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Grafický list s motivem kostela Svatého Vavřince v Pištíně bude možno zakoupit v
rámci 750. výročí obce.

Za posledních deset let se v Pištíně
udělalo hodně práce
Vážení rodáci, vážené obyvatelky a občané obce, přátelé a
příznivci Pištína a okolí. Právě držíte v ruce letošní druhé
číslo PIŠTÍNSKÉHO ZPRAVODAJE, jež je tak trochu
jiné, než ta ostatní. Rok 2011 je totiž pro obec velmi
významný, připomínáme si nejstarší písemnou zmínku o
obci Pištín z roku 1261.
Letos tak oslavujeme 750. výročí a k oslavám jistě patří i
trochu se pochlubit s tím, co se nám povedlo a na co jsme
právem hrdi. Trochu vám také přiblížíme akce, které ještě
připravujeme.
Dovolte mi, abych vás u příležitosti vydání tohoto mimořádného čísla PIŠTÍNSKÉHO
ZPRAVODAJE seznámil s
tím, co se v Pištíně změnilo od
posledního slavnostního setkání rodáků konaného dne 19.5.
2001.

ných prostranství. Na obecním
úřadě jsme instalovali zařízení
potřebné pro provoz pracoviště
Czech Point a zároveň jeho přenosnou verzi, aby občané měli
co nejjednodušší cestu k dokladům, které jsou přes toto pracoviště vydávány.

Největší přínos pro rozvoj obcí
sloučených v dobrovolném svazku „BLATA“ vidím v dokončení
plynofikace obcí. Je proto třeba
vyzdvihnout zásluhy tehdejšího zastupitelstva v čele s paní
starostkou Janou Božovskou o
zajištění financování a samotnou
výstavbu. Obec Pištín byla při
této akci nejaktivnější ze všech
zúčastněných obcí. Další akce,
které zde budu uvádět, nebyly
realizovány v uvedeném pořadí,
ale v průběhu celého uplynulého
období.

V uplynulých letech jsme provedli výsadbu stromořadí, která
v letošním roce konečně začala
vypadat tak, jak jsme si představovali.

Obci Pištín byla přidělena výsada používat obecní znak a vlajku jako symboly samostatnosti,
posvěcení těchto symbolů proběhlo před pěti lety. Ve všech
místních částech byl zřízen
bezdrátový rozhlas, který bude
v letošním roce ještě posílen.
Dopravní značení v obcích bylo
upraveno v souladu s pasportem,
který byl pro obec zpracován.
Rozšířili jsme počet a druhy
kontejnerů na tříděný odpad,
pořídili jsme s přispěním dotace
štěpkovač na likvidaci větví po
těžbě v lese a po úpravě veřej-

Ve spolupráci s FC Praktic jsme
pořídili mobilní stany a potřebné
vybavení, se kterým se setkáváte na akcích pořádaných OÚ i
spolky a dnes je již bereme jako
samozřejmost. Došlo k opravám
a rekonstrukcím některých chodníků a komunikací. Za opravy a
údržbu kulturních a sakrálních
památek v katastru obce jsme v
loňském roce obdrželi v soutěži
„Vesnice roku“ diplom Za péči o
kulturní dědictví.
V prostorách OÚ byla odhalena
zrenovovaná pamětní deska jako
vzpomínka na legionáře Karla Lišku a v letošním roce byly
vstupní prostory zrekonstruovány. V nejbližších dnech bude
na budově dokončena výměna
střešní krytiny. Ve spolkových
prostorách hostince „ Na Dolánku“ právě probíhá rekonstrukce
střechy a modernizace zařízení,
aby je bylo možno využívat pro
všechny akce spolků a obce.

Dokončili jsme rekonstrukci a
zateplení budovy zdravotního
střediska. Rovněž se uskutečnila
oprava a modernizace hasičské
zbrojnice (již to opravdu potřebovala). Zakoupili jsme pro
SDH vybavení, které se osvědčilo již při povodních v roce 2009.
Za nezanedbatelné pomoci sportovců došlo k přestavbě kabin a
sociálního zařízení na fotbalovém hřišti.
Na obci zaměstnáváme, za přispění úřadu práce, dva pracovníky na údržbu veřejné zeleně
a drobné práce při opravách a
údržbě majetku obce.
Obec má připraveny projekty v
různém stupni projektové dokumentace se vztahem k dalšímu
rozvoji obce. Jedná se o nový
územní plán, pasport dopravního značení, pasport komunikací,
ÚSES, dále projekty kanalizace,
projekty protipovodňových opatření, projekt dětského hřiště.
Ale to jsou všechno projekty a
stavby, s nimiž bude ještě mnoho
práce. Tou nejtěžší bude sehnat
dostatečné množství peněz na
realizaci.
Úmyslně zde neuvádím nic z
bohaté spolkové činnosti v obci,
neboť spolky se Vám představí
na následujících stránkách. Chci
jim jenom poděkovat, že mi s
prací na rozvoji obce pomáhají a
mohu se na ně vždy spolehnout.
Dovolte mi ještě v závěru poděkovat všem svým spolupracovníkům, kteří mi po celou dobu
mého působení ve funkci starosty
obce pomáhali a všem, kteří pro
Vás připravili letošní oslavy.
Pravidelným i náhodným návštěvníkům přeji, aby se jim v
Pištíně líbilo a rádi se k nám
vraceli.

Jaroslav Havel,
starosta obce
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Informace z jednání zastupitelstva

Níže uvedené informace jsou pouze výňatkem ze zápisů jednání zastupitelstva obce. Kompletní zápisy jsou
pravidelně vyvěšovány na úředních deskách, dále jsou k dispozici na obecním úřadě a na internetových
stránkách obce (www.pistin.cz) v části úřední e-deska.
Zasedání ze dne 7. 3. 2011
Zastupitelstvo schválilo:
• přijetí úvěru ve výši 4 623
493,17 Kč
poskytnutého
ČSOB a.s. – Poštovní spořitelnou a zajištění blankosměnkou
na předfinancování projektu : „ Revitalizace části obce
– multifunkční hřiště Češnovice“ financovaného z dotačního programu ROP Jihozápad
NUTS II.
• dočasnou finanční výpomoc
MAS Rozkvět zahrady jižních
Čech v období březen-červenec
2011 ve výši 700 000 Kč
• zřízení věcného břemene na
pozemku parc. č. 837/1k v k.ú.
Pištín za účelem zřízení připojení elektrické energie
• příspěvek na školku v Čejkovicích
• Směrnici č. 1 O bezpečnosti
práce pro výkon veřejné služby
• podání přihlášky do soutěže
Vesnice roku 2011
• nákup 3 leteckých obrazů našich obcí o rozměrech
50x70cm
Zastupitelstvo projednalo:
• přijetí úspěšné dotace ve výši
1 228 701 Kč v rámci MAS
Rozkvět zahrady jižních Čech
realizovanou z prostředků SZIF
ČR na projekt stavební úpravy
a pořízení vybavení sálu Spolkového domu Pištín
• průběh jednání s Českou poštou o zachování zdejší pobočky
• výsledek přezkumu hospodaření obec za rok 2010 provedené dne 22.2.2011 Krajským
úřadem
• zprávu OOP Policie Zliv o
stavu bezpečnosti za období
od1.1.2010 do 31.12.2010
• průběh jednání o přípravě
projektů rekonstrukce mostů
přes Pištínský potok v Pištíně a
za obcí Pištín směr Zliv
• zájem spolků činných v obci o
založení Občanského sdružení
• a neschválilo nabídku firmy
BHT Control na zajišťování
bezpečnosti v obci (alternace
služby Policie ČR)

