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Zveme vás

- na tradiční adventní
koncert, jež se uskuteční v neděli 19. prosince
2010 ve 14.00 hodin.
Do kostela v Pištíně
přijede zazpívat ženský
pěvecký soubor ZÁVIŠ
z Hluboké nad Vltavou
- na setkání u vánočních stromečků na
Štědrý den ve 14.00
hodin. V Pištíně se
sejdeme u pomníku
padlých a v Češnovicích u rybníčku. Všichni
účastníci si budou moci
ze setkání odnést světlo
z Betléma
- na taneční večer na
oslavu konce roku, jež
se letos koná 29. prosince v Češnovicích od
19.00 hodin. Letos se
opět setkáne se skupinou G Rock. Odvoz:
Pištín 18.30 a 18.40
hodin, Pašice 18.50
hodin

Oslavili jsme svátek vzniku
novodobé československé státnosti
Pištín, Češnovice - 28. října jsme si připomněli
výročí vzniku samostatného státu rovnoprávných Čechů a Slováků, které si letos připsalo na
svůj účet již 92 let. Kdo nezná svou minulost,
nemůže správně pochopit soudobé souvislosti.
Proto naše obce opět uspořádaly na závěr lam-

pionového průvodu úchvatný ohňostroj, který
byl zakončením důstojných oslav a vzpomínek
na památný rok 1918. Sešly se zde zástupci
všech generací. Nádherný ohňostroj plný světelných efektů se stal zážitkem pro všechny bez
rozdílu věku. Za rok opět na shledanou.
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Informace z jednání obecního
zastupitelstva

Jednou
větou
Od 1. ledna 2011 budou
změněny úřední hodiny
v Češnovicích, a to z
úterý na pondělí od 17
do 18 hodin. Pro občany
zde bude přítomen místostarosta pan Florián a
dále paní Modrová, která bude ověřovat podpisy a listiny. Bude také
provádět službu CZECH
POINT.
Pro osvěžení paměti
jsou to ověřené výpisy
z katastru nemovitostí,
výpisy bodového hodnocení řidičů, výpisy z
obchodního a živnostenského rejstříku a další
služby. Můžete zde také
platit poplatky.
Výše místních poplatků
pro rok 2011 bude stanovena místní vyhláškou a bude zveřejněna
na úřední desce.
Obec dostala příslib
dotace 4 miliony 600
tisíc korun na vybudování multifunkčního hřiště
a opravu ulice u obchodu v Češnovicích.
Na opravu pomníku
padlých v Pištíně dostala obec příslib dotace
ve výši 64 tisíc korun.
Pomník bude opraven
ještě do konce tohoto
roku.
V Češnovicích je dokončena stavba síně hasičských tradic a klubovny
v patře místní knihovny
za použití celkové dotace 420 tisíc korun od
MAS „ Rozkvět zahrady
jižních Čech.“
Další dotace od MAS ve
výši 290 tisíc korun byla
použita na opravu kaple
sv. Anny v Češnovicích.
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Níže uvedené informace jsou pouze výňatkem ze zápisů
jednání zastupitelstva obce.
Kompletní zápisy jsou pravidelně vyvěšovány na úředních
deskách, dále jsou k dispozici na obecním úřadě a na
internetových stránkách obce (www.pistin.cz) v části
úřední e-deska.
Zasedání 6. 10. 2010
Zastupitelstvo schválilo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

umístění ČOV na pozemku 635/1 k. ú. Češnovice
podpis smlouvy o smlouvě budoucí o směně části obecních pozemků 10/4 a 1656/12 za
část pozemku parc. č. 11/2 v k. ú. Češnovice
předložený plán vodohospodářských investic na rok 2011, informace o navrhované ceně
vodného pro rok 2011 nebyla dodána
vypsání výběrového řízení na zpracovatele žádosti o dotaci - protipovodňová opatření a
kanalizace Pištín a Češnovice
příspěvek na činnost pro ČSŽ Češnovice ve výši 6 000,- Kč
ukončení činnosti finančního a kontrolního výboru
rozpočtové změny č. 4
příspěvek SDH Pištín na činnost pro rok 2011, výše příspěvku bude upřesněna v
průběhu příštího roku
příspěvek Praktic FC na činnost na rok 2011 ve výši 60 000,- Kč
podání žádosti na opravu lesnické infrastruktury na SZIF, jedná se o opravu lesních cest
1653/3 k.ú. Češnovice a 1653/2 k. ú Češnovice
Zastupitelstvo projednalo:

•
•
•
•
•

•

stav rozpracovaných projektů: kanalizace, protipovodňová opatření, územní plán, cesta
Pašice –Volešek, hostinec Pištín
činnost zastupitelstva za uplynulé volební období, starosta poděkoval zastupitelům za
jejich práci
zprávu předsedů finančního a kontrolního výboru o závěrech jednání výborů
obdržení příspěvku od Krajského úřadu Jihočeského kraje ve výši 20 000,- Kč za
umístění v krajském kole soutěže Vesnice roku
stížnost občanů na rekonstrukci komunikace v Češnovicích - proběhlo jednání s ŘSD v
Českých Budějovicích.
ŘSD v Českých Budějovicích slíbilo opravu stávajícího stavu, jelikož k ní do současné
doby nedošlo, osloví starosta ŘSD dopisem
hospodaření v obecních lesích, provedená kontrola v měsíci září 2010 neshledala
závady
Ustavující zasedání ze dne 8. 11. 2010:
Zastupitelstvo:

