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Svatý Vojtěch, Barbora, Vavřinec a Anna shlížejí z nově
rekonstruovaných božích muk
do všech světových stran a
dávají všem kolemjdoucím
najevo, že dnešní obyvatelé
Pištína nebyli lhostejní ke stavu
této pseudogotické stavbě.
Nové obrazy světců vytvořil
zlivský učitel Zdeněk Pták.
Finanční podporu k této zásadní opravě poskytl Jihočeský
kraj a stavební práce provedla
na slovo vzatá parta místních
nadšenců.
A tak stavba, jež pamatuje
památný rok 1866, stála připravená k novému odhalení. Načasování této slávy nebylo ponecháno náhodě, ale uskutečnilo
se v rámci Havelského posvícení, v sobotu 15. října 2011.
Starosta obce Jaroslav Havel
připomněl důvody a okolnosti
renovace této stavby. Dr. Pavel
Hájek z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích osvětlil přítomným spoluobčanům historii této stavby.
Podle jeho slov se jednoznačně
jedná o raritu.
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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 5. 9. 2011
Zastupitelstvo schválilo:
• rozpočtové změny č. 2/2011
• podání žádosti o dotaci do programu Lesnická infrastruktura
s projektem „Cesta Doubí“
• převod pozemků pod komunikacemi na Správu a údržbu silnic (SUS) za podmínek, které
budou specifikovány ve smlouvě se SUS a Jč. krajem
• zřízení věcného břemene pro
Eon na pozemcích 1656/2,
1657/1 a 247/1 v k.ú. Češnovice
• zřízení věcného břemene pro
Eon na pozemku 827/2. v k.ú.
Pištín
• zřízení stavby (tj. přípojky
vody) z obecního vodovodu na
pozemku 1657/1 v k.ú. Češnovice za účelem vydání příslušného povolení
• rozšíření veřejného osvětlení
v Češnovicích, předpokládaná
cena 100 000,- Kč
• návrh smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene pro Jihčeský kraj (SÚS) na pozemku č.
833/2 v souvislosti s výstavbou
akce „Most event. č. 12229-1
přes Pištínský potok za obcí
Pištín“

Tak jako každý rok řeší zastu-

pitelstvo obce při sestavování
rozpočtu položku „Poplatky“.
Všichni pořád nadáváme, že po
nás všude chtějí stále víc a víc
peněz. Proto vás všechny chci
požádat o malé zamyšlení nad
poplatkem za odpady.
Víte, že platíme 500 Kč za
každého trvale přihlášeného
obyvatele či rekreační objekt,
obec ještě doplácí docela velké částky ze svého rozpočtu.
Přitom bychom všichni chtěli,
aby se tento poplatek co nejvíce snížil. Je proto potřeba si
trochu připomenout, kde máme
nějaké rezervy.
1. Kontejnery na tříděný odpad
v Pištíně u obchodu si někteří
pletou s kontejnery na netříděný
odpad. Nepřál bych vám vidět,
co všechno se tam v poslední
době objevuje. Potom obsah

• záměr prodeje pozemku č.
229 k.ú. Pištín, záměr prodeje
byl vyvěšen na úředních deskách obce
• tiskárnu Jihočeský inzertexpres pro vydání knihy o
historii Pištína, tiskárna byla
vybrána z došlých nabídek
• přípravu projektu stavební úpravy Spolkového domu
Pištín – část nad výčepem
Zastupitelstvo projednalo:
• přípravu žádosti o dotaci na
výstavbu „Kanalizace a ČOV
Pištín“ a nabídky na vypracování žádosti o dotaci na tuto
akci
• nabídku na oplocení hřiště
Češnovice
• postup prací na přípravě
územního plánu obce
• předběžné termíny plánovaných akcí na rok 2012
• ukončené dotační projekty
• možnost financování rekonstrukce cesty Pašice – Plástovice formou úvěru u Českomoravské záruční a rozvojové
banky
• stav zpracování dokumentace
pro vydání rozhodnutí o umístění stavby kanalizace a ČOV
Češnovice

• zahájení prací na přípravě
akce kanalizace Pašice
• pravděpodobné spalování
odpadů v Češnovicích na otevřeném ohni, obec se pokusí
zjistit stav věci
Zasedání ze dne 31. 10. 2011
Zastupitelstvo schválilo:
• návrh ceny vodného a stočného v souladu s plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací, cena vodného pro rok
2012 bude 26,01 Kč bez DPH,
stočného 11,36 Kč bez DPH
• plán vodohospodářských
investičních akcí – aktualizace
2012
• plán pištínských spolků na
rozšíření a úpravu fotbalového
hřiště ve výhledové době
• dokumentaci návrhu Územního plánu Pištín
• pověřit starostu podpisem
mandátní smlouvy na zpracování výběrového řízení opravy
komunikace Plástovice – Pašice
• podání žádosti na opravu střechy – tělocvična OU do Programu obnovy venkova
• podání žádosti na nákup drobné techniky na údržbu veřejné

neprodáváme, ale těžce na nou povinnost. Při nesplnění
vývoz doplácíme. Všechen tří- této povinnosti v oblasti odpaděný odpad z Pištína musí pro- dů může obec udělit pokutu do
jít třídičkou nebo být vyvezen na výše 300 000 Kč. V době špatné
skládku – je to normální? Každý finanční situace by byla určiv našem systému může mít tolik tě vítaným příjmem pro obec.
popelnic,
Každé
kolik potřevyvezeStarostovo
buje a nemuní konmalé zamyšlení
sí svůj odpad
tejneru
roznášet po
n ě c o
vsi a prodražovat poplatek nám stojí a jak k tomu přijdou ti,
všem.
co řádně platí poplatky ( např.
2. Kontejner na papír v Češnovi- důchodci).
cích u bývalého obchodu je zřej- 3. Na hřbitově v Pištíně je
mě zázračný, protože ho někdo umístěn soudek na odhazování
dokáže zaplnit kartonovými kra- plastových obalů a stejně plasbicemi za jednu noc. Tady bych tové obaly, tašky a jiné věci
chtěl opětovně upozornit všech- odhazují uživatelé na skládku.
ny majitele živnostenských listů, Naopak soudek se plní papíry,
podnikatele a organizace, že sklem, zeminou atd. Pak tedy
mají možnost zapojit se smluv- musí někdo soudek přebrat a
ně do systému likvidace odpadů roztřídit, skládka se rovněž
v obci a splnit tak svou zákon- musí častěji vyvážet. I toto jsou