Zasedání ze dne 30.3. 2011
Zastupitelstvo schválilo:
• celoroční hospodaření obce
a závěrečný účet za rok 2010
včetně zprávy o výsledku přezkumu hospodaření provedeném krajským úřadem
• bez výhrad celoroční hospodaření Svazku obcí Blata
• opravu zvoničky v Pašicích
• zřízení věcného břemene na
pozemku parc. č. 819/3 k.ú.
Pištín, 583/2 a 1651/1 v k.ú.
Češnovice za účelem zřízení
připojení elektrické energie a
plynu
• výběr firmy Remstav Plus
s.r.o. na akci „Revitalizace části obce – multifunkční hřiště
Češnovice“ dle výsledku výběrového řízení zhotoveného Stavební poradnou s.r.o.
• mandátní smlouvu s firmou
IN+Al na činnosti spojené
s vypracováním a podáním
žádosti o dotaci do programu
129120 „ Podpora prevence
před povodněmi“ na Ministerstvo zemědělství na akci:
„Pištín – Češnovice – protipovodňová opatření“
• mandátní smlouvu s firmou
Stavební poradna na zajištění
kompletních služeb při přípravě organizaci a administrativě
akce „ Stavební úpravy a pořízení vybavení sálu Spolkového
domu v Pištíně“
• nákup štěpkovače dle zadávacího řízení zpracovaného z
došlých nabídek
• uzavření mandátní smlouvy s
Ing. Janem Pospíšilem na technický dozor investora (TDI)
investiční akce: Revitalizace
části obce – multifunkční hřiště
Češnovice
• uzavření mandátní smlouvy s Ing. Petrem Drázdou na
autorský dozor investiční akce:
Revitalizace části obce – multifunkční hřiště Češnovice
• realizaci stavby rodinného domu na parc. č. 695/80 a
695/60 k.ú. Pašice
• odkup hasičské sbírky pana
Caletky do majetku obce, cena
bude stanovena po jednání se

znalcem.
Zastupitelstvo projednalo:
• a neschválilo prodej obecního
pozemku parc. č. 31/2 v k.ú.
Pištín
• nabídku na opravy obecních
komunikací a navrhlo oslovit
další firmy
• první letošní prodej dřeva z
obecních lesů a průběh jednání
se správcem lesa
• podané žádosti o dotace (protipovodňová opatření, cesta
Pašice, předprojektová oprava kulturních památek – kaple
na rozcestí Češnovice, oprava
Boží muka Pištín, živá kultura – pouť Pištín + Baráčnické
kroje)
• zprávu firmy Jikord s.r.o.
České Budějovice o zrušení
autobusu v neděli odjezd ve
22,50 hod z ČB
• jednání starosty obce s ŘSD
o záměru obce na výstavbu
chodníku od obchodu v Pištíně
k domu č.p. 106, obec nechá
vypracovat projekt jako podklad k dalšímu jednání
Zasedání ze dne 2. 5. 2011
Zastupitelstvo schválilo:
• nákup aktualizace geografického informačního systému
MISYS
• zřízení věcného břemene na
parc. č. 835/1 a parc. č. 5/10,
k.ú. Pištín za účelem připojení
elektrického vedení
• příspěvek na ČOV parc. č.
2014/8 k.ú. Pašice
• změnu projektu kanalizace
Češnovice – umístění čistírny
odpadních vod na parc. č. 635/1
k.ú. Češnovice
• podpis veřejnoprávní smlouvy s Městem Zliv o zajištění
povinné školní docházky pro
žáky naší obce
• podání žádosti o vyjmutí hřbitovní zdi z registru kulturních
památek
• rozpočtová opatření č. 1/2011
• nákup štěpkovače od firmy
Agrozet České Budějovice,
která předložila nejvýhodnější
nabídku
• výběr firmy SEXTA spol.

s.r.o na realizaci akce Stavební úpravy a pořízení vybavení
sálu spolkového domu v Pištíně a pověřilo starostu podpisem
smlouvy. Firma předložila nejvýhodnější nabídku, ostatní firmy nesplnily kvalifikaci
• výběr firmy Pradast spol
s.r.o. České Budějovice na
akci Výměna střešní krytiny
na objektu Obecního úřadu v
Pištíně.
Zastupitelstvo projednalo:
• výsledek jednání o rozsahu
záplavového území významného vodního toku Bezdrevský
potok. Starosta seznámil zastupitele se souborem map, které
stanovují rozsah záplavového
území, mapy budou uloženy na
OÚ k nahlédnutí
• neúspěšnou žádost o dotaci na
akci Oranžové hřiště v Pištíně
z Nadace ČEZ, obec se pokusí
získat prostředky v podzimních
grantových programech
• přislíbenou dotaci ve výši 30
000 Kč na akci Oslavy výročí
750 let od Krajského úřadu Jč.
kraje
• přislíbenou dotaci ve výši 140
000 Kč na akci Výměna střešní
krytiny na budově OU z Programu obnovy venkova
• a zamítlo žádost o souhlas s
místem podnikání na adrese
OÚ
• výroční zprávu společnosti
ČEVAK a.s.
• vyjádření regionálního ředitele České Pošty o tom, že proces
ukončení provozu pošty v Pištíně byl dočasně zamrazen
• průběh jednání MAS a Svazku
obcí Blata
• přípravu Hasičského muzea v
Češnovicích
• uspořádání Farmářského trhu
v Pištíně na termín posvícení
• nabídnutí pomoci Biskupství
ČB s přípravou žádosti na opravu kostela sv. Vavřince
• umístění informační desky
OÚ v Zálužicích
• opravu vestibulu budovy OÚ
• obdrženou dotaci na zalesnění
ve výši 16 400 Kč
/ pokračování na straně 3 /
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/dokončení ze strany 2/
• žádost o opravu chodníku
kolem čerpací stanice v Češnovicích - chodník není umístěn celou délkou na obecním
pozemku, s žadatelkou bude
dále jednáno
• podanou přihlášku do soutěže
Vesnice roku
• dvě cenové nabídky na opravu
výtluků na obecních komunikací, popřípadě na opravu celé
cesty Češnovice - Čejkovice,
starosta osloví obě firmy a situace bude projednána na místě
včetně doplnění o investici tj.
případný sběrný kanál

• oslovení ŘSD ohledně domalování stávajícího přechodu v
Češnovicích.
Zasedání ze dne 6. 6. 2011
Zastupitelstvo schválilo:
• uzavření smlouvy o pojištění
majetku s ČSOB pojišťovnou
a.s. prostřednictvím makléřské
společnosti Inpol
• žádost o povolení zateplení
domu č. 60 v Češnovicích, které zasahuje nad obecní pozemek za podmínek uvedených
ve smlouvě
• záměr prodeje části pozemku
parc. č. 53/1 v k.ú. Češnovice,
záměr bude vyvěšen na úřed-

ních deskách obce
• pronájem zkušebny pro kapelu Neslyšící děti v prostorách
budovy OÚ, pronájem bude
povolen za předem stanovených podmínek
Zastupitelstvo projednalo:
• průběh prací na akci Hřiště
Češnovice
• průběh prací na akci Spolkový dům Pištín
• záměr Správy a údržby silnic Jihočeského kraje opravit
komunikace Pištín – Pašice a
Pištín (Vojtěch) – Zálužice v
příštím roce
• informaci ŘSD o plánu doma-

Co to je vůbec
ten LEADER?

- víceodvětvové navrhování a provádění strategie založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých
odvětví místního hospodářství,

Dnes a denně se setkáváme s různými zkratkami, tak s nimi začneme...
Pojem LEADER je zkratkou francouzského „Liaison Entre Actions
de Développement de l‘Économie
Rurale“, tedy „Propojení rozvojových aktivit a venkovské ekonomiky“.