•
•
•
•
•
•
•
•

schválilo funkci starosty jako uvolněnou, funkci místostarosty jako neuvolněnou
zvolilo Jaroslava Havla starostou obce
zvolilo Zdeňka Floriána místostarostou obce
zvolilo Václava Nováka předsedou finančního výboru
zvolilo Jaroslavu Markovou předsedkyní kontrolního výboru
schválilo vnitřní předpis 1/2010 upravující odměny zastupitelů
podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. s platností od 8. 11. 2010
schválilo Zdeňka Floriána jako zástupce obce v MAS Rozkvět zahrady
jižních Čech
rozhodlo, že se schůze obecního zastupitelstva budou konat každé první pondělí v
měsíci
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Vážení a milí
spoluobčané,
dovolte mi, abych při příležitosti
vydání posledního
letošního
čísla
„ZPRAVODAJE“ opět
napsal pár řádek.
Po letošních říjnových volbách
došlo k několika změnám v zastupitelstvu obce. Již v minulém čísle jsem
poděkoval všem zastupitelům a členům
komisí za práci pro obec a popřál všem
novým a staronovým zastupitelům,
aby je jejich práce bavila, byli vytrvalí a nenechali se odradit nepříjemnostmi, které tato práce někdy přináší.
Poděkovat bych chtěl těm, kdo přišli k
volbám a svým hlasem rozhodli o složení

nového zastupitelstva. Stejně tak jako
mnozí z Vás si myslím, že volební systém
pro volby do zastupitelstev malých obcí
by měl být změněn, protože podle mého
názoru je nespravedlivý. Je to vidět na
příkladech větších měst. I ti, kteří získali
největší počet hlasů, nemusí být do zastupitelstev a rad zvoleni. Vždyť na malých
obcích se nevolí podle politické příslušnosti, ale podle jednotlivých kandidátů.
V nejbližší době proběhnou veřejné schůze a tam budou mít noví zastupitelé možnost seznámit se s názory, připomínkami,
stížnostmi a problémy občanů. Doufám,
že na práci zastupitelstva uslyšíme i
nějaké kladné ohlasy a dozvíme se, jakým
opomíjeným problémům bychom se měli
věnovat v novém volebním období.
Domnívám se, že se mnoho z plánovaných záměrů a akcí podařilo zrealizovat,
nebo alespoň připravit jejich realizaci

Lampionový
průvod byl
oslavou
naší
státnosti
Dne 28. října letošního
roku se v opět konal lampionový průvod, který v
Pištíně začínal v 16.30 h.
u pomníku padlých, stejně
tak jako v Češnovicích,
tam jenom s tím rozdílem,
že zahájení bylo vzhledem
ke kratší trase v 17.00 h.
Účastníci z Pištína se
pomalu scházeli chvilku
před plánovaným odchodem ( někteří dokonce již
o den dříve). Po příchodu většiny dětí s lampiony jsme zapálili svíčku u
pomníku padlých na návsi, jako připomínku „Dne
vzniku
samostatného
československého státu“
a vyrazili ještě stále za
plného slunečního svitu
na cestu k místu setkání
s průvodem z Češnovic.
Oba průvody se sešly
na přirozené křižovatce,
mezi obcemi, u pomníku sv. Vojtěcha, ovšem
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pro nejbližší období. Jsou však i některé, které do konce dotaženy nebyly a
jejich příprava byla pro nejbližší období
odložena. Ať už z důvodů finančních či
jiných.
Obec v uplynulých čtyřech letech získala
zhruba 38 700 000 Kč z toho cca. 12 100
000 Kč z různých dotačních titulů nad
rámec běžného rozpočtu. Ve stejném
období jsme naopak utratili cca. 37 270
000 Kč.
Myslím, že bez získaných peněz bychom
se museli hodně uskromnit a některé
akce by pro nás zůstaly nedosažitelné.
Všem čtenářům bych chtěl popřát klidné
a nerušené prožití nadcházejících svátků
a do nového roku dobrou náladu, hodně
pracovních i osobních úspěchů a v neposlední řadě hodně zdraví a také štěstí.
Jaroslav Havel
starosta
nebyl pro nikoho zklamáním a podle reakce účastníků akce byl velmi pěkně připraven. A potom již
nastal čas k návratu domů.
Čtenáři, kteří se průvodu nezúčastnili si mohou
některé ohňové efekty
prohlédnout na internetových stránkách obce.
Jsem velice rád, že se z
lampionového průvodu již
stala tradice a doufám, že
se při příštím zase setkáme snad i ve větším počtu
a chtěl bych poděkovat
všem, kteří pro své spoluobčany tuto akci připravili.
Jaroslav Havel

stále bylo krásné počasí,
takže plamínky a světýlka lampionů bohužel
nebyla vidět na dálku
tak, jako v minulém roce.
U kaple bylo připraveno drobné občerstvení
pro malé i velké a museli jsme počkat na úplnou tmu, aby připravený
ohňostroj bylo možno
odpálit. Mezitím si několik
nejrychlejších dětí mohlo odpálit alespoň malou
petardu z profesionálního
odpalovacího
zařízení.
S příchodem tmy byl odpálen ohňostroj, který snad
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Letošní rok byl na volební
klání velmi bohatý. Občané
naší vlasti tudíž mohli okusit
chuť svobodné volby celkem
dvakrát, a to ve volbách do
Poslanecké sněmovny PČR
a do obecních zastupitelstev.
V některých senátních obvodech České republiky dokonce třikrát, a to dvoukolově i
do Senátu.

