Kaple se v minulosti objevila na pohlednicích a fotografiích, na upomínkových předmětech,
stala se inspirací pro malíře amatérské
i akademické.
J. Caletka, kronikář

OSLAVA 760. VÝROČÍ OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O OBCI PAŠICE

Letošní oslavy začaly vlastně již loňským vydáním knihy „Pištín a Pašice léta Páně 2021“ s podtitulem „Tradice
posledních třiceti let“ autora Jana Caletky. Vydání knihy
bylo reakcí na nejistou kovidovou dobu, kdy nebylo jasné,
jaké oslavy a akce budeme moci uspořádat.
Oslava to byla opravdu důstojná. Po slavnostním zahájení zahrála kapela „Blaťácká pětka“, která pochází také
z Blat, ale těch Borkovických u Vlastiboře a zahrála písničky, které každý známe. Dospělé muzikanty vystřídaly
děti a jejich doprovod z Doudleb, krásné vesničky ležící na

Malši. Při podívané na malinké i větší děti tančící v krojích
mi bylo trochu smutno, že i u nás nemáme někoho zapáleného pro práci s dětmi.
Cestou na vysočinu se u nás zastavila kapela KEKS a zahrála několik nestárnoucích hitů. Stejná kapela nám hrála
i při našem úspěchu v soutěži „Vesnice roku 2017“, a tak
to bylo i trochu o vzpomínání. Pro některé z nás i na dobu
dávno minulou.
Protože Pašice jsou nerozdělitelně spojeny s Pištínem, tak
ve dvou vystoupeních přispěly k oslavám i Pištínské baletky.
Při nástupu kapely „Metroklub“ v sestavě, která zaplnila
celé podium, bylo slyšet i hlasy, které říkaly, že to je spíš
kapela na plesy, ale těch pár pochybovačů brzo pochopilo, že dobrá kapela se prosadí a dokáže zahrát v divadle
i na návsi, tak potlesk byl opravdu dlouhý.
Celý hudební program završila večerní a noční diskotéka
pro všechny, kteří se ještě chtěli bavit.
Program byl po celé odpoledne doplněn zábavou pro děti,
a tak se nikdo nenudil a každý si mohl najít to své a ti, kdo
přišli za dobrým jídlem, určitě také nebyli zklamáni.
Ohlasy z řad našich občanů a rodáků a také z řad diváků
odjinud či jen projíždějících cyklistů jsou úžasně pozitivní
a asi nejčastější dotaz je, proč v Pašicích nemůžeme pořádat každý rok nějakou takovouto akci?
Jaroslav Havel
starosta obce
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JSDH PIŠTÍN
Snažíme se jít s dobou, a tak všichni členové již mají nově v telefonech aplikaci, kde po vyhlášení výjezdu potvrdí, zda se mohou či nemohou ke zbrojnici dostavit. Každý člen ví, kde se problém vyskytl, protože na telefonu má souřadnice GPS udané
profesionálními hasiči z ČB.
Současně se také ihned dozví, jaká pomoc je potřeba
a o jaký zásah se jedná.
Nakonec je potřeba poděkovat nadaci Agrofert, která
nám poskytla dotaci na vybavení zásahové jednotky
ve výši 40 000,– .
Tomáš Peterka
JSDH Pištín

Naše jednotka má za sebou další dva výjezdy. Poprvé asistovala při autonehodě v Češnovicích a den na to po přívalovém
dešti v Pašicích a Pištíně. Děkuji všem členům, že jsou schopni
a ochotni ve velmi krátké době reagovat a pomáhat všem potřebným.