Ke vzniku iniciativy LEADER vedly
EU především tyto cíle:

Tato iniciativa Evropské unie vznikla již
roku 1991 s cílem dopomáhat k rozvoji
venkovských oblastí cestou zapojení
místních subjektů.
Od roku 2003 jsou principy LEADER
uplatňovány i při rozvoji venkova v
ČR, u nás jsme začali již v roce 2004
– MAS Rozkvět zahrady jižních Čech
vznikla v únoru 2004.
Metoda LEADER se řídí sedmi hlavními principy:
- strategie místního rozvoje podle jednotlivých oblastí, určené pro vymezená venkovská území, která se definují
„sama“ (nikoli účetní celky….)
- partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni - tzv.
místní akční skupiny (MAS, z angl.
„Local Action Group“ - „LAG“),
- přístup zdola spojený s tím, že rozhodovací pravomoc týkající se vypracování a provádění strategií místního
rozvoje náleží MAS,
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- uplatňování inovačních přístupů
- provádění projektů spolupráce
- vytváření sítí místních partnerství

- zmírnit stále se zvyšující rozdíly v
životní úrovni mezi městy a venkovem,
- zamezit devastaci venkova a jeho přírodních zdrojů, zachovat jeho kulturní
dědictví,
- zamezit odlivu venkovanů do měst,
- přímo podporovat venkov z rozpočtu
EU bez výrazných finančních ztrát,
- aktivizovat venkov metodou „zdola nahoru“ („bottom - up“).
Pro období 2007–2013 se LEADER
v ČR stal součástí Programu rozvoje
venkova, Osy IV. Otevřená zůstává
možnost uplatnění metody LEADER v
budoucnu i v dalších dotačních titulech
jako efektivní metody pro udržitelný
rozvoj venkova.
MAS jsou založeny na principu partnerství a spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru na
místní úrovni. MAS Rozkvět zahrady
jižních Čech má v současné době 32
členů, z toho je 16 podnikatelských
subjektů, 6 neziskových organizací a 10 obcí (včetně mikroregionů).

lování přechodu pro chodce v
Češnovicích po celkové opravě komunikace
• možnosti odvodnění komunikace Češnovice – Čejkovice, z
finančních důvodů se oprava
komunikace zatím provádět
nebude
• nabídku nástrojů pro efektivnější a transparentnější zadávání veřejných zakázek
• výzvu MMR na stavbu dětských hřišť s ohledem na plán
vybudovat hřiště v Pištíně
• přípravu akcí Vesnice roku a
Vítání léta

Zájmové území tvoří obce mikroregionu Chelčicko-Lhenického (Lhenice,
Chelčice, Malovice, Libějovice, Mičovice a Truskovice), svazku obcí Blata
(Pištín, Sedlec, Hlavatce, Čejkovice,
Dívčice, Olešník, Mydlovary, Zahájí,
Dříteň a Zliv) a obec Nákří.
Každá MAS má pro své území vypracovánu mezisektorovou rozvojovou
strategii – rozvoj našeho regionu realizujeme podle Integrované strategie
území (ISÚ) MAS, kterou v letošním
roce aktualizujeme.
I ve své obci jste se mohli v minulých měsících setkat s dotazníkovým
šetřením aktuálních potřeb místních
obyvatel, ale to je jen zlomek z toho,
co je součástí ISÚ. Pokud si ji chcete
prostudovat, máme ji na www.masrozkvet.cz.
Z ISÚ pak vycházíme při všech našich
dalších plánech a projektech… jedním
z nich je Strategický plán Leader (SPL),
který jsme nazvali „Květy, plody a lidé
zahrady jižních Čech“. Jde o realizační strategii, tedy rámcový „návod“, co
má být v regionu MAS uděláno pro to,
aby byla zvýšena kvalita života v našich
obcích.
Důležitá je také dostatečná administrativní kapacita (manažer, personál
MAS) pro realizaci strategie. Kancelář
MAS najdete ve Lhenicích, pravidelné
konzultační odpoledne (čtvrtky) máme
v Informačním centru selského baroka
v Plástovicích, semináře a konzultace
probíhají také podle potřeby v celém
regionu MAS – stačí projevit zájem!
Důležité je pro nás také vzdělávání a
osvěta členů MAS a jejich účast na práci organizace, především v rámci různých komisí (výběrové, kontrolní)
/pokračování na straně 4/
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a pracovních skupin (cestovní
ruch a volný čas).
Jak
funguje přidělování
dotací „přes MASku“ v praxi?
MAS získala na jednotlivé roky
2009-13 „roční příděl“ na realizaci SPL formou individuálních
projektů. Celkem asi o 6 mil.
Kč ročně. Tady vidíte, že Leader nemůže region „spasit“.
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decentralizované přímo v jednotlivých MAS – administrativa MAS nejdříve musí odhalit
případné chyby v žádostech,
výběrová komise pak projekty
prostuduje a vybere k podpoře ty nejlepší. Bez toho ale,
abyste podali žádost, to prostě nejde.
A jak to normální člověk/
spolek/obec/živnostník
zvládne?

FC Praktic pořídil díky úspěšné žádosti do programu LEADER
stany a další vybavení

Může ale pomoci drobnostem,
jež by jinak neměly možnost
být uskutečněny. MAS každý
rok vyhlásí tzv. výzvu k předkládání projektových záměrů,
v rámci výzvy identifikuje „kam
chce poslat peníze“ – tedy do
jakých oblastí života.To „kam“
se jmenuje „fiche“. Naše MAS
má v současné době připraveno celkem 10 oblastí podpory
(fichí), nejbližší výzvu zveřejníme v říjnu letošního roku a
jednotlivé žádosti budou mezi
sebou soutěžit o cca 7,5 milionu korun (bude rozdělován
zbytek prostředků na letošek
a celá alokace na příští rok).
A jaké projekty budou podpořeny?
To záleží hlavně na žadatelích
– musí připravit svůj projekt
a žádost, předložit ji v rámci
výzvy … a kvalitní přípravou a
prezentací přesvědčit výběrovou komisi, že jejich projekty
jsou potřebné, jejich realizace přispěje k naplnění strategických záměrů MAS v rámci
regionu, že přináší víc než
„jen“ opravenou budovu, ale
umožní třeba vytvoření nové
klubovny pro místní spolky
nebo firma rozšíří svou výrobu a udrží zaměstnanost v
místě.
Rozhodování o výběru samotných projektů tedy zůstává

Je několik možností – MAS
pořádá pro zájemce semináře a konzultace. Žádost si

klub. Celkem již bylo podpořeno 41 projektů z celkem 52
podaných.
Kromě administrace projektů
(MAS zajišťuje nejen shromažďování a hodnocení projektových žádostí, ale provádí
i jejich kontrolu, pomáhá žadatelům s výběrovým řízením a
vyúčtováním dotací a sleduje
výsledky projektu ještě dalších 3-5 let.) řeší MAS řadu
dalších záležitostí. Například
provozuje vlastní www a informační servis obcím regionu a
realizuje vlastní projekty – nejznámějším našim projektem
je asi vybudování Památníku
Petra Chelčického. MAS také
zajistila vytvoření prostor pro
činnost neziskových organizací ve Lhenicích (Centrum
NNO) a vybavení klubovny
pro spolkovou činnost Klubíčko v Chelčicích. Všechny tyto
objekty provozuje MAS ve
spolupráci s obcemi a místními spolky.
Nyní připravujeme vybudování naučné stezky Blaty za selským barokem (tady navážeme
na brožury o historii Blat, které
jsme vydali v roce 2009) několika venkovních tělocvičen v

Dne 31. července letošního roku bylo v Češnovicích otevřeno
Hasičské muzeum, exponáty tvoří sbírka Jana Caletky

na základě toho „proškolení“
můžete sestavit sami, nebo si
žádost můžete nechat sepsat
u odborné firmy.
Jaké projekty tedy MAS Rozkvět v minulosti podpořila?
Vybavení keramické dílny
(ale také autoservisu a nebo
truhlářské dílny), nákup technologických linek na rozšíření
výroby a sortimentu ovocných
štáv, vybudování klimatizovaného skladu, opravu střechy
na bývalé faře, obnovu vybavení inventáře poutního místa
na Lomci, vybavení dětských
hřišť nebo pořízení velkokapacitních stanů pro fotbalový

našich obcích (jde o cvičební
prvky pro dospělé!).
MAS se také podílí na organizaci a financování společensko-kulturních akcí v regionu. V
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Na jaře letošního roku byla
dokončena oprava pomníku
padlých v Pištíně

letošním roce jsou to například
oslavy 750. let obce Pištín, v
minulosti to byly Kubatovy
slavnosti, každoročně to jsou
Slavnosti květů a Slavnosti
plodů v mikroregionu Chelčicko-Lhenickém. Letos jsou
22.10. v Mičovicích – všechny srdečně zveme!
O tom, co vše se nám podaří, rozhoduje nejen aktivita
MAS, ale také zájem a aktivita „regionu“ – spolků, obcí,
malých a středních firem,
ovocnářů tedy skutečného
propojení rozvojových aktivit
a venkovské ekonomiky.
A tak jsem Vás ve zkratce
provedla zkratkou LEADER.
Ing. Marta Krejčíčková,
manažer
MAS Rozkvět zahrady jižních
Čech