chom jim mohli po skončení
tohoto volebního období dát
pomyslnout dobrou známku na jejich zastupitelské
vysvědčení.
Jak tedy dopadly volby u nás
a jak jsme hlasovali?
Ve volebním obvodu Pištín
byla volební účast 64.68% a
přepočteno na obyvatele to
znamená, že volilo celkem

Popis postupu při rozdělování mandátů ve volbách do
zastupitelstev obcí s použitím výsledků v obci Pištín
1. Ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování ze všech volebních
okrsků obce (volebního obvodu) se zjistí celkový počet platných
hlasů pro jednotlivé kandidátní listiny a jejich kandidáty.
2. Zjistí se celkový počet platných hlasů pro obě kandidátní listiny
v obci (volebním obvodu). Pištín celkem 2 032 hlasů- každý volič
měl 9 hlasů
3. Pokud bylo pro volbu zastupitelstva obce podáno více kandidátních listin(v Pištíně dvě), vypočítá se pro každou kandidátní listinu
samostatně číselná hodnota (tzv. “přepočtený základ“) pro zjištění, zda kandidátní listina splnila předepsané kvórum pro vstup do
skrutinia tak, že se:
• počet platných hlasů v obci (vol. obvodu) se dělí 9 (platí pro
Pištín)
• tento podíl se vynásobí 9 (platí pro Pištín)
4. Počet platných hlasů pro kandidátní listinu se dělí jejím přepočteným základem a zjistí se, které kandidátní listiny dosáhly alespoň
5 % podílu získaných hlasů na přepočteném základu a postoupily
do skrutinia ( v Pištíně obě strany)
5. Je-li splněna podmínka účasti alespoň dvou kandidátních listin
ve skrutiniu, (v Pištíně ano) zjistí se, zda je na nich uvedeno tolik
kandidátů, že bude obsazena alespoň nadpoloviční většina mandátů v obci (ve volebním obvodu) a zastupitelstva obce( v Pištíně
ano).
6. Počet platných hlasů pro každou kandidátní listinu, která vstoupila do skrutinia, se dělí postupně čísly 1, 2, 3, 4 a dále vždy číslem
o 1 vyšším tak, aby se vypočítalo tolik podílů, kolik kandidátů této
strany je uvedeno na kandidátní listině.
7. Všechny podíly vypočtené podle předchozího bodu se seřadí
sestupně podle velikosti a uvede se seznam nejvyšších podílů( v
Pištíně 9)
8. Za každý podíl obsažený v tomto seznamu obdrží kandidátní
listina jeden mandát. Pokud by byly 2 nebo více podílů stejných,
rozhodne o jejich pořadí větší počet platných hlasů pro kandidátní
listinu, v případě shody i těchto počtů rozhodne los.
9. Mandáty přidělené kandidátní listině se přikáží jednotlivým
kandidátům následovně:
• Vypočítá se průměrný počet hlasů pro jednoho kandidáta
• vypočtený průměr se nezaokrouhluje a celá část se zvýší o 10 %
• hodnota průměru zvýšená o 10 % v Pištíně KDU-ČSL je 123,2,
SNK a „Starostové a nezávislí“ je 157,3
• kandidát, který počtem hlasů této hranice dosáhne, se pro přikázání mandátu posune na první místo pořadí,
• je-li takových kandidátů více, seřadí se sestupně podle počtu
získaných hlasů, jsou-li počty hlasů shodné, rozhodne o pořadí přikázání mandátu původní pořadí kandidáta na hlasovacím lístku,
• pokud žádný z kandidátů hranice nedosáhne, mandáty se kandidátům přikáží v pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku.
10. Kandidáti, kteří neobdrželi mandát, se stávají náhradníky, přičemž jejich pořadí se stanoví podle stejných pravidel jako při přikázání mandátu.
V obci Pištín byly dvě kandidátní listiny, volilo se 9
zastupitelů a po sečtení hlasů dostala KDU-ČSL 1015
hlasů - 4 zastupitelé, SNK a“ Starostové a nezávislí“
1287 hlasů - 5 zastupitelů.