zeleně v rámci svazku obcí
Blata do Programu obnovy
venkova
• rozpočtové opatření č. 3/11
• rozpočtové výhledy na období
2012- 2014
• podání žádosti o dotaci na
obnovu majetku – komunikace
parc. č. 1653/2 a 1653/3k. ú.
Češnovice poškozeného živelnou pohromou v květnu 2011
Zastupitelstvo projednalo:
• a nechválilo prodej pozemku
parc. č. 50/24 k.ú. Češnovice
• přípravu výstavby kanalizace
Pištín, ta je ve fázi rozhodování připojování jednotlivých
budov
• přípravu podání na projekt
Spolkový dům Pištín – 2. etapa
(prostor nad výčepem) a projektu na nákup nového automobilu
– oba do příští výzvy MAS
• tržby v obecních lesích v
letech 2006-2011
• přípravu rozpočtu na rok 2012,
rozpočet bude vyrovnaný
• další nabídky na oplocení
hřiště Češnovice
• termíny veřejných schůzí:
Pištín 29.11. 2011 a Češnovice
30.11.2011
položky, ze kterých se sestává
poplatek za odpady.
4. Sběrné dvory - do doby, než
se obci podaří sehnat dotaci
na výstavbu a provoz sběrného
dvora, budeme organizovat 2x
ročně mobilní sběrné dvory.
Zamyslete se prosím nad tím,
co tam odvážíte. Například
vysloužilé elektrospotřebiče je
možno nechat odvézt firmou,
která vám nový spotřebič prodala, sklo patří do kontejnerů,
autobaterie lze prodat , železo
odevzdat spolkům, pneumatiky
zanechat prodejci při nákupu
nových atd atd.
Proto by se někteří z nás měli
zamyslet nad tím, zda právě oni
nejsou těmi, kteří mohou pomoci ke zlevnění likvidace odpadů
v naší obci.
Jaroslav Havel
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Vážení občané,
opět po roce, u příležitosti vydání posledního letošního
čísla „Zpravodaje“, mi dovolte stručně shrnout některé
okamžiky z práce zastupitelstva a ze života v obci.
Na začátku
roku
jsme
připravili společně
s místními
spolky plán
kulturních
akcí, který
obsahoval 24 bodů a v průběhu
roku jsme jej doplňovali ještě
o některé menší akce. Všechny
zatím pořádané akce z kulturního
kalendáře dopadly, podle mého
názoru, dobře a všem, kteří se na
přípravě, průběhu i následném
úklidu podíleli, bych chtěl, tak
jako už mnohokrát, poděkovat.
Bez jejich dobrovolné a záslužné
práce by se mnoho akcí uskutečnilo v menším rozsahu nebo by
se nekonali vůbec. Jen takové
malé povzdechnutí si dovolím
– škoda, že takto aktivních není
více. Ale asi všude se najde více
těch, kteří ihned po akci vědí,
jak se to mělo udělat lépe, ačkoli
sami ruku k dílu nepřiložili. Tímto bych je chtěl všechny vyzvat
ke spolupráci při přípravě akcí v
roce 2012.
V letošním roce jsme zaznamenali posun u několika připravovaných akcí. Podařilo se dotáhnout
přípravu výstavby kanalizace v
Pištíně do stádia územního rozhodnutí, nyní probíhá příprava
projektu pro stavební povolení.
V Češnovicích v současné době
čekáme na vydání všech potřebných vyjádření příslušných orgánů a budeme podávat žádost o
vydání územního rozhodnutí.
Chtěl bych věřit tomu, že převážná většina občanů již pochopila,

že bez kanalizace je jakákoliv
výstavba problematická. Zkuste
se zeptat některých stavebníků,
kolik energie museli vynaložit
pro získání povolení ke stavbě.
Podařilo se dotáhnout a schválit
nový územní plán, který v nejbližších dnech začne platit.
Pro nejbližší období se podařilo prosadit zachování pobočky
pošty v Pištíně. Pokračování této
anabáze nás ale čeká již v nejbližší době.
Rekonstrukce sálu „Spolkového
domu“ v Pištíně je rovněž jednou z těch úspěšně realizovaných akcí. Zda se nám povedla,
se mohli přesvědčit i návštěvníci
několika zde pořádaných setkání. Již máme připraveno pokračování rekonstrukce, čekáme na
vydání stavebního povolení.
Podařilo se získat stavební povolení na část protipovodňových
opatření, teď již záleží jenom na
penězích, kdy budou realizována.
Ve spolupráci s Jihočeským krajem byla dokončena projektová
příprava „rozšíření“ mostů přes
Pištínský potok, jejich realizace
by mohla proběhnout v příštím
roce. Rovněž oprava krajských
silnic do Zálužic a Pašic je naplánována na rok 2012.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o
rekonstrukci komunikace Pašice – Plástovice, započne na jaře
příštího roku. Zároveň to bude
takový předčasný dárek obci
Pašice k 750. letům od první
písemné zmínky.
V Pištíně i Češnovicích se
podařilo opravit část chodníků,
požádali jsme Jihočeský kraj o