Občanské sdružení „Rozkvět zahrady jižních
Čech, – místní akční skupina“,Školní 124, 384 02
Lhenice
www.masrozkvet.cz,e-mail: kancelar@masrozkvet.cz
● Manažer MAS a předseda sdružení
Ing. Petr Leber, telefon: 603 851 741
● Manažer SPL
Ing. Marta Krejčíčková, telefon: 602 733 214
● Administrativní pracovník SPL
Monika Hůrská, telefon: 773 587 023
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V roce 2002 náš sbor čítal 86
členů. V témže roce zasáhla
území našeho státu tisíciletá
voda. Povodně se nevyhnuly ani
našim obcím. V noci z 12. na
13. srpna stoupla v Pištíně hladina Knížecí stoky Na Dolánku. Stoka zaplavila zahrádkář-

ských družstev v požárním útoku za účasti 15 družstev ve čtyřech kategoriích. Po ukončení
soutěže se oslavy přesunuly do
hostince Na Dolánku, kde byly
zakončeny taneční zábavou.
Díky úspěšnému grantu se nám
v roce 2005 podařilo opravit

dat hasičskou soutěž v termínu
pištínské pouti, termín se ujal a
letos se poběží již čtvrtý ročník.
Jedná se o soutěž se zvláštními
specifickými pravidly. Soutěží
zde kromě klasických katogorií
týmy složené pouze z rodinných
příslušníků. Dále byl zrekon-

Více jak 3650 dnů v životě dobrovolných
hasičů v Pištíně
skou kolonii za zdravotním
střediskem, zahrady domů v
oblasti a také dům č.p. 72, kde
voda vnikla až do obytných
prostor. Na základě těchto událostí byla z našich členů sestavena jednotka, která se pomocí
pytlů s pískem snažila zabránit
vniknutí vody do objektů. Hasiči čerpali zatopené sklepy, sledovali stav Knížecího rybníka,
kde hrozilo protrhnutí hráze.
Dále plnili i jiné úkoly zadané
krizovým štábem obce. Příjemnější událostí roku byla bezpochyby oslava 110. let založení
SDH Pištín, která se konala ve
dnech 20. a 21. září. V pátek
v podvečer se konala slavnostní schůze, zúčastnilo se jí 51
členů sboru, zástupci místních
složek, obecního úřadu a firem
sponzorujících činnost SDH.
Byli vyznamenáni zasloužilí
členové sboru. Následující den
hasiči uspořádali soutěž hasič-

Záběr z povodní v roce 2009, kdy při záchranné akci přenášejí čerpadlo David Vávra a Jan Ficl. Za nimi Václav Fiškandl a Milan Špán.

a doplnit hasičskou techniku.
Brigádnicky se též hasiči podíleli na přestavbě sportovních
kabin. Již druhým rokem jsme
pracovali s týmem mladých
hasičů, kteří se zúčastňovali hry
Plamen.
V roce 2007 jsme začali pořá-

Kulturní rok na venkově tradičně
zahajují bály a plesy. U nás je prvním z
nich bál myslivecký, koná se střídavě v

Rok na vsi
Pištíně a Češnovicích. Následují hasičský a staročeský baráčnický bál, svůj
ples pořádají i sportovci. Členky Českého svazu žen pořádají dětský karneval. V
Češnovicích se koná hasičský ples a dětský karneval, členky zdejší nově založené
organizace ČSŽ již dvakrát uspořádaly i
maškarní bál pro dospělé. Zimní dění rozšířil letos v únoru poprvé i turnaj v bulce,
který proběhl v hostinci Na Dolánku pod
taktovkou hostinského Jaroslava Jakubce.
V březnu obnovily pištínské ženy tradici
oslav MDŽ, jejich posezení s hudbou se
účastní i místní baráčnice.

struován věšák na hadice, který
byl již svému okolí nebezpečný
a kvůli stáří se nedal používat.
Následující rok na nás čekal
nelehký a velmi náročný úkol
- generální oprava hasičského
vozu. Vzhledem k předpokládaným finančním nákladům jsme
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se rozhodli opravu provést
vlastními silami. S vypětím sil
a po odpracování množství brigádnických hodin jsme opravu
úspěšně dokončili.
V roce 2009 jsme obdrželi
novou hasičskou stříkačku
určenou pro hasičský sport. S
novým vybavením jsme se stali
rovnocenými soupeři na soutěžích v požárním útoku a úspěchy na sebe nenechaly dlouho
čekat. V srpnu přišla do našich
obcí opět velká voda, svým rozsahem naštěstí nebyla tak velká
jako v roce 2002. Hasiči přesto
pomáhali při odstaňování vody
ze dvorků a sklepů, zasahovali
i v Češnovicích.
Největším úkolem roku 2010
byla přestavba hasičské zbrojnice. Proběhla bez problémů a
my jsme mohli v nové hasičárně oslavit konec úspěšné sportovní sezóny.
Sbor dobrovolných hasičů čítá
dnes 98 členů. V letošním roce
pokračujeme ve sportovní činnosti. Každý rok navštívíme v
průměru 13 soutěží v kategoriích muži a ženy. Dále pravidelně pořádáme Hasičský ples
a soutěž. Pomáháme také s
organizací obecních akcí, jako
například dětský den na Buchtě, Velikonoční setkání atd.
Na příští rok připravujeme
oslavu výročí založení sboru.
Jan Ficl
starosta SDH Pištín

Novou tradicí se
stávají Velikonoční
setkání. První uspořádal obecní úřad v
roce 2009 v Zálužicích u kapličky sv.
Barbory. Opravenou kapličku, která byla do té doby
v žalostném stavu,
slavnostně vysvětil
Jáhen Karel Faber.
Akce se zúčastnilo velké množství
lidí, proto bylo rozhodnuto
pořádat
setkání občanů na
Velikonoční neděli Letošní velikonoční setkání bylo k radosti všech dětí
každoročně.
Dal- zpestřeno o zdobení vajíček.
ší se konalo o rok
později v Pašicích na návsi, v letošním se měla místa konání pravidelně střídat i
roce se vrátilo opět do Zálužic. Takto by nadále.
/Dokončení na straně 6/
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V květnu pořádá obecní úřad již několik
let oslavu Dne matek, ta probíhá střídavě
v Pištíně a Češnovicích. Na programu
bývá pravidelně módní přehlídka, někdy
doplněná o krátkou divadelní scénku nebo
vystoupení Pištínských baletek. A již se
pomalu v kalendáři blížíme k létu, které
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obce, dále výstavu historických hasičských
odznaků, přileb a dalších pokladů ze sbírky
pana Jana Caletky. U rybníčka parkovaly
automobiloví veteráni. Vyvrcholením akce
se stal křest knihy „75 let SDH Češnovice“ od Jana Caletky. Pro dobrou náladu
vyhrávali Babouci. Mezi pouťové oslavy
bývá vklíněn fotbalový turnaj Praktic, již
bylo odehráno 14. ročníků. Loni bohužel
uspořádání znemožnilo počasí. Další akcí
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poval Velešínský chrámový sbor, který v
několika posledních letech vystřídaly děti
z pěveckého kroužku ze Zlivi. V loňském
roce vystoupil ženský pěvecký soubor
Záviš z Hluboké nad Vltavou. Štědrý den
byl několikrát obohacen o krátké odpolední setkání a ozdobení stromečku v Pištíně
i Češnovicích. Dalším zpestřením sváteč-

Rok na vsi

Adélka Bartušková při jedné ze soutěží Vítání léta

jsme si v našich obcích zvykli vítat poslední červnovou neděli u myslivecké odchovny
na Buchtě. Pro děti, které s létem zároveň
vítají prázdniny, jsou připraveny soutěže,
skákací hrad a nezbytný táborák. Na
organizaci odpoledne se podílejí všechny
spolky.
Samotné léto je ve znamení poutí. První
z nich je češnovická, která se podle zasvěcení zdejší kaple koná na sv. Annu. V loňském roce byla oslava spojena se setkáním
rodáků u příležitosti 75. výročí existence
místního sboru dobrovolných hasičů a
zároveň 590 let od první písemné zmínky o
obci. Návštěvníci shlédli výstavu k historii

se tak stala oslava pištínské pouti. I zde
došlo v podvečer na vystoupení Babouků,
ale předcházelo mu odpoledne s programem pro děti a zejména s vystoupením
baráčníků, kteří poprvé ve své domovské
obci zatančili s velkým úspěchem Besedu.
Hasiči uspořádali u příležitosti poutě soutěž, její novou úspěšnou tradicí se stává
hasičské klání rodinných družstev.
Tradiční hasičská soutěž „O češnovický soudek a váleček“ se koná v září, její
velkou raritou je jízda na loďce přes rybníček pro sací koš. Často právě výkon veslařů rozhoduje o výsledku. Na podzim se
zejména děti těší na Lampiónový průvod,
pořádaný na oslavu vzniku samostatné
republiky dne 28. října. Po prvním ročníku, kdy účastníci jen obešli své vsi, se již
dvakrát vydal svítící had dětí a jejich rodičů ke kapličce sv. Vojtěcha, kde se setkávají účastníci průvodů z Češnovic a Pištína. Musím na tomto místě přiznat, že loni
jsme jako organizátoři zapomněli počítat
se změnou času, takže jsme k „Vojtěchovi“
dorazili ještě za světla, ale zase bylo víc
času na popovídání s kamarády při čekání
na ohňostroj. A slavnostně jsme své lampióny rozsvítili až na cestu domů.
V adventním čase pořádá obec koncert
v kostele sv. Vavřince. Zpočátku zde vystu-