Komunální volby

2010

Komunální volby se výraz- 288 voličů z celkového počtu
ně od parlamentních liší, což 444.
se nakonec
Celkem bylo
plně projezvoleno
9
vilo a radnizastupitelů
z
Volby 2010
ce mnohých
9 volených.
měst opustili
Staronovým
Úèast ve
dosavadstarostou byl
volebním
ní
zvolení
zvolen Jaroobvodu
zastupitelé a
slav Havel,
Pištín
vystřídaly je
který kandinové tváře.
doval za SNK
Tak výraza Starostové a
ně se tento
nezávislí.
výsledek liší.
Voliči
tak
Komunáldali najevo,
ní politická
že výsledek
scéna je tak
jeho práce za
napřímo nastavené zrcadlo minulé volební období byl
práce lidí, kteří nám žijí na pro obecní dění přínosem.
dosah.
Věřme, že budoucí vývoj
15. a 16. října jsme tak dostali poznamenaný finanční krizí
opět svou šanci dát svůj hlas a škrty ve všech sférách, naše
těm, kteří povedou naše obce obce přestanou bez výrazné
a budou na základě výsledků újmy.
voleb řídit chod věcí tak, aby/jiš/

64,68%

Nominace
1
1
1
1
1
2
2
2
2

SNK a „STAN“
SNK a „STAN“
SNK a „STAN“
SNK a „STAN“
SNK a „STAN“
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL

1
2
3
4
5
3
2
8
1
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Jméno kandidáta

Věk

Havel Jaroslav
Čapková Jaroslava
Ficl Václav
Marhoun Jiří
Vávra David
Florián Zdeněk
Novák Václav
Marková Jaroslava
Živnůstková Marie

47
37
55
39
28
48
37
45
54

Politická příslušnost

Počet hlasů

STAN BEZPP
NK BEZPP
NK BEZPP
NK BEZPP
NK BEZPP
KDU-ČSL BEZPP
KDU-ČSL BEZPP
KDU-ČSL BEZPP
KDU-ČSL KDU-ČSL

220
206
145
105
122
177
155
155
101

% Poř. zvolení
17,09
16,00
11,26
8,15
9,47
17,43
15,27
15,27
9,95

1
2
3
4
5
1
2
3
4

Pištínský zpravodaj

prosinec 2010

Výbory a komise
zřizované v obci Pištín
Zákon o obcích nařizuje zastupitelstvu obce zřídit finanční
výbor a kontrolní výbor. Předsedové těchto výborů jsou členy zastupitelstva a ti si zvolí členy výboru z řad občanů obce.
Zákon těmto výborům zadává pouze hlavní náplň činnosti a
to takto:
Finanční výbor: kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly podle pověření zastupitelstva obce.
Kontrolní výbor: kontroluje plnění usnesení zastupitelstva,
kontroluje dodržování právních předpisů a plní další kontrolní
úkoly z pověření zastupitelstva.
Oba výbory o provedených kontrolách pořizují zápis, který
předkládají k projednání nejbližšímu zastupitelstvu obce.
V naší obci tuto činnost vykonávali tito občané.
Finanční výbor:
předseda: Václav Novák
členky: ing. Vladimíra Drázdová
ing. Marta Kubaštová
Václava Novotná
Kontrolní výbor:
předsedkyně: Jaroslava Čapková
členky: Pavla Ferebauerová,
Václava Vávrová
Lýdie Ryplová
Alena Latková
Oba výbory se scházely ve stejném termínu na OÚ za přítomnosti ekonomky obce a starosty. Byly předloženy doklady z
jednání zastupitelstva a doklady o hospodaření obce.
Tyto doklady zkontrolovaly a na věci, které jim nebyly jasné
se zeptaly přímo těch, kteří za zpracování dokladů a usnesení zastupitelstva zodpovídali, což ve většině případů byl právě
starosta a účetní obce. Nechaly si podrobně některé položky v
účetnictví a zápisech ze zastupitelstva vysvětlit.
O výsledku předsedové informovali na zastupitelstvu. Zápisy z
komisí jsou potom uloženy na OÚ.
Obec Pištín měla v uplynulém volebním období zřízenu ještě kulturní komisi, která pracovala a do konce roku ještě bude
pracovat ve složení:
předsedkyně : Jana Božovská
členky : Jaroslava Čapková,
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Božena Jakschová,
Alena Latková,
Anna Studlarová
Alena Šilhová
Věra Voráčková
Marie Živnůstková
Kulturní komise ve spolupráci se spolky připravovala plán kulturních akcí pro celý následující rok a velkou měrou se podílela
na organizaci kulturních, společenských a i těch neformálních
akcí, které na obci v uplynulých čtyřech letech proběhly.
Některé se uskutečnily jedenkrát, ale z velké většiny se staly
tradiční akce, ve kterých bychom chtěli v dalších letech i nadále pokračovat.
Jaroslav Havel

Nově zvolené orgány obce Pištín
Starosta
Jaroslav Havel
Místostarosta
Zděněk Florián
Zastupitelé
Jaroslava Čapková
Václav Ficl
Miroslav Kučera
Jaroslava Marková
Václav Novák
David Vávra
Marie Živnůstková

Výbory a komise obce Pištín
Finanční výbor
předseda: Václav Novák
Kontrolní výbor
předseda: Jaroslava Marková
Kulturní komise
předseda: Jaroslava Čapková

Pořadí volby - náhradníci

Nominace
1
1
1
1
2
2
2
2
2

SNK a STAN“
SNK a STAN “
SNK a „STAN“
SNK a „STAN“
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL

6
7
8
9
4
5
6
7
9

Jméno kandidáta

Věk

Kučera Miroslav
Vávra Jan
Pešek Jaroslav
Drázdová Vlad. Ing.
Šilhová Alena
Jakschová Božena
Latková Alena
Koutníková Ilona
Záveská Marie