SDH PIŠTÍN
Říjnová sobota se stala nejšťastnějším dnem hasičů z Pištína, kteří vybojovali vítězství a stali se mistřy Velké ceny
okresu České Budějovice v požárním útoku.
Je to již několik let, kdy na sebe parta mladých kluků oblékla
hasičské úbory a rozjela se sbírat trofeje na soutěžích v požárním útoku. Ani jejich začátky nebyly vůbec lehké. Postupné seznamování se s technikou, tvrdé tréninky, chuť a píle dovedla
družstvo kluků si splnit své sny. Klukům a jejich trenérovi děkujeme za výtečnou reprezentaci naší obce, všem sponzorům
a fanouškům a fanynkám za jejich podporu a klukům přejeme
mnoho dalších úspěchů nejen v tom sportovním, ale i osobním
životě. Všichni jsme na vás hrdí, děkujeme!
Vlastimil Sedlák, SDH Pištín
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ČESKÝ SVAZ ŽEN PIŠTÍN
ČSŽ Pištín s lítostí oznamuje, že dne 31. 12. 2022 ukončuje svou činnost. Děkuje svým členkám za jejich obětavou práci
a děkuje občanům, že nás podporovali. A protože se po roce blíží Vánoce, přeje všem hezké a klidné prožití těchto svátků.
Naďa Lexová, ČSŽ Pištín napsala

ZO ČSV PIŠTÍN

V posledních několika letech prošla základní organizace Českého svazu včelařů Pištín velkou proměnou. Největší změna byla v roce 2020.
Začátkem tohoto rokuproběhla valná hromada, kde se konaly volby.
Z celého výboru zůstala jen naše stálice, přítelkyně Alena Šilhová
z Pištína ve funkci pokladní. Předsedou byl jednomyslně zvolen přítel
Josef Kačer z Břehova. Jednatelkou pak Tereza Kursová ze Sedlce.
Obsadili jsme i nepovinné posty referentů. Referentem pro naše nejmenší, pro mládež, byla zvolena přítelkyně Anička Vancová ze Zalužic.
Referentem pro tlumení včelích nemocí byl zvolen přítel Petr Kursa ze
Sedlce. Předsedou revizní komise se stal Miroslav Stulík a posty v kontrolní komisi obsadili Miroslav Špírek a František Švingelbauer. Správcem unikátního včelařského muzea byl jednomyslně zvolen přítel Jan
Caletka z Češňovic.
Nové vedení se pomalu začalo seznamovat s chodem organizace.
Osvojili jsme si termíny, které je potřeba dodržovat, legislativu a vše,
co je třeba během včelařského roku udělat. Začali jsme plánovat brigády, schůze, společná setkání, návštěvu školky apod.
Do hry ale vstoupil coronavirus. Veškeré velké akce roku 2020 byly
odvolány. Základní organizace přešla do režimu, kdy se vše řešilo
jen přes důvěrníky. Co šlo, bylo odvoláno. Co nešlo odvolat, bylo
řešeno v rámci přísných epidemiologických opatření. Konaly se jen
uzavřené a nutné výborové schůze. Zápisy a nutné termíny (například termíny pro léčení) z těchto schůzí byly odesílány elektronickou poštou jednotlivým včelařům.
Paradoxně ale musím říci, že tato pandemie naši základní organizaci posílila. Pod novým vedením organizace přešla do jednadvacátého
století. Pro komunikaci s jednotlivými včelaři jsme začali používat výhradně systém CIS (Centrální informační systém pro včelaře). Veškerá
komunikace probíhá nyní jen elektronickou poštou. Včelaři jsou hromad-