Občerstvení návštěvníků po loňském
Vánočním koncertě v Pištíně

ního času je již několik let akce hostince
Na Dolánku „Pištín man“. Koná se na 2.
svátek vánoční a muži z Pištína a okolí
v ní soutěží v netradičních disciplínách.
Kalendářní rok uzavírá Předsilvestrovská
veselice pořádaná obecním úřadem střídavě v Pištíně a v Češnovicích.
Obec dále pořádá výlety po památkách či za divadlem. Letos jsme zatím
žádný výjezd nestihli, protože nás v prvním pololetí zaměstnávaly přípravy oslav
výročí.
Kulturní rok v obci je ještě doplněn
o akce spolků. O nich informují jejich
zástupci ve svých příspěvcích.
Za Kulturní komisi Jaroslava Čapková

Starosta obce děkuje Marii Sedlákové, Evě Kolářové a jejich modelkám za předvedenou módní přehlídku při oslavě
Dne matek.
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Cech sv. Huberta v Pištíně se může
za svou činnost pochválit
Myslivecké sdružení Pištín
– Češnovice hospodaří na cca
1300 ha, převážnou část honitby tvoří zemědělská půda, dále
lesní půda či vodní plocha.
Honitbu myslivci pronajímají od
Honebního společenstva vlast-

níků. Mnoho lidí má myslivost
spojenou jen s lovením zvěře,
ale naší starostí je zejména péče
o zvěř a o přírodu. Do honitby
vypouštíme uměle odchovanou
zvěř, například divoké kachny,
koroptve a s menším úspěchem i
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zajíce. V zimním období je hlavní starostí myslivce přikrmování
zvěře.
V uplynulých deseti letech byla
pro sdružení nejsmutnější noc
ze 14. na 15. srpen 2005, kdy
vyhořela odchovna bažantů
a kachen u rybníka Buchta u
Zálužic. Finanční škoda byla asi
80.000 Kč. V těžké chvíli pomohl obecní úřad, který daroval dva
nepotřebné kontejnéry. Ty byly
zastřešeny a nyní slouží jako
sklad krmiva a nářadí.
Přibližně každé tři roky pořádáme Podzimní zkoušky loveckých psů, naposledy v loňském
roce v Pašicích.
Myslivci se podílejí i na životě v
obci, nejvýrazněji při orga nizaci
Vítání léta pro děti na odchovně
Chvíle odpočinku při očkování
divokých kachen.

Základní organizace Českého svazu žen
byla založena v Pištíně 21. června 1972
a měla 30 členek. První předsedkyní byla
Františka Nepeřená, jednatelka Lýdie
Ryplová, pokladní Božena Jakschová,
revizní komise Věra Marhounová a Anna
Kocmatová.
Naše organizace patřila mezi nejaktivnější složky v obci a její činnost byla velmi
rozmanitá. Počínaje výsadbou, zaléváním
a zazimováním 300 růží a 80 letniček z
vlastního předpěstování na návsi, u pomníku padlých a před zdravotním střediskem.
Pořádaly jsme kurzy vaření a studené
kuchyně, zdravotnické přednášky, rodinné
právo, kurs kosmetiky, šití atd. Našly jsme
si čas i na cvičení v tělocvičně, brigády při
sběru brambor v místním JZD, sběr léčivých bylin – v roce l975 bylo nasbíráno
500 kg a byly jsme vyhodnoceny jako nejlepší organizace v okrese České Budějovice. V roce 1978 nás bylo 42 a odpracovaly
jsme 560 brig. hodin, zejména při úklidu,
šití záclon a povlaků v mateřské školce, o jejíž vznik jsme se nemalou měrou
zasloužily. V roce 1984 jsme při úklidu,
šití záclon a závěsů do rekonstruovaného
místního kulturního zařízení Na Dolánku
odpracovaly 942 hodin. Velmi zajímavá
byla též beseda s místní rodačkou Marií
Děkanovou - Sýkorovou, která ze zúčastnila LOH v Moskvě, kde družstvo pozemních hokejistek získalo stříbrnou medaili.
Pořádaly jsme zájezdy dětí do Prahy,
v zimě pak na lyžování a sáňkování na
Kvildu. Pro dospělé pak 2denní zájezdy
do Severních Čech, na Moravu atd. Pořádaly jsme Mikulášskou nadílku pro děti,
oslavy Dne dětí s lampiónovým průvodem. Obnovily jsme staročeský masopust
– dopoledne jsme chodily v maskách po

vsi, odpoledne jsme oblékly děti do kostýmů pohádkových postaviček a večer
jsme opět v jiných maskách pokračovaly
ve víru tance až do ranních hodin. K tomu
nám celou dobu vyhrávala tehdy populární Mydlovarka. Nyní pořádáme každoroč-

Český svaz žen
bilancuje svou práci
za uplynulá léta

Na sklonku roku 2010 se konal za spolupráce žen a včelařů Kurz medového
pečiva

ně již v lednu dětský maškarní bál, který
se těší velké oblibě dětí z celého okolí.
Naše členky „Pištínské baletky“ mají
nacvičeno několik tanečních vystoupení,
kterými zpestřují kulturní akce nejen v
Pištíně, ale na nejrůznějších místech v kraji – nejdále byly v Praze, kde svým kankánem roztleskaly ženy z celé republiky při
zahájení oslavy 10. výročí Nadace žena v
Kounicově paláci.

Pohled na myslivecký sklad
krmiva a nářadí před dokončením v roce 2005

u rybníka Buchta. Pomáhají ale
i při čištění lesa po těžbě, vysazování stromků nebo výstavbě
oplocenek.
Z kulturního dění v našich
obcích je pak největší událostí
tradiční Myslivecký ples pořádaný začátkem roku.
Počet členů se v posledních
deseti letech pohyboval kolem
třiceti.