42
40
43
46
58
63
32
40
56

Politická příslušnost
NK BEZPP
NK BEZPP
NK BEZPP
NK BEZPP
KDU-ČSL BEZPP
KDU-ČSL BEZPP
KDU-ČSL BEZPP
KDU-ČSL BEZPP
KDU-ČSL BEZPP

Počet hlasů
149
90
129
121
59
87
104
100
77

% Poř. zvolení
11,57
6,99
10,02
9,40
5,81
8,57
10,24
9,85
7,58

1
2
3
4
1
2
3
4
5
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Pištínský zpravodaj
Pištínské baletky
vystoupily v Praze

Krajská rada žen v Českých Budějovicích mým prostřednictvím
požádala Pištínské baletky o zahájení oslav 10. výročí Nadace Žena,
která vyvrcholila veřejnou nadační akcí dne 2. října 2010 v Praze v
Kounickém paláci bohatým programem.
Založení nadace předcházel zájem žen, členek ČSŽ, organizovat si
společně vzdělávací
akce. Nadace Žena
je otevřena všem
ženským organizacím a sdružením v
České republice. Od
roku 2000 jsou nadací každoročně vyhlašována témata pro
předkladatele projektů. Díky této nadaci
se každoročně s
ohledem na zjištěné
potřeby
ženských
hnutí konají přednášky na vyhlášená témata. V letošním roce ORŽ
České Budějovice pořádala přednášky na téma Strava jako lék.
To je jen na úvod a vysvětlenou, co to Nadace Žena je. Všechny jsme
se těšily na 2. října, kdy z naší organizace jelo 15 členek (z toho 11
baletek). Zvlášť vypraveným autobusem jsme ráno vyrazily ku Praze.
Obavy našich vystupujících děvčat se rozplynuly hned po příjezdu do
Prahy a krátkém přesunu do Kounicova paláce, kde v 10.00 h. po
krátkém úvodu byly naše baletky vyzvány k vystoupení. Načančané
vyběhly na parket a předvedly svůj kankán, který hned u přítomných
vzbudil ovace a slova uznání, neboť přítomné ženy ze všech krajů
celé České republiky nahlas obdivovaly jejich krásné představení.
Dále následovala návštěva areálu České televize na Kavčích Horách,
procházka Prahou i návštěva divadla Broadway - představení Křížem
krážem muzikálem. Byl to hezký den, který jsme mohly spolu prožít.
Ve dnech 9. a 10. října 2010 jsme se zúčastnily víkendového semináře na téma Strava jako lék v Českém Krumlově. Byl bohatý na pestré informace o ochraně zdraví a správné výživě. Hovořilo se také
o houbách a potravinách hodnotných až
škodlivých pro náš
organizmus.
Součástí
programu byla i večerní
prohlídka Českého
Krumlova s krojovaným doprovodem a
výkladem.
Součástí tohoto projektu byla i beseda s
MUDr. Alexandrem
Jegorovem, bývalým
primářem nemocnice v Českém Krumlově na téma Byliny očima lékaře. Tyto projekty
byly spolufinancovány z prostředků Nadace Žena ČSŽ. To je jen krátký výběr z činnosti ČSŽ.
V této souvislosti si dovoluji pozvat všechny rodiče a jejich děti z
našich obcí na tradiční dětský maškarní karneval, který se bude konat
15. ledna 2011. Těšíme se, že jako každoročně bude hojná účast s
velkým počtem nápaditých masek.
Závěrem bych chtěla za naše členky i za sebe co nejupřímněji poblahopřát nově zvolenému zastupitelstvu v čele s panem Jaroslavem
Havlem jako starostou.
Jsme rády, že naše členky zde bude zastupovat Marie Živnůstková.
Božena Jakschová
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Pravidla pro samovýrobu dřeva
v obecních lesích

1. Písemné žádosti o samovýrobu dřeva pro rok 2011
budou přijímány na obecním úřadě do konce ledna
2011. Žádosti se přijímají na rodinu.
2. Podle pořadí došlých žádostí bude přidělována
samovýroba dřeva. Žadatelé budou postupně vyzýváni,
tak jak bude určován plán těžby v roce.
3. Množství na 1 žadatele je určeno 5 m3.
4. Správce lesa (hajný) určí místo a dobu, po kterou
musí být samovýroba zpracována. Pokud zájemce v
této době dřevo nezpracuje, bude místo přiděleno dalšímu žadateli.
5. Po skončení změří hajný nebo zástupce obce
vytěžené dřevo, zkontroluje stav po těžbě v lese a
nahlásí množství vyrobeného dřeva na obecní úřad.
6. Žadatel zaplatí dřevo na Obecním úřadě v Pištíně v
částce 90 Kč/m3.
7. Nevyřízené žádosti v kalendářním roce budou přesunuty do následujícího roku.

Společenská kronika
V letošním roce se narodili tito noví občánkové, kteří rozšířili
řady obyvatel našich obcí, a to:
Veronika Kubešová z Češnovic
Alex Lexová z Pištína
Patrik Novák z Češnovic
Lilian Molana z Češnovic
Anežka Bartůšková z Češnovic
Blahopřejeme všem rodičům a novým občánkům současně
přejeme vše nejlepší do jejich života.
Naše řady navžy opustili :
Pan Jaroslav Fiškandl z Pištína dne 8. února 2010
Paní Marie Fiškandlová z Pištína dne 2. června 2010
Pan Jaromír Rypl z Pištína dne 11.června 2010
Pan Ladislav Stehlík z Pištína dne 18. června 2010
Pan Josef Pilný z Pištína dne 4. srpna 2010
Pan Stanislav Lepša z Češnovic dne 15. října 2010
Věnujme jim tichou vzpomínku.