ně informováni o společenských setkáních, o termínech léčení, o vyšetření včelí měli, o zákonných povinnostech každého včelaře a podobně.
Z důvodu coronaviru vzrostly i povinnosti jednotlivých důvěrníků. Za
sebe ale mohu říci, že svou funkci zvládli na jedničku. Velkým příkladem
je i výběr členských příspěvků a výplata dotace 1D. Tato akce se konala Češnovicích v prostorách místní knihovny. Nad celou akcí držela
ochrannou ruku naše nová pokladní, paní Jana Božovská z Češnovic.
Tuto funkci převzala po přítelkyni Aleně Šilhové z Pištína, která pokladní dělala úctyhodných 15 let.
V roce 2022 se naše základní organizace vrátila do normálu. Začali jsme
se společně setkávat a účastnili jsme se různých společenských akcí.
Začátkem roku jsme pořádali výborovou schůzi. Na ní každoročně vybíráme vzorky spadu měli od jednotlivých včelařů. Ty jsou následně
odesílány do laboratoře k monitoringu o výskytu parazitujícího roztoče Varoadestructora. Výsledky jsme odeslali jednotlivým včelařům
emailem.
Dále jsme zvolili zástupce a potvrdili účast na jednotlivých akcích pořádaných v rámci Obcí Pištín a Dívčice.
Mezi ty nejkrásnější a nejmilejší bych asi zařadil dětský den v Pištíně. Toto příjemné odpoledne si vzal na starost přítel Marian Strouhal
z Pašic. Děti si zde mohly prohlédnout včelařské nářadí, vyzkoušet
včelařský klobouk a kombinézu. Na obrázku rozpoznat včelku, trubce
a včelí matku. Samozřejmě nechyběly včelařské omalovánky a drobné
dárečky.
Velice povedená akce s dětmi se konala i v mateřské školce Sedlec.
Této akce jsem se účastnil já a můj syn Tomášek, který do této školky
chodil. Velkým lákadlem pro děti byla ochutnávka medu přímo z nevytočeného medového plástu. Dále pak ukázka včelí matky a trubce.
Naše základní organizace se účastnila i každoroční akce přádané obcí
Pištín „Pečeme Vaříme“. Této slavnosti se zúčastnili manželé Šilhovi a naše referentka pro mládež přítelkyně Anička Vancová. Děti zde
mohly ochutnat medové perníčky a dospělí pak vynikající medovinu.
Dále jsme se účastnili Kubatových slavností. Ty pořádá obec Dívčice
a my jsme tam vždy čestnými hosty a reprezentanty včelařského umu
a včelích produktů.
Čísla a statistiky závěrem:
Počet včelstev na našem území k 1. 9. 2022 byl 1080.
Za rok 2022 bylo na našem území vyprodukováno 12 752 Kg medu
a 545 kg vosku.
K 1. 9. 2022 má naše organizace 65 členů. Z toho je 13,8 procent žen
a 86,2 procent mužů.

Rozložení včelařské základy podle věku:

Mgr. Petr Kursa, ZO Pištín
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MINIFESTIVAL V PAŠICÍCH

BLATA
FEST

9. červenec
od 14.30
v
Pašicích
na návsi

Speciální host

Harvester

Agro-ethno - Horní Planá

A5

Zropuch

Metal – Týn nad Vltavou (Pištín)

Abhørrent Cabaret

Core and hate – Zliv

Divadelní soubor

Píchlá duše

Punk – Sedlec

Motorová Prdel

Country punk – Budějovice (Pištín, Zliv)

V Pašicích bylo v létě živo! Devátého července proběhl na návsi u rybníka první
ročník rockového minifestivalu Blata
fest. Blížilo se výročí založení vesnice a
tohle byla taková malá ochutnávka, aby
se občané naladili na nadcházející slávu. Cílem festivalu bylo představit amatérské kapely, které působí v Pištíně a v
okolních vesnicích Blat. Na akci se tak
postupně představily Abhorent kabaret
ze Zlivi, Píchlá duše ze Sedlece a skupiny A5 a Motorová prdel, které mají své
členy z Pištína. Jako host pak na závěr
večera vystoupil Harvester z Horní Plané. Některé skupiny svým projevem jistě
překvapily starší návštěvníky akce, ale
jinak panovala všeobecná spokojenost
a veselí. Počasí nám sice nepřálo, ale i
tak se návštěvnost akce pohybovala
okolo dvou set lidí a ti se deštěm nehodlali odradit. Pro návštěvníky bylo také
připraveno občerstvení, zmrzlina nebo
stánek s topinkami. Děti se pak mohly
projet na loďce po rybníce, vymalovat si
pár obrázků nebo vyzkoušet americkou
hru Cornhole. Velký dík patří především
členům SDH Pištín a Rybářskému klubu
Pašice za přípravu a pomoc při organizaci a v neposlední řadě také obci Pištín
za podporu akce. Možná, že se tento
festival stane tradicí a uvidíme se všichni na dalším ročníku.
Jiří Koreš
zastupitel