Na pomoc lidem postiženým povodněmi
ve Strunkovicích nad Blanicí jsme přispěly částkou 5000 Kč a vyzvaly ostatní složky v obci a místní Obecní úřad k
následování. Myslíme i na centra s tělesným a kombinovaným postižením – v
roce 2009 bylo odesláno 1000 Kč Arpidě
v Českých Budějovicích a Centru Slunečnice v Praze.
V současné době pořádáme společné
návštěvy divadel, relaxačních pobytů v
termálních lázních v Maďarsku, 2denních víkendů pro ženy atd.
Jak v loňském roce, tak i letos jsme se
zúčastnily velikonočního úklidu kostela
sv. Vavřince a byly jsme moc smutné,
jak neutěšený je stav této krásné stavby a není vyhlídka byť jen na vymalování. Přece nedopustíme, aby byl kostel
zavřen!
Rády se účastníme nejenom tradičních
vánočních a velikonočních setkání, ale
naše ženy vždy překvapí něčím, co pekly jejich maminky nebo babičky, jak se o
tom mohli přesvědčit i členové hodnotitelské komise v soutěži o Vesnici roku.
Zdaleka jsem nevypsala vše, co naše
členky ve svém volném čase bez nároku
na odměnu za celá léta od svého vzniku
udělaly nejen pro sebe, ale zejména pro
zkrášlení prostředí, kde tak rády žijeme.
Jen se podívejte na ty krásné předzahrádky a okna plná muškátů a jiných květin.
Nakonec musím konstatovat, že v současné době zde maximálně funguje spolupráce mezi všemi spolky a Obecním
úřadem s naším panem starostou Jaroslavem Havlem v čele. Společně se podílíme na organizování všech akcí v obci, a
proto se u nás pořád něco děje.
Jakschová Božena, předsedkyně
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V letošním roce 2011 oslavujeme 75. výročí založení naší
Obce baráčnické v Pištíně. Nad
oslavami našeho výročí převzal
záštitu radní Jihočeského kraje
Ing.František Štangl. Vzpomeňme velmi stručně o vzniku
této události. Dne 16. prosince
1936 na ustavující schůzi za
přítomnosti hostů sousedů z
vlastenecké dobročinné obce
baráčníků ze Zlivi - rychtáře
Václava Filipa a místorychtáře
Rudolfa Koniga se sešli příznivci tohoto spolku. Všechny
přítomné nadšence
přivítal
soused Foitl. Vysvětlil a vyložil
všem význam vlastenecko-dobročinných obcí. Po ukončení
přednášky složili zakládající
členové slib. Tak byla založena
Vlastenecko-dobročinná obec
baráčníků ,,Vitoraz„ v Pištíně. Rychtářem byl zvolen Prokeš Josef a syndikem Jochman
Karel. Dne 27. prosince 1936
se uskutečnilo první sousedské
sezení, na kterém rychtář všechny přítomné přivítal a přečetl
přihlášky nových členů sousedů

Pištínský zpravodaj
a tetiček. Zažádalo se na Župu o
stanovy, odznaky a rychtářské
právo.
V průběhu 35ti let se v roli
rychtáře vystřídalo několik
sousedů - Prokeš Josef, Kouba

Duch
baráčnických
tradic
v Pištíně
je stále živý
Karel, Pošusta František, Brom
Martin, Špavirt Jan, Kříž František. V roce 1961 byl rychtářem zvolen Vácha František.
Pod jeho vedením myšlenka
baráčnictva nabírá opět plnohodnotný význam. Během doby
23 let, až do roku 1984, kdy stál
v čele naší organizace, pracovalo baráčnictvo, jak má. V roce
1984 - 1990 byl rychtářem zvo-

len Vávra Václav. V roce 1990
- 2001 byl rychtářem naší obce
Fiškandl Jaroslav a od roku
2001 až po dnešní den je v čele
naší Obce baráčnické rychtářka
Živnůstková Marie.
Naše baráčnická obec vlastní
také májku a to již od roku 1949,
kdy byla slavnostně rozvinutá,
dle zápisu ze staré kroniky, dne
26. června 1949. V součastné
době je uložena na naší rychtě v budově Obecního úřadu,
vždy připravena k okamžitému
použití na různé slavnosti. Velké slávy se dostalo naší baráčnické obci 6. září 1997. V tento
den se tady totiž konala Slavnost rozvinutí a svěcení nového
praporu pištínských baráčníků. Místní baráčníci a hosté z
dvaceti baráčnických obcí IX.
a X. župy společně s 12 prapory doprovodili náš prapor k
pomníku padlých v obou světových válkách na návsi u kostela.
Za přítomnosti velebného pana
faráře, který dle křestanských
tradic prapor posvětil a pohovořil o významu takovýchto
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praporů. Spolu s májkou je náš
prapor uložen v naší rychtě na
Obecním úřadě.
Největšímu uznání a pocty se
dostalo naší baráčnické obci v
loňském roce 2010. Dne 28. srpna 2010 jsme jako Obec baráčnická převzali Čestné uznání za
udržování lidovích tradic, které nám bylo uděleno v soutěži
Obec roku 2010 Jihočeského
kraje. Spolu se starostou obce
Pištína panem Havlem, který
za obec převzal Diplom za péči
o kulturní dědictví obce, jsme
převzali tato ocenění na slavnostním předávání cen ve vítězné obci Čížová na Písecku.
Na začátku letošního roku 2011
jsme začali spolupracovat s
místní mládeží a utvořili jsme z
nich novou kolonu Mladé chasy na tancování České besedy.
Premieru svého vystoupení měli
na našem Staročeském bále 19.
února 2011. Společně nyní jezdíme vystupovat do okolních
obcí.
Zapsala vzdělovatelka OB
tetička Jiranová Věra

Baráčníci a hasiči vítají hodnotící komisi Vesnice roku. Zleva stojí: Kristian Kozak, Anna Kadlecová, Jitka Ficlová, Lenka Živnůstková,
Věra Jiranová, Eva Hájková, Eva Oudová, Pavla Janotová, Martin Huszár, Petr Živnůstka, Jan Ficl, Václav Ficl a Marie Živnůstková
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Na schůzi místní osvětové komise 25. února 1937 bylo rozhodnuto slavnostní mši svatou za zemřelé rodáky děkan Rypl. Následovalo
o uspořádání sjezdu pištínských rodáků. Organizací byl pověřen
vztyčení státní vlajky za doprovodu písně „Kdož sú boží bojovníci“.
Okrašlovací spolek za spolupráce všech ostatV 10.45 hodin odešel průvod od starosty obce kolem návsi a nově
ních spolků i obecního zastupizřízeného parku k pomníku padlých. V čele průvodu nesl krojovaný
telstva. Termín
baráčník státní vlajku, stráž tvořili hasiči. Za vlajkou šly školní
oslavy
byl
děti v krojích, pak děti nekrojované, následovala hudba, za ní obecstanoven na
ní zastupitelstvo, rodáci, krojovaní hasiči, baráčníci a ostatní lidé.
30.
května.
Průvod zastavil u pomníku padlých rodáků, kde byly položeny kytiByly zjištěny
ce a hudba zahrála dojemnou píseň „Hoši od Zborova“. Žákyně I.
adresy rodátřídy Vlasta Pešková přednesla krátkou básničku k uctění padlých
ků,
kterým
rodáků. Poté se průvod odebral k tribuně, která byla postavena
byly
zaslány
před statkem Šulistů. Zde další žák I. třídy Jan Hajný přivítal rodápozvánky zároky básničkou.
veň s prosbou o
příspěvek na zřízení sadu. O přípravách je v obecní kronice napsáno:
„ Ku sjezdu byly vykonány pečlivé
přípravy, kterými byla druhá polovina května vyplněna. Téměř všichni
majitelé domů na návsi svá stavení
obílili. Rovněž obílena a opravena
byla hřbitovní zeď. Taras rybníčka na hořejší návsi byl opraven.
Pomník padlých vojínů péčí Okrašlovacího spolku byl opraven, nápisy obnoveny a plot obarven. V sadu
označena Lípa svobody tabulkou.
Mile prokoukla celá naše náves
a nezaměstnaní měli příležitost
vydělati si nějaký peníz.“
V předvečer slavnosti v sobotu 29
května sehrál ochotnický spolek
„Kubata“ divadelní představení „Já jsem malý mysliveček“
- veselohru se zpěvy o třech jednáních od Karla Fořta.
Role byly obsazeny takto:
Tomáš Jerbera, lesní – pan Pešek Josef
Fotografie ze sr
Anička, jeho dcera – slečna Lišková Eliška
azu rodáků v ro
ce 1937 se bohu
nedochovala. Sn
žel
ímek zachycuje
Bedřich Jesenský, adjunkt – pan Jírovec Jaroslav
žákovskou kape
vystoupení divad
lu doprovázející
elního spolku př
Baron Sanerkrant, majitel panství – pan Pošusta František
i jiném vystoup
jsou členové ka
ení. Na fotografi
pely ve složení:
i
Tonda Kabacoun, facír – pan Čapek Jaroslav
žá
ci Josef a Františ
z Češnovic, sle
čny Marie a Bože
ek Chaloupkovi
na Markovy a Ma
Baruška, děvečka – slečna Váchová Jarmila
Pištína, Božena
rie Jochmannov
Ficlová ze Záluž
áz
ic. Kapelu dopr
Pošusta a řídil Ka
Filomena, její dcera – slečna Zajíčková Marie
ovázel na basu
rel Jochmann
František
Josef, sluha u Sanerkranta – pan Lahodný František
V kronice divadelního spolku je popsán průběh představení takto: Jménem
„Děj odehráván v myslivně na panství barona Sanerkranta. Režii Jménem obce promluvil k rodákům starosta pan Jan Liška, rola výpravy pan Pošusta František, zpěvy nacvičil jednatel Karel ník č. 19. Ve svém projevu vzpomněl těch, kteří na sjezdu chybí Jochmann, při divadle doprovázely mimo něho ještě žačky měšťan- zejména padlých rodáků, kterým věnoval zvláštní vzpomínku. Uvíských škol slečny Jochmannová Marie, Marková Marie a Marková tání zakončil přáním, aby všichni rodáci byli obci i státu vždy jen
Božena. Hra byla velmi zdařilá, což bylo viděti z nálady obecen- ku prospěchu. Potom ujal se slova důstojný pán Karel Rada, farář
stva, které při otevřené scéně přálo si opakování některých výstu- v Pištíně. V delší řeči nastínil dějiny obce Pištína i jednotlivých
pů zpěvných. Obvzláště vstupní píseň Tonky Kabacouna naladila rodů starousedlých.
obecenstvo k bouřlivému potlesku, takže tento byl nucen dvakráte Téměř všichni rodáci, kteří přišli a přijeli na sjezd, se zapsali do
opakovati. Píseň Bedřicha s Aničkou o myslivcích byla též přija- prezenční listiny. První část programu byla ukončena před 12 hodita s potleskem. Scéna, kdy se Tonda převléká do bílých dámských nou, kdy se účastníci rozešli. Slavnost pokračovala odpoledne na
šatů, aby vystrašil barona, strhla obecenstvo k bouřlivému smíchu, hřišti S.K. Pištín, kde se hosté sešli na zahradním koncertě, přítomtakže finále druhého jednání se opakovalo a obecenstvo ještě pak no bylo asi 300 dospělých lidí.
po spuštění opony projevovalo své uspokojení potleskem a dobrou
Sjezd se vydařil po všech stránkách, zakončen byl večerním věnečkritikou. Vstupní píseň Filomeny ve třetím jednání byla opět přijata
kem v hostinci „U dolejších Dvořáků“, kterého se zúčastnila zejmébouří potlesku a donucena potleskem k opakování, což se opakovana mládež. Naposledy citujme z obecní kroniky: „Tak byl zakončen
lo i ve finále třetího jednání. Celá souhra všech herců byla velice
první sjezd rodáků, který byl organizovnán všemi spolky. K úspěchu
zdařilá, takže byli spokojeni i nároční krajani, kteří se přišli podíakce hodně přispělo velice pěkné počasí.“ Kéž nám počasí přeje i
vat na představení na jejich počest. Účast byla nadobyčej pěkná.“
při letošním setkání.
Hlavní oslavy sjezdu rodáků byly zahájeny 30. května 1937 v 7
Jiřina Čapková
hodin ráno, kdy hudba zahrála na návsi budíček. V 9 hodin sloužil
kronikářka