Výzva k občanům Pištína
V příštím roce uplyne 750 let od první písemné zmínky o obci Pištín. Dovolujeme si vás již nyní požádat
o spolupráci na přípravě oslav tohoto významného
výročí. Uvítáme starší fotografie Pištína - budovy,
skupiny osob, spolkové akce, ale i jiné dokumenty,
které se historie obce týkají. Po pořízení kopií vámi
zapůjčené materiály v domluveném termínu vrátíme.
Zároveň vás žádáme o aktualizaci adres pištínských
rodáků na obecním úřadě.
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Věžní hodiny

Pištínský zpravodaj

V roce 1846 daroval schwarzenberský penzionovaný revírník
z Králičího vrchu u Zlivi Vojtěch Makovička nové ciferníky
na pištínskou věž. Ciferníky měly pozlacené ručičky a byly
umístěné na tři strany pod nejhořejšími okny věže. Vyrobeny
byly ze železného plechu a zhotovil je budějovický hodinář za
cenu 110 zl.
V roce 1913 byly z podnětu tehdejšího starosty Jana Holíka
(čp. 16 ) pořízeny nové hodiny včetně ciferníků, vyrobila je
firma Ludvíka Hainze z Prahy. V kronice se můžeme o důvodu výměny dočíst toto: „Knížecí schwarzenberský patronátní
úřad na základě vyjádření konzervatora Frant. Mareše v Třeboni oznámil, že staré hodiny na kostelní věži v Pištíně pocházejí teprve z 19. století, nemají žádného historického neb uměleckého významu a jsou sešlé, mohou jinými nahrazeny býti,
avšak venkovský starobylý ráz nesmí být pozměněn.“ Na rozdíl
od starých hodin měly nové hodiny čtyři ciferníky a byly umístěny do horní části oken (výklenku) na všech stranách věže.
V kronice jsou podrobně uvedeny náklady na pořízení hodin
a podmínky jejich dalšího provozu: „Obecní úřad musel dáti
patronátnímu úřadu právoplatné prohlášení, že hodiny kostelu
v Pištíně bezplatně věnuje, že patronu se sřízením a udržováním nových hodin nesmí žádné výlohy vzejíti, že obecní úřad
béře na sebe povinnost hodiny natahovati, mazati a čistiti.
Náklad na ně obnášel:
Za hodiny firmě po 2% srážce
s postavením zaplaceno
1 156 K 40 h
Za práci zednickou
35 K
Za práci tesařskou
40 K
Za práci truhlářskou
30 K
Za práci nádenickou
12 K
Za dříví, hřebíky, dovoz
12 K 96 h
Za inserování, rozpočet, monterovi, dopisy
43 K 95 h
Úhrnem
1 330 K 31 h

Češnovický
soudek a váleček

Hasičská pohárová soutěž v Češnovicích se
konala 18.září, za tradičně hezkého počasí a zhruba stovky přihlížejících diváků.
Mezi nimi starosta obce pan Jaroslav Havel
a zakladatel soutěže a bývalý starosta češnovického hasičského sboru bratr Josef
Plášil. Soutěžních družstev se sjelo celkem
20, z nichž mužů bylo 9, žen také 9 a dvě
družstva dětí. Po zahájení ovšem netradičně
odcvičila nejprve družstva mužů, poté žen
a nakonec dětí. V tomto ročníku pravidla
k pohonu loďky nedovolovala pádlo, ale
bidlo, tedy dřevěnou tyč. Cen bylo pro soutěžící dostatek, byly hodnotné a pořadatelé
počítali i s cenou pro největšího obětavce,
či aktéra kuriózní situace. V minulosti tak
činili též, neboť vždy se našel obětavec který se ponořil do kádě pro utopený sací koš,
či našel v rybníku startovací zvonek a tak i
letos se něco podobného očekávalo. I když
loďka občas soutěžící neposlouchala jak by
si přáli, dokonce se zdařilo zlomit bidlo k
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Obnos tento zapraven byl takto:
Dobrovolnou sbírkou v Pištíně
Dobrovolnou sbírkou v Břehově
Dobrovolnou sbírkou v Češnovicích
Dobrovolnou sbírkou v Pašicích
Dobrovolnou sbírkou v Čejkovicích
František Šmíd, výměnkář v Břehově
Obec Pištín z obecní pokladny
Dobrovol. příspěvek patronátu knížecího
na práce řemeslnické
Úhrnem
Hodiny dohotoveny byly dne 19. dubna 1913.