včas,
Přijďte e
začínám .
divadlem

Stánek pro děti – soutěže, Cornhole, maňáskové divadlo Mašlovacka a další
Vstup dobrovolný, výtěžek z akce bude věnován na činnost Pištínských spolků
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DĚTSKÝ DEN
Dětský den se letos konal v netradičním termínu, ale protože naše spolky jsou velmi aktivní i mimo území obce Pištín
a Baráčníci společně s Baletkami vystupovali v naší spřátelené obci Lukavice, tak jediný volný termín, který jsme
společně našli, byl 11. 6.
Před samotnou akcí se sešli všechny spolky a domluvily se,
jakou část soutěží či organizace si kdo vezme na starost.
Také se potom skoro všechny spolky na průběhu dne pro
děti podílely. Pro letošek jsme se přiklonili k tradičnímu
programu i místu. Takže se na „Buchtě“ skákalo v pytlích,
střílelo ze vzduchovky, házelo na plechovky a podobně.
Protože již máme i hasičské auto s cisternou, bylo se možné
v horkém dni osvěžit i vodní mlhou.
Každý dětský účastník byl odměněn drobnými dárky a na
závěr byl tradiční táborák s opékáním špekáčků a buřtů,
přesto, že účast dětí byl opravdu hojná, dostalo se na každého.
Jaroslav Havel
Starosta obce

DLABÁNÍ DÝNÍ, PODZIMNÍ TVOŘENÍ A LAMPIONOVÝ PRŮVOD
V 18:30 jsme se sešli a vyrazili k pomníku sv. Vojtěcha, kde
bylo pištínskými hasiči připraveno malé občerstvení. Průvodu se účastnili obyvatelé s dětmi ze všech částí obce. Stává
se z toho velmi oblíbená akce, proto v ní budeme i příští rok
pokračovat a budeme se těšit na Vaši účast.
Gabriela Vlásková
SDH Češnovice

Jako již tradičně jsme dne 28. 10. 2022 sešli, tentokrát díky
krásnému počasí, před češnovickou knihovou, abychom
s dětmi vydlabali dýně a vytvořili nějakou podzimní dekoraci.
Účast byla veliká. Děti dlabání dýní velmi baví, a proto si
tuto akci nenechají ujít. Nejdříve jsme si vydlabali dýně, každý dle své fantazie nebo dle předtištěné předlohy. Jako každý rok vznikly opravdu povedené kousky :).
Následovalo podzimní tvoření, při kterém jsme vyrobili papírové dýně a netopýrky k zavěšení na okno a látkové dýně,
které nám předšila jedna šikovná češnovická hasička, tímto
jí velmi děkujeme.
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NOVINKY Z RYBÁŘSKÉHO KLUBU PAŠICE
Členové rybářského klubu měli na jaře a v létě poměrně napilno. V polovině dubna uspořádali závody pro děti i dospělé. Začátkem června ale bohužel museli stejně jako v roce
2021 odvážet desítky uhynulých ryb. V červenci pak nejprve přidali ruku dílu k hudební akci Blata fest a nakonec nainstalovali na rybníček solární aerátor. Po celou dobu také
udržovali okolí rybníčka tak, aby reprezentovalo pašickou
náves.
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
17. dubna uspořádal klub rybářské závody, kterých se zúčastnilo 15 dospělých a 20 dětí. „Měli jsme obavy, že po
loňském úhynu to bude hodně špatné a budeme rádi, když
se vůbec něco chytne. Ale nakonec jsme vzhledem k situaci
byli spokojeni,“ hodnotil hospodář klubu Miroslav Kučera.
Závodníci ulovili celkem 12 ryb a šlo o samé kapry. Je skoro až neuvěřitelné, že hned pět jich chytil Stanislav Ferchenbauer ze Zlivi, který se s celkovými 212 centimetry stal
jasným vítězem. Druhé místo obsadil Jakub Kotrlík díky
kaprovi o délce 53 cm. Třetí skončil Jan Chalupa, jehož úlovek měřil 49 cm a pomyslnou bramborovou medaili bral Jiří
Rubák za kapra 42 cm.
Mezi dětmi zvítězil Vojtěch Rubák ze Zlivi, který chytil dva
kapry 46 a 38 centimetrů. Druhý skončil Tomáš Chalupa
díky kaprovi o délce 54 cm. Tento kapr byl největší ulovenou rybou dubnových dětských závodů. Třetí místo obsadil
Pavel Kadlec z Češnovic s kaprem 40 cm.
„Závody se povedly, žádné dítě neodcházelo s prázdnou,
nechybělo lehké občerstvení, takže vydařená akce. Udělili
jsme i titul „Nejlépe schovaná rybářka“, který získala Viktorka Grillová. Ta se totiž během chytání stihla i schovávat
pod blízkými smrčky,“ řekl člen klubu Jan Pavlíček ml.