předání pozemků pod dalšími
chodníky, abychom v příštím
roce mohli opravit či vybudovat
další část.
V Češnovicích a Pašicích došlo
k rozšíření veřejného osvětlení a
další doplnění svítidel je připraveno.
V Češnovicích v současné době
probíhá doplnění a posílení
veřejného rozhlasu, rekonstrukce zeleně a dokončuje se hřiště.
Rovněž se v Češnovicích podařilo dotáhnout do konce realizaci malého hasičského muzea a
klubovny pro setkávání hasičů,
jsou umístěny v nevyužívaném
podkroví knihovny.
Po dlouhém čekání se podařilo
instalovat informační ceduli u
kaple sv. Anny, zároveň slouží
i pro umístění smutečních oznámení ( podobná cedule je umístěna i v Zálužicích).
Na „Dolánku“ v Pištíně jsou od
15. října krásně opravena boží
muka s barevnými vyobrazeními svatých, ke kterým mají naše
obce historický vztah.
V soutěži „Vesnice roku“
obdržela naše obec v krajském
kole stuhu za práci s mládeží.
Přínosem tohoto ocenění je kromě prestiže i částka v řádu sta
tisíců korun, kterou můžeme čerpat v příštím roce.
Jsou však také akce, které se
nepodařilo realizovat. Sem patří například výstavba dětského
a zároveň seniorského hřiště v
Pištíně, umístění několika cvičebních prvků pro seniory v
Češnovicích. Nesehnali jsme
peníze na rekonstrukci cesty do
„Doubí“ v Češnovicích, na opravu cesty Češnovice – Čejkovice,
ale v současné době zpracováváme žádosti na obě cesty do pří-

Fyzikální záhada nebo nevychovanost?
V poslední době se všichni ve svém okolí stáváme svědky nového fyzikálního úkazu. V dřívějších letech platilo, že se hmotnost obalu po vyprázdnění obsahu snížila. Zdá se, že nyní je
všechno naopak. Jen tak si lze vysvětlit papíry, obaly od sušenek, sáčky od chipsů, karbičky od
cigaret či plastové lahve, které se povalují všude kolem. Když si někteří z nás vezmou na cestu
ven či na posezení na návsi například sušenku, po její konzumaci se hmotnost obalu zvýší na
tak závratnou hmotnost, že jej ani posilněné tělo neunese. Obal možná naroste i do objemu,
takže se nevejde do kapsy a nebohý konzument je nucen papírek pohodit na zem, aby při odnášení do koše neutrpěla jeho tělesná konstrukce. Nás ostatní, kterých se to netýká, by zajímalo,
jak se tento zázrak s obalem stane. Možná, že prozkoumání a objasnění problému zaujme i
nějaký odborný vědecký tým.
Při čtení těchto řádků vás asi napadá, že taková kouzla umí jen mládež. Ale věřte, není
tomu tak. Tento jev se často děje i například v Pištíně na hřbitově. Zde je také plný kropáč
s vodou lehčí než prázdný. Jinak by se snad nestávalo, že po zalití hrobu je kropáč již tak
těžký, že jej občané nemohou odnést zpět na místo k vodovodnímu kohoutku a nenápadně jej odloží cestou ze hřbitova u libovolného hrobu. Snad nejsem sama, kdo si přeje,
aby se fyzikální zákony vrátily s novým rokem do normálních kolejí.
Jarka Čapková
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slušných dotačních titulů. Nepovedlo se nám také sehnat peníze
na výstavbu sběrného dvora, na
který jíž máme vydán územní
souhlas. Rovněž oprava kaple u
rozcestí na Netolice je stále pro
poskytovatele dotací neřešitelný
oříšek. Jihočeský kraj nám letos
poskytl peníze na restaurátorský průzkum, na jeho základě
můžeme znovu začít shánět
peníze na kompletní opravu.
Ještě bych se chtěl zmínit o některých záměrech pro příští rok.
Vzhledem k tomu, že dosluhuje
obecní vozidlo, připravujeme
pro rok 2012 nákup nového,
budeme se snažit získat dotaci
podpořenou MAS – Rozkvět
zahrady jižních Čech. Máme připravenu rekonstrukci další části
střech na budově OÚ (nad tělocvičnou). Zahájili jsme přípravné práce na zpracování projektu
kanalizace pro místní část Pašice, kde se zvyšuje počet trvale
žijících obyvatel a současný stav
již bude zanedlouho neudržitelný.
Určitě je ještě mnoho věcí, o kterých bych mohl napsat. Ať už by
se to týkalo práce spolků (tou, ať
se pochlubí sami), dobrovolné
práce mnohých z vás (za tu by
je měli chválit spoluobčané). Já
bych spíše chtěl popřát všem,
aby se předpovědi politiků a ekonomů o ekonomické krizi splnili v co nejmenší míře, aby pro
všechny byl ten příští rok lepší
než ten letošní, abychom se zase
scházeli na společných akcích v
co největším počtu a s co nejlepší
náladou.
Zároveň bych Vám do nového
roku chtěl popřát hodně zdraví a
co nejméně špatných zpráv.
Jaroslav Havel
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Ve Svazu žen Češnovice je nás jen 13 žen, ale rády vítáme každého, kdo chce s námi něco udělat pro ostatní. V
únoru letošního roku jsme pořádaly maškarní rej pro děti
a maškarní bál pro dospělé.
Při organizaci obou akcí nám vydatně pomáhaly i ženy,
které nejsou členky Svazu žen, ať to byla příprava tomboly, nebo vybírání vstupného. Poděkování patří nejen
jim, ale i všem, kdo nám poskytli dary do tomboly.