ků
á
d
o
r
í
Setkán 937
v roce 1
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Posledních deset let činnosti
Praktic FC Pištín přineslo, jak už
to ve sportu bývá, vítězstí a radosti, ale také prohry a zklamání.
V uplynulé dekádě startovala
družstva našeho fotbalového
oddílu v mistrovských soutěžích
okresu České Budějovice v kategoriích mužů, dorostu, starších i
mladších žáků a starší přípravky.
Historického sportovního úspěchu dosáhlo družstvo našich
mužů hned na počátku uplynulého desetiletí, když v sezóně
2001/02 vybojovalo postup do
okresního přeboru. V okresním
přeboru sváděli naši muži v
mistrovských zápasech urputné
fotbalové bitvy s okresní fotbalovou elitou po následující čtyři sezóny. V poslední z nich, v
sezóně 2005/06, výsledky stačily pouze na předposlední místo,
které zamenalo sestup zpět do
3. třídy. V té hrají naši muži se
střídavými úspěch dosud. Větší počet hráčů, kteří přecházeli
z dorostu do kategorie mužů,
byl impulzem pro vytvoření B
družstva mužů, které v sezónách
2004/05 a 2005/06 startovalo v
nejnižší okresní soutěži, ve 4.
třídě. Po sestupu A týmu mužů
z okresního přeboru a následném
odchodu jeho některých hráčů
již nebyl kádr tak početný, aby
mohla startovat dvě družstva a
činnost béčka byla ukončena.
Družstvo dorostu bylo v sezóně 2001/02 nováčkem okresního přeboru, kam postoupilo po
suverénním vítězství v předchozím ročníku okresní soutěže. Ani
v okresním přeboru si dorostenci
nevedli špatně a po tři ročníky
(do sezóny 2003/04) byli pro
většinu svých soupeřů více než
vyrovnaným protivníkem. Poté
nebylo vzhledem k malému
počtu hráčů kategorie dorostu možné družstvo do soutěže
přihlásit a tak byla jeho činnost
obnovena až po šesti letech, v
r. 2009, kdy dorosteneckého
věku dosáhli naši odchovanci ze
žákovských družstev. Zejména v
první z těchto posledních dvou
sezón navázali dorostenci svými
výkony na úspěchy předchozí
generace.
Družstvo žáků se během uplynulých deseti let asi nejvíce potýkalo s generačními obměnami kád-

ru a s tím byly spojeny i výsledky
v jednotlivých ročnících. V prvních dvou sezónách 2001/02 a
2002/03 startovali žáci v kategorii starších žáků. Pro následující
tři ročníky 2003/04 – 2005/06
žáci startovali v kategorii mladších žáků a až v té poslední se
jim podařilo prosadit se i herně
a výsledkově. Poté hráli žáci od
sezóny 2006/07 opět v kategorii
starších žáků. Sezóna 2009/10

1

nů sportovního klubu se během
jednotlivých let pohyboval přibližně mezi 80 až 110 členy, ve
výkonném výboru pod předsednickým vedením Jiřího Marhouna zasedla postupně desítka z
nich.
Historická sezóna 2001/02, znamenající pro náš oddíl postupu
mužů do okresního přeboru, byla
zároveň jubilejní, neboť jsme si
připomněli čtyřicet let nepřetržité

let
Praktic
FC Pištín

V první řadě: Miroslav Ruso, Michal Ježek, Josef Vrba, Milan Vitha,
Martin Kučera, Pavel Jiran. Ve druhé řadě: Martin Čuhaj, Radek
Grill, Miroslav Trávníček, Jindřich Čapek, Václav Ruso, Tomáš
Trávníček, Jiří Novák, Jan Předota, Jiří Marhoun

byla z důvodu nedostatku hráčů
pro tuto věkovou kategorii prozatím poslední.
Družstvo starší připravky (hráči
do 10 let) bylo založeno v roce
2005, aby svou aktivní fotbalovou kariéru mohli zahájit i ti
nejmenší zájemci o fotbal z našeho oddílu. Družstvo startovalo v
sezónách 2005/06 až 2008/09 v
okresní soutěži starší přípravky
se střídavými úspěchy. Po čtyřech letech byla pro nedostatek
malých fotbalistů jeho činnost
ukončena.
Během posledních deseti let
se na fotbalových trávnících v
dresu našeho klubu nastoupila
téměř stovka hráčů, většina byla
v družstvech kategorií mládeže.
O bezproblémový chod jednotlivých družstev se staralo více než
deset kvalifikovaných trenérů a
další členové realizačních týmů
jednotlivých družstev. Počet čle-