ÚHYN RYB
V červnu roku 2021 uhynulo v rybníčku v Pašicích přibližně
250 velkých ryb. Důvodem byla náhlá změna tlaku spojená
s tím, že nebyla elektřina a nemohlo se čeřit. Bohužel ani
letošní rok se bez úhynu neobešel.
„Zase ten červen. Bylo málo vody, přišla změna tlaku a najednou začala vyplavávat uhynulá těla. Odvezli jsme přes
100 padlých ryb. Hlavně kaprů, ale byli tam i amuři a sumci. To se chce člověku brečet, když to vidí,“ uvedl hospodář
Miroslav Kučera. V dalších týdnech po tomto úhynu si klub
zapůjčil elektrocentrálu, která poháněla čeřidlo, a k dalšímu velkému úhynu už nedošlo.
BLATA FEST A ŠLAPADLO NA RYBNÍČKU
9. července se na pašické návsi konala kulturní akce Blata
Fest a Rybářský klub u toho nechyběl. „Pořadatel Jirka Koreš nás oslovil s možností podílet se jako klub na tomto minifestivalu a my jsme samozřejmě rádi přidali ruku k dílu,“
vysvětlil předseda Martin Kučera.
Počasí sice akci moc nepřálo, ale i tak si mohly děti ve stanu
Rybářského klubu vybarvovat obrázky s rybami, vyzkoušet
si nahazování na cíl a kdo chtěl, mohl chytat i ryby. Nejoblíbenější atrakcí ale bylo jednoznačně šlapadlo.
„Domluvili jsme zapůjčení s Honzou Chalupou a moc mu za
to děkujeme. Šlapadlo jsme přivezli na rybníček a během
chvíle se z toho stalo terno. Několikrát děti s rodiči i čekali
ve frontě, až se na ně dostane. Zpravidla se jezdilo k čápovi
a zpět a byla to docela makačka,“ popsal Jan Pavlíček ml.
SOLÁRNÍ AERÁTOR
V souvislosti s druhým velkým úhynem ryb se klub koncem
července rozhodl k investici do solárního aerátoru. „Hledali
jsme řešení, jak i bez elektriky zajistit nějaké vzduchování a objevili jsme solární aerátor. Koupili jsme trubky, vingly, Honza Pavlíček starší se svými kluky svařil konstrukci
a celé jsme to pak umístili do rybníčku,“ vysvětlil hospodář
Miroslav Kučera.
„Neděláme si iluze, že už nám tady nic neuhyne, ale za 15
tisíc korun si myslíme, že je to dobrá investice. Někdy je
třeba i pod mrakem a ono to šlape na plný výkon. Snad