Za krásného počasí jsme prožily hezký dubnový víkend ve
Vyšším Brodu, který pořádala
krajská předsedkyně Svazu
žen. Vyzkoušely jsme si zumbu, prohlédly klášter a byly na
procházce okolo Opatského
potoka.
V dalších jarních měsících jsme
připravily kapličku na příjezd
hodnotící komise soutěže o
Vesnici roku, poněkud opoždě-

atmosférou.
Konec srpna byl ve znamení
již tradičního zájezdu k moři
do Cannes, začátkem září jsme
pozvaly hlavně děti na loučení
s létem u táboráku.

SVAZ ŽEN ČEŠNOVICE
V ROCE 2011
řinu pak nachystal krutou smrt.
Do výklenku v hradní kapli
vsadil nejprve svého zavražděného soka a k němu pak nechal
postavit nebohou Kateřinu
a vlastní rukou ji tam zaživa
zazdil. Na počátku 18.století se
při stavebních úpravách hradní kaple skutečně našel zazděný výklenek a v něm dvě lidské
kostry, jedna údajně se zbytky
brnění.

P. Veisová, Studlarová, Voráčková a Matějková poslouchají
„Ústa pravdy“.
ně oslavily Svátek matek a
pomáhaly při
každoročním
Vítání léta u rybníku Buchta .
Pestrou směsici žánrů nabídlo
vystoupení houslového virtuosa Pavla Šporcla společně
s romskou cimbálovou kapelou Romano Stilo, které jsme
navštívily v červenci na zámku Hluboká. Vedle cikánské,
maďarské a rumunské lidové
hudby bylo vše okořeněno i
trochou jazzu.
Osobitý projev
vokálního
seskupení 4TET se snoubí
s
pověstnou dokonalostí a
profesionalitou Jiřího Korna.
Poslechly jsme si jej v srpnu
v hlubockém kostele. Úžasné vokální výkony, originální
pojetí aranžmá a zvolené místo
konání činí z jejich vystoupení koncert s nenapodobitelnou

Velmi rády jsme si zacvičily 22. října 2011 power jógu v Dasném

V sobotu 24. září jsme si udělaly výlet na Vysočinu do Lipnice nad Sázavou. Pobyt známého spisovatele tam připomíná
památník Jaroslava Haška zřízený v jeho domku, hrob spisovatele na starém hřbitově a
socha u památníku pod hradním schodištěm. Z hradu Lipnice je nádherný výhled do okolí,
hrad sám je opředen několika
pověstmi, nejméně 2 mají reálný základ. První vzpomíná jak
krutě byla potrestána nevěra
hradní paní:
O zazděné Kateřině
Manželka Čeňka z Vartenberka,
Kateřina z Landštejna, se zamilovala do Jindřicha z Dubé,
majitele nedalekého hradu
Orlíka nad Humpolcem. Čeněk
milence přistihl a proklál Jindřicha mečem. Pro svou Kate-

O černém muži
Na počátku 19. století hradní pohůnek zavraždil a okradl
lipnického správce a jeho ženu.
Aby jej nikdo nepoznal načernil se uhelným mourem. Paní
správcová se ale ze smrtelných
mdlob probrala a zburcovala
hradní čeládku. Pohůnka i s
dvěma kumpány dopadli v hostinci pod hradem, jak si dělí
lup. Vrah byl odsouzen k smrti
oběšením, ale on si vzal život
dřív, než na něm mohla být
vykonána spravedlnost. Sebevrahova nevysvobozená duše
od té doby bloudí v podobě černého muže po hradu
a hledá vysvobození.

livce s diamantovýma očima a
toho musíte svou chytrostí obelstít. Pokud se vám to nepodaří,
kostlivec vás roztrhá na kusy.
Třetí kříž jsme nenašly a navíc
jsme se bály kostlivce a tak
jsme si udělaly příjemnou procházku po zatopených lomech
kolem Lipnice, kde jsou vytesány velké skalní reliéfy sochaře R. Dvořáka - Bretschneiderovo ucho, Ústa pravdy a Zlaté
oči, celkově nazvané Památník
národního odposlechu.
V říjnu jsme se po čtyři večery scházely na „ korálkování“,
paní Jitka Fikotová nás učila
vyrábět bižuterii. Je to opravdu
„piplačka“, ale všechny přítomné to zaujalo tak, že bude další
pokračování na jaře.
Díky Nadaci žena a členkám
Svazu žen z Dasného jsme si
mohly v sobotu 22. října zacvičit v sále dasenského hostince
power jógu a popovídat si s
dalšími členkami Svazu žen z
okolních obcí.
V naší činnosti nám velmi
pomohl příspěvek od obce, za
který chceme poděkovat a doufáme, že i nadále můžeme počítat s podporou.

O pokladu a třetím kříži
Na Lipnici je prý ukrytý
poklad pánů z Landštejna. Poklad je třeba hledat
pod třetím křížem. Prvé
dva kříže jsou vytesány v
hradní bráně. Třetí kříž
je neznámo kde, ale kdo
jej najde, může pod ním
vykopat skrytou skalní
sluji s pokladem. Poklad Jeden z našich výrobků – háčkovaný
má svého strážce - kost- náhrdelník
Jana Božovská
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75 let od založení
Obce baráčnické v Pištíně
Úderem 10. hodiny dopolední se
nahlásili služebníci dráb s ponocným do služby a rychtářka tetička
Živnůstková zahájila slavnostní
sezení ku příležitosti 75. let založení
O.B. Pištín v místním Spolkovém
domě. Po nástupu 13. praporů, státní hymně a minutou ticha přivítala
všechny přítomné v sále.