423 K
12 K 40 h
29 K 90 h
12 K 90 h
10 K
450 K
317 K 11 h
75 K
1 330 K 31 h

V obecních kronikách není uvedeno, do kterého roku byly
hodiny v provozu, s největší pravděpodobností přestaly fungovat v polovině šedesátých let. Jejich provoz byl obnoven v
roce 1987 po projednání na MěNV ve Zlivi, kam Pištín v té
době patřil. Seřízení a celkovou opravu provedl ve svém volné
čase pan František Tesař ze Zlivi, pro kterého je tato činnost
koníčkem. Práce trvala asi měsíc.
Zároveň tehdejší kronikář Josef Drázda s rodinou vyčistil věžní prostory od holubího trusu, starého již několik let. Holubi
do té doby mohli zalétnout do věžních prostor, kde i hnízdili. Z
vnitřku věže bylo odstraněno celkem cca 60 papírových pytlů
nečistot. Okna věže byla zabezpečena pletivem a kopule věže
uzavřena, aby již holubi nemohli létat dovnitř. Hodiny od tohoto roku jdou téměř přesně včetně zvukových signálů, denně je
ručně natahuje Jaroslav Čapek, zárověn se stará o promazání a
další potřebnou údržbu.
Další oprava hodin se týkala jejich vnějšího vzhledu. V roce
1994 při opravě fasády kostela bylo využito postaveného lešení
kolem věže, ciferníky byly natřeny, obnoveny nápisy římských
číslic a zhotoveny nové hodinové ručičky z nerez plechu. Celkové náklady oprav činily 5 000 Kč.
Jiřina Čapková, kronikářka

odstrkování. Pravá perla a senzace soutěže
ale přišla, až když dvojice z družstva mladších mužů z Nových Hodějovic B, na lodi
zabloudila až do odlehlého koutu místního
„oceánu“ (jak jejich počínání okomentoval
do rozhlasu velitel Růžička) a tam ve snaze
udělat rychlou otáčku, nabrali rybu. Rybu
v podobě vzrostlého amura, kterého samozřejmě přivezli až ke břehu a po ukončení
svého útoku se s ním k pobavení všech fotografovali a nakonec jej vrátili zpět do vod
požární nádrže.
Vítězem hlavní souže se stalo družstvo
mužů z Pištína, v ženách zvítězilo družstvo
Starých Hodějovic, druhé bylo družstvo
starších žen z Češnovic. V žácích vystoupilo družstvo z Češnovic a Starých Hodějovic, v řadách obou těchto žákovských
družstev byly i velice malé děti předškolního věku. Nad správností dosažených časů
bděla dvojice rozhodčích Roman Šindelář a
Vojtěch Růžička, který výsledky s vtipem
hlásil do rozhlasu zabudovaného v požárním vozidle domácích hasičů. I letos bylo
mezi přihlížejícími řada fotografů a majitelů
videokamer.
Výbor SDH Češnovice

Loučení s prázdninami

V Češnovicích uspořádalo několik
maminek a babiček pro školou povinné děti „ Rozloučení s prázdninami“.
Akce se konala 27. 8. 2010 od 17
hodin na travnatém místu za domkem
čp. 2 a na programu byly soutěže, hry,
opékání uzenin a indiánská diskotéka.
Hudba hrála, děti tančily, uzeniny
voněly okolím, jen do her na rozbahněném terénu se nikomu moc nechtělo. Maminky a babičky mimo uzenin
darovaly ke spokojenosti zúčastněných dětí ještě perníkové pečivo a
rolády. Sponzorský dar přidal pan
Milan Heideker, nájemce obecního
hostince. S nákupem sladkostí pomohl i jiný obětavec.
Tento den byl poměrně deštivý, ale v
určený čas pršet přestalo a akce proběhla podle scénáře, ke spokojenosti
dětí i pořádajících maminek a babiček.
Jan Caletka
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Po letní přestávce se koncem srpna, týden před
koncem prázdnin opět roztočil nový ročník
kolotoče mistrovských fotbalových soutěží
našeho okresu, do něhož v kategorii dospělých
a dorostu naskočila i dvě družstva našeho oddílu. Po několika předchozích sezónách s dvěma
družstvy mládeže jsme pro nedostatek hráčů
pro další věkové kategorie přihlásili do soutěže
pouze jediné mládežnické družstvo.
První tréninky byly zahájeny v polovině července a během prázdnin sehrála družstva mužů
i dorostu před novou sezónou několik přátelských zápasů. Jedním z vrcholů přípravy měl
být fotbalový turnaj Praktic. Organizačně bylo
vše zajištěno – účast přislíbili kvalitní soupeři
i rozhodčí, zajištěno bylo zázemí pro diváky,
pečlivě bylo připraveno hřiště, na němž byla
upravena a nově vydrnována obě brankoviště.
Vydatný noční a dopolední déšť v den plánovaného konání turnaje změnil naše fotbalové
hřiště v zatopené rýžové pole a znemožnil tak
uspořádání jubilejního 15. ročníku turnaje a
pokus našeho družstva o obhajobu loňského
prvenství.
Družstvo mužů startuje v letošní sezóně ve
dvanáctičlenné A. skupině III. třídy. V mistrovských zápasech se našim mužům dařilo
nad všechna (alespoň má) očekávání. Kvalitní
letní příprava pod trenérským vedením Pepy
Vrby přinesla své ovoce. Muži odstartovali sezónu šňůrou sedmi zápasů bez porážky,
která je katapultovala na čelní příčky tabulky.
Vítěznou sérii ukončila až porážka od výborně
hrajícího Temelína, lídra průběžné tabulky. V
té patří našim mužům po odehrání jedenácti
podzimních kol velmi pěkné třetí místo, když
poraženi odešli pouze v zápasech s Temelínem
a Neplachovem, dvěma vedoucími družstvy. Z
jedenácti zápasů muži šestkrát vyhráli, třikrát
remizovali a jen dvakrát prohráli, získali tak 21
bodů se skóre 21:12.
Po podzimu muži ztrácejí na první místo pouhé
3 body, což se může zdát jako velmi nadějná
pozice pro jarní útok na celkové prvenství.
Přestože je podzimní lídr soutěže po dosud
odehraných zápasech velkým favoritem na zisk