to alespoň trochu pomůže,“ dodal finanční hospodář Jan
Pavlíček st.
Jan Pavlíček ml.
Rybářský klub
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JAK PIŠTÍŇÁCI DOTLAČILI VIKTORII PLZEŇ DO LIGY MISTRŮ
A NAVŠTÍVILI TV NOVA
24. srpna čekal fotbalovou
Viktorii Plzeň veledůležitý
zápas. Odveta s Karabachem. Jakékoli vítězství by
posunulo Západočechy do
základní skupiny této miliardářské soutěže. A na stadion
do Štruncových sadů vyrazila i silná sestava z Pištína
a okolí.
Zdeněk Špinar, Aleš Čížek,
Kája Čížek, Pepa Vrba, Kuba
Kotrlík a tři Honzové Staněk,
Pavlíček mladší a Pavlíček
starší vyrazili odpoledne s vírou, že budou u historického
okamžiku. Kdy český celek opět postoupí do základní skupiny Ligy mistrů.
Před zápasem nesmělo chybět plzeňské tankové pivo,
jägermeister a vepřové koleno. Ale pak už se osmičlenná
skupina vydala na stadion. Aby měl zápas ještě větší náboj, připravili jsme pestrou tipovací soutěž.
První poločas přinesl jeden gól, který dali hosté. Ale ve
druhé půli jsme tak moc fandili, až jsme se dočkali parádního obratu a po výhře 2:1 se mohlo slavit. Po zápase jsme
se vydali do jedné z místních vyhlášených hospod Šenk
na Parkánu.
Vyhlásili jsme tipovací soutěž, kterou ovládl Zdeněk Špinar a po půlnoci to zabalili. Aleš Čížek bral svou skupinu
zpět do Pištína. Zbytek spal v Plzni a ráno vyrazil směr
Praha. Na programu totiž byla návštěva televize Nova.
„Naplánoval jsem taťkovi a spol. takový okruh. Pištín
‑Plzeň‑Praha‑Pištín. Na Nově jsme začali ve sportovní redakci, hodili si šipky a dali kávu. Pak jsme šli do největšího
studia, kde se natáčí Televizní noviny a kluci se vyfotili za
stolem, kde běžně sedává i Lucka Borhyová,“ popsal Honza Pavlíček mladší.
Parta navštívila režie a střižny sportovních stanic Nova
sport, zahrála si stolní fotbálek a nechybělo focení s moderátory. „Ten den bohužel nebyla v práci dvojice Lucie
Borhyová a Rey Koranteng, ale vyfotili jsme se s Marti-