Ficlová měla číst událost za posledních
5 let, místo ní to přečetl soused Ficl, ten
neměl čepici, tak předstoupil před právo
a zaplatil pokutu, rychtářka Živnůstková
předala slovo župní rychtářce a ta předala
čestné uznání 16. členům obce. Zároveň
předala též rychtářce Živnůskové pamětní
medaili za zásluhy a dlouholetou obětavou
práci u Českého baráčnictva. Rychtářka

Baráčníci připraveni k nástupu tancování
Besedy.

na návsi. Tančili jí tetičky, sousedé a mladá chasa z Pištína 2 kolony a též 2 kolony
z Radomyšle. K tanci i k poslechu hrála
Podhoranka do nočních hodin. A na závěr
ve 23.00 hodin byl velice krásný ohňostroj. Tak skončily slavnosti baráčnické i
obecní.
Dovolte mi poděkovat všem obcím za prapory a hojnou účast. Všem tetičkám i sousedům děkuji že se zúčastnili v krojích.
Pohled na průvod se vztyčenými prapory. V popředí starosta obce Jan Havel a senátor Tomáš
Jirsa

Nejprve vzácné hosty : ing. František
Štangl radní Jihoč. kraje, ing. Tomáš Jirsa
senátor, ing. Petr Lébl předseda Lhenicko
- Chelčický region, ing. Jaroslav Houba
Csc. starosta sousední obce Sedlec, Jaroslav Havel starosta obce Pištín. Místní
složky: ČSŽ, FC PRAKTIC, SDH, SD
Jednota.
VI.župa – žup. rychtář Somr, Soběslav
rych. Líkař, VIII. župa – žup. rychtář
Harák a rych. Suchdol nad Lužnicí, Třeboň - rychtářka Filípková, IX. župa - župní
rychtář Hrdlička a rychtář Český Krumlov,
Boršov nad Vltavou - rychtář Čerkl, Hluboká nad Vltavou - rychtářka Gabrišková, Týn nad Vltavou - rychtářka Fialová,
Kamený Újezd - rychtář Rožboud, XVII.
župa - župní rychtář Landecký a rychtář
Příbram, Březnice - rychtář Bimr, XXIV.
župa Praha - župní místorychtář Klíma a
Veleobec, Praha I. a V. rychtářka Klímová. X.župa Vodňany - župní rychtářka
Plátenková, župní syndik - Mladý, Písek
- rychtář Mikšíček, Radomyšl - rychtář
Jůsko, Malenice - rychtářka Jindřichová,
Prachatice - rychtářka Lelková, Vodňany
- místorychtářka Nebohá.
Tetička vzdělavatelka Jiranová přečetla
historii obce za 75 let, tetička syndička

byla dojata a velice překvapena, i slzičky ukáply.
Všechny obce, župy dostaly pamětní listy se sirkami
a plackou Pištína.
Po zdravicích hostů všichni
zazpívali ,, Baráčník být“ a
„Dej nám pán bůh štěstí“.
Po odchodu praporů, kde
nám hrála do pochodu kapela Podhoranka, se podával
chutný oběd.
Ve 13.00 hodin byl průvod
na náves k pomníku padlým, kde tetička a soused
dali kytice květin. Bohužel
počasí nám moc nepřálo,
začalo pršet, ale nikoho
to neodradilo. Průvod byl
krásný, kde se sešlo mnoho
tetiček v krojích. Byla to
nádhera. Pan starosta Havel
všechny přivítal i rodáky a
všem poděkoval za tu krásu.
Župní rychtářka Plátenková připnula stuhu na baráčnický prapor k 75. letum
založení. Po průvodu se
tančila Česká beseda též

Za OB Pištín rychtářka Živnůstková
Marie

Župní rychtářka Plátenková připnula stuhu na baráčnický
prapor k 75 letům založení.
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Foto reportáž

z oslav 750. výročí založení obce Pištín

Program zpestřilo vystoupení hlubockých mažoretek

Během odpoledne vyřezal Martin Komárek motorovou pilou čápa
podle obecního znaku

Návštěvníci mohli v okolí kostela potkat i tuto zajímavou trojici

Ve farské zahradě bylo pro děti připravené divadlo

Největší vzdálenost na sraz
rodáků překonal Jaroslav Pešek z brazilského Sao Paula, v
náručí chová v době pouti nejmladšího pištínského občánka
Daniela Vávru

Program byl zakončen velkolepým ohňostrojem

Oslavy výročí byly hojně navštíveny, chladivý mok tekl proudem a účastníci měli mnoho
důvodu se přátelsky bavit
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Obecní úřad Pištín
373 46 Pištín
k rukám pana starosty

Provazolezectví v korunách
stromů se učili mladí odvážlivci
a možná i budoucí horolezci

Vystavení veteráni polahodily oku nejednoho pamětníka a
stejně tak mladých motoristů

Vážený pane starosto!
V srpnu letošního roku jsem se zúčastnil i s rodinou oslav
„750 let obce Pištín a 75 let obce Baráčníků“ spojených se
setkáním rodáků obce.
Tato akce, velmi náročná na přípravu a organizační zajištění se nám velmi líbila, a to jak svým průběhem, tak i pestrostí programu a příjemným prostředím, které ji provázelo. S
velkým zájmem jsme si prohlédli i výstavu k historii založení
obce, která mne jako rodáka připomněla řadu zajímavostí z
mého mládí. Je mě 85 let a v Pištíně jsem prožil prvních 20
let svého života včetně kritického období druhé světové války
a bylo tedy na co vzpomínat. Šťastně volené setkání rodáků
při této akci nám umožnilo tyto vzpomínky oživit. Setkal jsem
se zde s některými přáteli, které jsem neviděl 60 let i více,
čehož si velmi cením.
Byla zde řada dalších příjemných zážitků z bohatého programu, které zaručovaly, aby se nikdo zde nenudil.
Děkuji touto cestou vedení obce i Vám osobně, obci Baráčnické a všem dalším organizacím i jednotlivcům, které se na
náročné přípravě této akce podíleli, často na úkor svého volného času a s tak šťastným výsledkem, jehož jsme byli svědky.
K tomu se připojuje i moje rodina. Závěrem přejeme Pištínu
všechno nejlepší do dalších let.
V Plzni 4. listopadu 2011					
František Brůha