Pištínský zpravodaj
celkového primátu, uvidíme, jak se bude jarní
část soutěže vyvíjet. Přejme si, aby naši muži
předváděli hlavně divácky atraktivní fotbal,
pokud možno se spoustou gólů a nejlépe v soupeřových sítích.
Družstvo dorostu, které ve své věkové kategorii bojuje proti jedenácti soupeřům v okresním
přeboru, úspěšné jako družstvo mužů nebylo. V
průběhu podzimní části soutěže se dorostenci

Fotbalisté Praktic FC
Pištín bilancují
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první polovině soutěže tak zůstávají na posledním třináctém místě s pouhými 6 body za 2
výhry a 10 porážek při skóre 11:37.
Nezbývá než doufat, že v jarní části soutěžního
ročníku se podaří zkonsolidovat kádr dorosteneckého družstva natolik, aby kluci chodili v
dostatečném počtu na fotbal ale i na tréninky a
napravili si trochu pošramocenou reputaci.
Příští rok si připomeneme jubilejních 50 let
nepřetržité sportovní činnosti našeho klubu od
jejího obnovení v roce 1961. Protože bychom
rádi při příležitosti tohoto výročí uspořádali
malou oslavu s případnou výstavkou a připomínkou historie fotbalu v Pištíně, chtěl bych

Dorostenci nastupující k poslednímu podzimnímu zápasu v Dolním Bukovsku (31.10.2010):
D. Bukovsko - P 3:0 (1:0). Zleva: Martin Koklar, Martin Huszár, Roman Kabele, Petr Živnůstka, Kristián Kozák, Zdeněk Žák, Tomáš Sýkora, Petr Janšto, Leoš Hromádka, Lukáš
Hromádka, Martin Kučera; rozhodčí Semerád a kapitán domácích Cihla.
potýkali s problémy vyplývajícími z poměrně
úzkého kádru, špatné morálky a malého zájmu
o zápasy a tréninky. Během podzimní sezóny
postihla některé hráče zranění, někteří onemocněli a někteří, na které jsme dost spoléhali, na
fotbal neměli zrovna správnou náladu a čas a
kamarády v týmu tak nechali na holičkách.
Naprostou většinu zápasů proto dorostenci
odehráli s jediným náhradníkem, tři zápasy
bez možnosti střídat a k zápasu v Římově ani
neodjeli, protože se sešlo pouze 5 hráčů. Vinou
takto nezodpovědného přístupu některých hráčů k zápasům a ještě horšího k tréninkům naši
dorostenci ve velké většině zápasů na soupeře
fyzicky nestačili a byli poraženi. V tabulce po

touto cestou požádat občany, kteří mají nějaké
historické materiály (fotografie, zápisky, novinové výstřižky apod.) se vztahem k činnosti a
existenci sportovního klubu v Pištíně, o laskavé zapůjčení těchto materiálů. Případné zprávy
a informace prosím na e-mail: PrakticFC@
seznam.cz, nebo tel: 605462872, nebo osobně
komukoliv z funkcionářů, nebo členů sportovního klubu.
Závěrem bych rád do nadcházejícího jubilejního roku 2011 popřál všem hráčů a příznivcům
pištínského fotbalu mnoho krásných fotbalových zážitků, jim i všem ostatním občanům přeji v novém roce pevné zdraví a hodně úspěchů.
Václav Kubašta

Soutěž o nejhezčí
venkovní vánoční výzdobu
MAS Rozkvět zahrady jižních Čech
vyhlašuje soutěž o nejhezčí venkovní vánoční výzdobu roku 2010.
Soutěžit se bude ve dvou kategoriích - jednotlivec a výzdoba obce.
Přihlásit se může každý ze zájmového území MAS. Fotografie výzdob
zasílejte do 22.12.2010 na email:
mach@vmx.cz nebo kancelar@
masrozkvet.cz. Do předmětu emailu

napište soutěž, do těla zprávy jméno,
příjmení, obec a kontakt.
Soutěžní fotografie budou umístěny na www.masrozkvet.cz do
6. 1. 2011, kde zároveň proběhne
hlasování. Pro 3 výherce s největším počtem hlasů jsou připraveny
zajímavé ceny.
Krásný adventní čas přeje Monika
Hůrská Občanské sdružení Rozkvět
zahrady jižních Čech – místní akční
skupina Školní 124, 384 02 Lhenice
tel: 773 587 023, 773 587 023.

Pištínský zpravodaj vychází jako informační čtvrtletník pro občany obcí Pištín, Češnovice, Pašice a Zálužice.
Toto číslo bylo vydáno v prosinci 2010 a výtisk je samostatně neprodejný.