nem Pouvou, sporťákem Štěpánem Sokolem a krásnou
rosničku Simonou Šimkovou,“ řekl Zdeněk Špinar.
Odpoledne pak skupina vyrazila na premiérové natáčení pořadu 1:1 Sport Show, kde byli hosté bývalý fotbalista
Jan Koller a poté Pavel Francouz, hokejový gólman a vítěz Stanley Cupu.
„Zajišťuji ten pořad kompletně po produkční stránce, takže jsem toho využil a vzal si tam tuhle sestavičku. Šéfrežisér provedl chlapy po studiu Snídaně s Novou, v režii pak
kluci viděli práci plné posádky, na place práci maskérek,
kostymérek, kameramanů, zvukařů, osvětlovačů atd. Myslím, že se to vydařilo a taťka, Zdeněk i Kuba mají na co
vzpomínat,“ uzavřel Honza Pavlíček mladší.
Následoval už jen pozdní oběd v novácké kantýně a před
17. hodinou se vyrazilo pěkně domů směr Pištín.
Jan Pavlíček ml., Rybářský klub
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NEJROZTOMILEJŠÍ NÁPLŇ PRÁCE

Vítání občánků, přesně tato „náplň práce“ patří
mezi naše nejroztomilejší. Dá se říct, že každoročně počítáme naše narozená miminka, a těšíme se, až jich bude alespoň 8, abychom si je
mohli pozvat a při slavnostním přivítání zapsali
do knihy Zápisů o uvítání do života. V pondělí
14. 11. 2022 nás navštívili:
Vojtik Dudek z Pištína, Danielka Štěpková a Verunka Ferebauerová z Pašic, Lucinka Machtová
z Pištína, Matyášek Božovský a Matyášek Beneš

z Češnovic a také nejmladší občánek z Češnovic
Vilémek Fořt.
Děkujeme všem maminkám, tatínků, babičkám,
dědečků i tetičkám a strýčkům za návštěvu
a dovolení pochování jejich zlatíček. Přejme
všem život plný společných nezapomenutelných zážitků.

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY KNIHOVNY PIŠTÍN

OBECNÍ KNIHOVNA

PIŠTÍN
ÚTERÝ 17:00 - 19:00
BEZPLATNÝ PŘÍSTUP K INTERNETU

Radka Modrová
referentka
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OBECNÉ INFORMACE

Obec Pištín

Mob. tel.:

Pištín 33
373 46 Pištín
IČO: 00581844

724 188 855 - starosta
728 631 241 - místostarosta
387 983 004 - úřad

ÚŘEDNÍ HODINY

Emailové kontakty:

Úřední hodiny (Pištín)
PO: 8:00-12:00 / 13:00-18:00
ST: 8:00-12:00 / 13:00-16:00
PÁ: 8:00-14:00
Úřední hodiny (Češnovice)
PO: 16:00-17:00

pistin@pistin.cz - starosta
mst.pistin@pistin.cz – místostarosta
obec@pistin.cz - úřad

Zastupitelstvo
Jméno

Funkce

Telefon

Havel Jaroslav

Starosta

724 188 855

Peterka Tomáš

Místostarosta

728 631 241

Koreš Jiří, Mgr.

Zastupitel

776 432 767

Ferebauer Josef

Zastupitel

774 339 080

Tomášková Václava

Zastupitelka

734 311 778

Vávra David

Zastupitel

723 512 629

Valenta Lukáš, Bc.

Zastupitel

724 909 856

Hönig Lukáš

Zastupitel

724 607 939

Marhounová Tereza

Zastupitelka

773 468 955

Provozní doba sběrného dvora
od 1. 4. do 31. 10.:
Pondělí
Čtvrtek
Sobota

16-18 hodin
16 -18 hodin
9 - 12 hodin

Provozní doba sběrného dvora
od 1. 11. do 31. 3.:
Sobota

9 - 12 hodin
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27. 11. Adventní koncert
od

1500

v kapličce Sv. Anny v Češnovicích

4. 12. Vánoční zpívání dětí MŠ Pištín
od

1600

Češnovice hřiště

5. 12. Divadlo pro děti ,,Vánoce za časů našich prababiček“
od 1700 a Mikulášská nadílka
hosinec ,,Na Dolánku“ Pištín

11. 12. Koncert DPS Skřivánek
od

1600

hostinec ,,Na Dolánku“ Pištín

18. 12. Koncert Jana Šrejma Kačírková a Petr Dopita
od

1600

kostel Sv. Vavřince Pištín

28. 12. Obecní předsilvestr
Češnovická hospoda

Obec Pištín
Pištínský zpravodaj vychází jako informační periodikum pro občany obcí Pištín, Češnovice, Pašice a Zálužice.
Toto číslo vychází v listopadu 2022. Příprava a tisk: Tiskárna Posekaný České Budějovice. www.posekany.cz
Povoleno MK ČR ev. č. MK ČR E 21552. Obec Pištín, tel.: +420 387 983 004, e-mail: pistin@pistin.cz, www.pistin.cz