Soused Jan Kadlec byl oceněn za práci v Obci baráčnické

Při setkání na návsi se zdraví pánové Franc, Pešek, Hajný, Brůha
a Jochman

Dění na návsi se zúčastnili i pánové Mertlík a Brůha

Mladé návštěvníky potěšilo vystoupení hudební skupiny KEKS

Pódiové vystoupení a barevné efekty „Keksáků“ byly výborné
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Ohlédnutí za létem

Pouť Češnovice

K létu patří sluníčko, koupání, dovolená a také POUŤE. Všichni dobře víte, že v posledních letech, když na Češnovickou pouť přijel 1 malý kolotoč a střelnice, tak „bylo
veselo“. A toto štěstí se týkalo pouze Češnovic.

V Pištíně pouť probíhala
pouze v kuchyni, protože
hosté přijeli, ale náves byla
prázdná. Ovšem v roce 2009
nastala změna a 9.8.2009
ožila pištínská náves celodenním programem. Možná
Vás napadá, proč se vracím
zrovna k této pouti? Protože
to byla pro mě velice zvláštní pouť, vzhledem k tomu,
že jsem byla poslední rok na
mateřské dovolené, zúčastnila jsem se poutě jako
NÁVŠTĚVNÍK. Nejhezčí na
celé pouti byl pocit bezstarostnosti, kdy mě nezajímalo, zda je dost lavic či kdo
přinese další, zda atrakce je
placená nebo od sponzora,
zda mají divadelníci vyhovující podmínky pro hraní či
zda vůbec přijedou včas dle
domluvy atd. Prostě jsem
jen chodila a hlídala svou
dceru na atrakcích a vůbec
nic neřešila.
A věřte, že kolem pouti je
OPRAVDU co řešit. Nejen,
že vše se musí připravit
s dostatečným časovým
předstihem, ale i v den „D“,
v den poutí. A takový byl i
31. červenec 2011. Spolu s
mladými hasičkami, kulturní komisí a zastupitelstvem
obce jsme chtěli pro češno-
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nepršelo, takže alespoň tuto
atrakci si mohli odvážlivci
užít. Zajímavou náhodou se
podařilo na poslední chvíli
dojednat netradiční střelnici a houpačkokolotoč a vše
se začalo pomalu v dobré
obracet. Náves nezůstala
prázdná a rodiče, babičky,
dědečci, popřípadě tetičky

K vidění a hlavně k zažití pro náročné „nebojsy“ sloužil aquazombing.

vickou pouť udělat o trochu
víc, než bývá zvykem. Měli
jsme „v ruce“ i atraktivní
trumf a to slavnostně otevřít
Hasičské muzeum, kde je
k vidění celoživotní sbírka
hasičských exponátů pana

Jana Caletky z Češnovic. K
tomu zajistit atrakce pro děti,
zmrzlinu, 2-3 stánky a pouť
je hotová. Vše se zdá naprosto jednoduché. Ovšem první nečekaná zpráva přišla
v pátek 29.7. 2011 odpoledne, kdy pán zajišťující
kolotoče, houpačky, střelnici a trampolínu zavolal, že
nepřijede. Druhé, co zradilo, bylo počasí, propršené
sobotní odpoledne. Takže i
ty 3 atrakce, které v sobotu
čekaly, kdy přestane pršet,
odjely a v neděli už nepřijely. Naštěstí do koulí na vodě
Malí návštěvníci poutě měli
možnost se dosytosti vyřádit na
připravené atrakci v podobě
houpačkokolotoče. A jednalo
se o atrakci náramnou...

a strýčci ve svých peněženkách poznali „malý pouťový
vítr“.
Tímto chci poděkovat všem,
kdo věnoval svůj volný čas
přípravě poutě, o které se
nevědělo, jak dopadne.
Všem návštěvníkům děkuji,
že přišli. A pokud má někdo
jakýkoli nápad na zlepšení
organizace poutě či tip na
zajímavý bod programu,
moc rádi Vaše náměty uvítáme.
Ještě jednou moc děkuji
všem za podporu ( teď bych
mohla začít vypisovat jména, ale znáte to, zabraly by
5 řádků a nechtěně bych na
někoho zapomněla) a tak už
raději nechám za sebe mluvit fotografie. R. Modrová

Havelské posvícení
Prosinec 2011
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V dřívějších dobách měla každá ves posvícení v jiný den, což bylo příležitostí k
četným návštěvám u příbuzných. Často se radovánky protáhly na několik dnů.
Ze zpráv z 18. století se dozvídáme, že lidé chodili po návštěvách od vesnice k
vesnici a zanedbávali práci.

Jaroslav Havel, Radek Kadlec a Václav Vávra st. při výběru nejlepší jablečné dobroty
Z tohoto důvodu vydal císař Josef II. v roce
1787 nařízení, které předepisovalo slavit jen
jedno posvícení a to v neděli po sv. Havlu.
Lidé si však nařízení vykládali po svém, a
tak se v některých obcích kromě „císařského“ posvícení drželo nadále i původní. Samo
posvícení není svátkem církevním, ale čistě
lidovým. Na podzim byly ukončeny polní
práce a lidé měli čas i na zábavu. Termín
oslav souvisí také s odevzdáváním poddanských platů za nájem půdy či s vyplácením
čeledě za celoroční práci.
V Pištíně se drží posvícení havelské, v
posledních letech pouze v rodinách - bez
pořádaní veřejných zábav. To se obecní
úřad pokusil změnit v letošním roce, kdy byl
na sobotu 15. října připraven program. Měl
začít již dopoledním ovocnářským trhem na
návsi, ten byl však na poslední chvíli zrušen
z důvodu nezájmu prodejců. Společenská
část oslav tak začala v poledních hodinách,
kdy si zájemci pochutnali v místní hospodě na vynikající huse. Konzumenti nešetřili
chválou, takže pokud tato náhodou nedorazila k uším tvůrce tohoto kulinářského zážitku Jardy Jakubce, dovolte mi ji tlumočit na
tomto místě.
Ve 14 hodin následovala slavnost u nově
opravených božích muk. Ta stojí na Dolánku od roku 1866. Starosta Jaroslav Havel ve
svém projevu připomněl, že drobné opravy