sportovní činnosti klubu od jejího obnovení v roce 1961. Oslava
výročí proběhla na začátku srpna
roku 2001v rámci sedmého ročníku fotbalového turnaje Praktic.
Během uplynulých 10 let jsme
na našem hřišti uspořádali celkem osm ročníků tradičního fotbalového turnaje Praktic, jehož
poslední ročník byl v pořadí
čtrnáctý. V těchto posledních
osmi ročnících turnaje se našim
mužům podařilo ve čtyřech z
nich zvítězit (2001, 2002, 2003,
2009), jednou byli druzí, dvakrát
třetí a jednou poslední, čtvrtí.
Kromě sportovních aktivit jsme
během uplynulého desetiletí pracovali i na zvelebení areálu fotbalového hřiště. Kvalita trávníku je
udržována pravidelným sekáním
klubovým traktůrkem, kropením
z vybudovaného zavlažovacího
systému, pískováním, hnojením
a postřiky. Při častých brigádách
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se věnujeme údržbě areálu hřiště a jeho zázemí při opravách a
rekonstrukcích. Nejrozsáhlejší v
poslední době byla rekonstrukce
sportovních kabin, provedená
v roce 2005. Během letní přestávky byly původní, dnešním
požadavkům již nevyhovující
kabiny vybourány a na jejich
místě vyrostla moderní budova, ve které jsou čtyři prostorné
kabiny se sprchami a WC pro
hráče, kabina rozhodčích, sklad
a zázemí pro diváky. Na rekonstrukci, kterou financovala obec
a prováděla firma Demostav,
se v přípravných, pomocných,
dokončovacích pracích a úklidu
podíleli i členové a fanoušci klubu stejně tak i celá řada dalších
občanů Pištína. Slavnostní otevření nových kabin se uskutečnilo 25.9.2005.
Nezůstávali jsme stranou ani společenského života obce. Během
poslední 10 let naši členové pravidelně pomáhali při přípravách
a organizaci obecním úřadem
pořádaných akcích jakými byly
pištínské pouti, nebo soutěžní
dětská odpoledne na začátku
prázdnin. Naším příspěvkem
kulturnímu a společenskému
životu obce je také v posledních
letech hojně navštěvovaný sportovní ples, který jsme začali pravidelně pořádat od roku 2004.
Právě ukončená fotbalová sezóna
uzavřela 50 let nepřetržité sportovní činnosti našeho klubu od
jejího obnovení v r. 1961. Toto
kulaté výročí si připomeneme na
oslavě chystané na 6.8.2011, která
se uskuteční v rámci 15. ročníku
fotbalového turnaje Praktic. Jménem výboru fotbalového oddílu
bych rád na oslavu a na turnaj
srdečně pozval všechny bývalé i
současné hráče a členy fotbalového oddílu, a samozřejmě také
příznivce pištínského fotbalu.
Věřím, že se sejdeme v hojném
počtu a společně zavzpomínáme
na historické momenty pištínské
ho fotbalu. Také věřím, že následující, již šesté desetiletí činnosti
našeho fotbalového oddílu bude
alespoň stejně úspěšné jako to
právě skončené a že bude přinášet hráčům, příznivcům i fanouškům pištínského fotbalu radost
ze hry i z výsledků.
Václav Kubašta,
Praktic FC Pištín
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Základní organizace
Českého svazu včelařů
Pištín

Včelařská organizace Pištín od roku 1960 do
současnosti sdružuje včelaře z obcí: Pištín,
Břehov, Čejkovice, Češnovice, Dehtáře,
Hlavatce, Lékařova Lhota, Malé Chrášťany,
Novosedly, Česká Lhota, Zbudov, Dívčice
(část v okolí nádraží), Pašice, Plástovice,
Sedlec, Tupesy, Vlhlavy a Žabovřesky.
Vrátíme-li se zhruba o deset let zpět, zjistíme, že v roce 2001 měla organizace 67
členů, kteří zazimovali 585 včelstev. Počet
členů organizace v následujících létech
pozvolna klesal, avšak počet jimi chovaných včelstev narůstal. Dvanáct kočovných
včelínů, které byly mezi členy, přestávaly
být nyní využívány za účelem přísunu k plodinám. Léčení včelstev proti roztoči varroa
destructor bylo léty zaběhlou a pravidelnou
záležitostí. Byl pronajat spolkový včelín na
dobu10 let, dále zrušeno členství v akciové společnosti Včela Předboj. Pravidelnou

Pištínský zpravodaj
výboru Českého svazu včelařů, dále 7 členů
obdrželo ocenění Vzorný včelař s právem
nosit takovýto odznak a předseda organizace s jednatelem obdrželi Čestné uznání
Ústředního výboru ČSV v Praze. Dále byla
vydána brožura s uceleným přehledem o

Návštěvníky Machova včelína u Krušlova
vítá na první pohled dokonalý řád a upravené okolí
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v organizaci 750, avšak na konci tohoto
roku začal v obcích na jihozápadním okraji
organizace ohrožovat včelstva mor včelího
plodu, z čehož vyplývalo pětileté respektování určitých zákazů. V důsledku toho opět
poklesly stavy jak členstva, tak včelstev. Pro
členy byly pořádány zájezdy, odborné přednášky, kurzy chovu včelích matek, dokoupeny nové vyvýječe aerosolu, využívány
dostupné dotace, zavčeleny Zálužice. V
roce 2007 byl zvýšen členský příspěvek na
200Kč, v jehož ceně je časopis Včelařství. V
boji proti roztoči varroa destructor zahájilo
pět včelařů v organizaci vlastní monitoring
spadu tohoto predátora. V roce 2009 došlo
k nárůstu včelstev, takže jejich počet dosáhl
opět přes 700. Nyní po poměrně dlouhém
období se za nové členy a nadějné včelaře
začali hlásit mladí lidé, což se odrazilo v
nárůstu členské základny. Řadu informací a
fotografií o včelařské organizaci Pištín, lze
nalézt na internetových stránkách: vcelaripistin.unas.cz
V roce 2010 čítala organizace 56 členů,
kteří vyzimovali 720 včelstev a zazimova-

historii organizace, pořádán kurz medocukrového pečiva a společně s češnovickými
hasiči taneční zábava. Přítel
ing. Šilha začal
vykupovat med
od okolních včelařů. V roce 2004
došlo k poklesu
členů na historicky nejnižších 61,
avšak počet jimi
chovaných včelstev přesáhl 700
a v létech následujících pozvola
ještě
narůstal.
Bylo
to
zásluhou
Včelaři se na závěr své návštěvy společně vyfotili a
Na snímku pohled na dokonalou řezbářskou práci včekromě příjemně strávených chvil jim zůstane na památku některých členů, laře, pana Josefa Macha. Udivuje svou naprostou dokoi fotografie
kteří začali chovat nalostí a jemným citem pro detail.
výrazně větší počet
záležitostí dalších let byly členské schůze s
včelstev nežli předtím. Nájemce spolkového li 786. Historicky nejvíce jich chová přítel
odbornými přednáškami a kurzy chovu včevčelína k němu zavedl v roce 2004 elektric- ing.Šilha. Jiný náš včelař má reprezentativní
lích matek na Picině. Předseda organizace
kou přípojku. Bez včelstev byly dlouhodobě včelín v krásném prostředí staré schwarzenVáclav Interholc a jednatel Stanislav Pánek
obce Sedlec, Zálužice a Malé Chrášťany. V bergské državy Na Picině. Jeho včelín i včelbyli zvoleni do Okresního výboru ČSV v
nice s asi 70 včelstvy v nových
Českých Budějovicích.
nástavkových úlech reprezentuV roce 2002 organizace žila příje vysokou úroveň včelaření v
pravami na stoleté výročí svého
okrese České Budějovice, a tak
trvání, ale tento rok zůstane nezanení divu, že k němu každoročně
pomenutelný i srpnovými povodzavítají zájezdy i ze zahraničí.
němi, které mimo jiné ohrozily i
Účastníkům zájezdu se mimo
včelíny některých našich členů.
hezkého zážitku dostane i pouPo skončení zimního období
čení o tom, jak tento odborník
2002-3 byly hlášeny ztráty na
včelaří a pěstuje včelí matky.
včelstvech 16%, což bylo nebýK pohostinnosti zde přispívá též
vale mnoho, neboť v ostatních
krásná a prostorná spolková klulétech úhyn nikdy nepřesahl 10%.
V jubilejním roce 2003 zvýraznili Včelaři při návštěvě včelína v Čížkrajících v roce 2008. Pokaždé je bovna ZO ČSV Pištín.
Naše včelařská organizace je
včelaři své stoleté výročí na dvou co objevovat a odborně diskutovat na včelařská témata.
dlouhodobě hodnocena a řazena
slavnostních schůzích, kde 12 člemezi nejlepší na okrese České Budějovice.
nů obdrželo Uznání Základní organizace,
17 členů obdrželo Čestné uznání Okresního roce 2005 přesáhl počet chovaných včelstev
Jan Caletka a Stanislav Pánek
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Pištínský zpravodaj vychází jako informační čtvrtletník pro občany obcí Pištín, Češnovice, Pašice a Zálužice.
Toto číslo bylo vydáno v červenci 2011. Výtisk je samostatně neprodejný.