stavby se prováděly v minulých letech, ale
větší oprava proběhla až v letošním roce za
finančního přispění Jihočeského kraje. V
rámci opravy došlo k doplnění o obrazy, které zde již léta chyběly. Jelikož se nepodařilo
prokazatelně zjistit, jaké náměty znázorňo-

valo původní vyobrazení, bylo rozhodnuto
ozdobit boží muka obrazy světců, kteří mají
nějakou spojitost s našimi obcemi. A tak
si nyní můžeme na jižní straně stavby prohlédnout sv. Vojtěcha, na východní sv. Bar-
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boru, na severní sv. Vavřince a na západní
sv. Annu. Autorem obrazů je Zdeněk Pták.
Slavnostního odhalení stavby se společně
ujali starosta Jaroslav Havel a PHDr. Pavel
Hájek z Národního památkového ústavu v
Českých Budějovicích. Ten se jako odborník
na jihočeská boží muka zmínil o nejasném
pozadí vzniku těch pištínských, snad mohla být postavena na památku obětem prusko-rakouské války, datum a vzhled může
zase odkazovat na v té době přestavovaný
hlubocký zámek. Svým vzhledem se jedná o
raritní stavbu, která se od ostatních odlišuje
svým pseudogotickým slohovým pojetím.
V rámci slavnosti u božích muk připevnil
starosta na obecní prapor stuhu získanou v
letošním roce soutěže Vesnice roku.
Následná zábava se přesunula do zrekonstruovaného Spolkového domu, kde proběhlo vítání občánků, o kterém se dočtete na
jiném místě Zpravodaje. Hodnotící komise
ve složení Jaroslav Havel, Radek Kadlec a
Václav Vávra starší se ujala nelehkého úkolu vybrat z jedenácti donesených jablečných
dobrot tu nejlepší.
Vítězkou anonymní soutěže se nakonec stala
nejmladší účastnice Zuzana Drázdová. Později následovalo ještě jedno ocenění. Starosta vyzdvihl činnost češnovických hasiček a
poděkoval jim za vzornou reprezentaci obce.
Děvčata se umístila na 1.místě v celkovém
hodnocení Velké Ceny.
Po celé odpoledne se o zábavu staral Josef
„Pepa“ Maxa se svou kapelou. Návštěvníci
si také mohli prohlédnout a zakoupit výrobky vystavujících keramických dílen.
Jarka Čapková
Použitá literatura:
Alena Vondrušková: České zvyky a obyčeje

Záběr z vyhodnocení češnovických hasiček, jež se umístily na 1. místě Velké ceny
a současně poděkování starosty za vzornou
reprezentaci obce.

Pištínský zpravodaj

10

Prosinec 2011

Vítání občánků 15. 10. 2011

Vítání občánků bylo po dlouhé době zcela v novém. Tento
důležitý obřad se tentokráte
konal v nedávno zrekonstruovaném sále Spolkového domu.
Dle průzkumu mezi rodiči, kteří
nebyli na vítání občánků poprvé, se jim toto nové pojetí velmi líbilo. Škoda jen neukázněných hostů v přísálí, kteří svým
hlukem slavnostní atmosféru
malinko narušovali. Pan starosta Jaroslav Havel novým
občánkům popřál hodně zdraví,
štěstí, lásky a spoustu krásných
dnů, a aby k důležitým životním
zkouškám vykročili vždy tou
„pravou“ nohou. A neopomněl
samozřejmě i na rodiče, kteří
mají ve výchově dětí tu nejdůležitější úlohu, a popřál jim hodně radosti a trpělivosti při prv-

ních krůčcích a hodně pevných
nervů, tolerance a pochopení v

ců. Kdyby tito noví občánci
uměli mluvit, tak by jistě podě-

Tomáš Chalupa - Pašice
Ondřej Klepal - Pištín
Pavel Kadlec - Češnovice
Karel Čížek - Pištín
Lilian Molana - Češnovice
Anežka Bartušková - Češnovice
Lucie Mlsnová - Pištín
Daniel Vávra - Pištín
Veronika Vancová - Zálužice
Adéla Pěničková - Češnovice
období dospívání.
Od června 2010 se v naší obci
narodilo 5 děvčátek a 5 chlap-

kovali panu starostovi a jeho
pomocnému týmu za krásné
přijetí a spoustu dárků, na kte-

rých se také podíleli sponzoři
Hamé a.s. Babice a Onyx wood
spol. s r.o. - dodavatel vybavení
pro dětská hřiště.
A závěrem jsem si dovolila
použít úryvek ze slavnostní
řeči pana starosty, který by si
čas od času měli připomenout
všichni rodiče:
„Dnešní doba je plná spěchu,
starostí a různých nástrah. Přesto je potřeba se umět zastavit
a připomenout si, že mnohem
důležitější, než každodenní
shon, je vzájemná láska a tolerance! Aby si všichni rodiče
mohli dát ruku na srdce a říci
– vychovali jsme dobrého člověka.“
Všem moc děkujeme!

Včelařský spolek
Pištín
Na srpnové členské schůzi si včelaři vyslechli přednášku učitele včelařství přítele Ing. Frány z Českých Budějovic. Velice
zajímavá a poučná přednáška nadchla řadu členů, pro nevčelařskou veřejnost by mohlo být zajímavé, proč bychom mezi
různými druhy medu měli upřednostňovat světlý květový med.
Neboť při květnové snůšce má med původ z celé řady květů, jak
ovocných stromů, řepky, tak květin, byliny nevyjímaje, z nich
se dostane do medu i jejich pyl.
/Pokračování na straně 11/

Kurz medového pečiva 5.11. v Češnovicích

Jana Bartušková
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Hasiči v Češnovicích měli
letošní rok napilno

Senátor Tomáš Jirsa a starosta Jaroslav Havel sledují vystavené
exponáty v muzeu
V počátku roku 2011 na výroční
valné hromadě se s uspokojením
hodnotila práce uplynulého roku
a byla odsouhlasena činnost na
tento rok. Do hasičské organizace přistoupili tři noví členové. 29.
ledna byl pořádán hasičský ples s
bohatou tombolou. 20. února se
konal zájezd na Šumavu za zimními sporty a radovánkami pro
dospělé i děti. Při akci obecní
kontejnery, sebrali hasiči vyřazené elektrospotřebiče a staré
železo. V polovině května hasiči
splnili sen mnoha občanů v části
obce Dolánek, neboť vybudovali
chodníky v délce téměř 50 metrů. Na tuto práci se sešel poměrně velký počet členů, takže dílo
bylo rychle a zdárně dokončeno.
Velkými pomocníky zde byly tři
malotraktory, které zapůjčili členové V. Novák, V. Růžička a M.
Koutník.
Přestože pořádání svatoanenské
pouti bylo v režii obecního úřadu, bez pracovního přispění členů a členek sboru by nic nešlo.
Ženy uklidili a připravili vnitřní
prostor kaple sv. Anny, kde se
dopoledne odbývala mše svatá,
letos bez hudebního doprovodu.
V knihovně bylo pro děti připraveno malování podle jejich

představ, na návesním rybníčku
pro ně byla provozována procházka po hladině v obrovské
kouli zv. Akvazombig. Vedle na
hasičském cvičišti byl neméně
atraktivní ručně poháněný kolotoč zároveň s houpačkou, vedle
něhož hrál pravý nefalšovaný flašinetář. Večer se konala taneční
zábava. Ještě jednu významnou
událost této poutě je nutno vzpomenout a to otevření obecního a
hasičského muzea v prostorách
nad knihovnou a kanceláří obecního úřadu.
Ve 14 hodin bylo zahájeno slavnostní otevření za účasti řady
místních občanů a hostů, z nichž
významnými byli starosta obce
pan Jaroslav Havel, senátor Ing.
Tomáš Jirsa a starosta SDH Hluboká nad Vltavou bratr Karvánek. Neméně významnými byli
členové češnovického hasičského sboru ve slavnostních krojích
i krásné dívky ze soutěžního
družstva žen, které organizačně
zjistily přípitky pro hosty i vše
potřebné na stříhání pásky atd.
Slavnostní řeč držel senátor ing.
T. Jirsa, který v úvodu poděkoval místním občanům za hlasy,
které zde obdržel ve volbách do
senátu, starosta obce pan Jaro-

/Dokončení ze strany 10/
Proto se jeho konzumenti stávají odolnějšími proti alergii na pyl, u
pozdějších medů je pylu méně. Internetové stránky naší organizace
byly aktualizovány http://vcelari-pistin.unas.cz. Do organizace přistoupila nová členka, čímž počet členů stoupl na 57, počet chovaných
včelstev 731. Dva zástupci se pravidelně zúčastňují všech aktivů a
konferencí okresu i kraje a o jednání informují na schůzích. Současným problémem, s kterým se zdejší včelaři potýkají, je tradiční boj
s včelím predátorem roztočem varoa destruktor. Několik vesnic ve
východní části organizace je v ochranném pásmu, do kterého prozatím

slav Havel též držel řeč, v jejímž
závěru daroval správci sbírek
Janu Caletkovi dva pořadače na
archiválie, neboť při muzeu by
měl být a již funguje také hasičský archiv pro sbory v okrese Č.
Budějovice. Dále starosta hlubockého hasičského sboru bratr
Karvánek pozdravil přítomné a
daroval do sbírek přilbu z roku
1895 s nápisem na odznaku
Zbudov. Správci sbírek darovaly dívky ze soutěžního družstva
obrovský koláč s mnoha ozdobnými a velice chutnými náplněmi a nápisem „Od hasičů“. Poté
se slavnostně připíjelo a stříhala páska. Tento den navštívilo
muzeum asi 75 zájemců, též ze
Slovenska. Hasiči SDH Karlštejn darovali 100 Kč a brožury
o historii jejich sboru, též několik upomínkových předmětů na
výročí jejich sboru. Muzeum
bude otevřeno celý den 2x v roce
a to o svatoanenské pouti a místní hasičské pohárové soutěži.
Jinak kdykoliv po domluvě s J.
Caletkou.
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35 let, 7 žen a 9 hlavní kategorie
mužů. V kategorii děti zvítězil
Jankov, v ženách také Jankov, v
mužích Vlhlavy a muži nad 35
let z Čejkovic. Letošní pravidla
soutěže zavrhla loňské bidlo a k
pohonu lodě se vrátila ke klasickému pádlu. Rozhodčí časomíry:
V. Novák a V. Kubašta, velitel soutěže Vojtěch Růžička do
amplionu na automobilu komentoval výkony jednotlivých družstev a bylo znát, že je ostříleným
komentátorem, jeho humor přispíval k celkové pohodě. Když
již bylo jasné, že o letošní senzaci soutěže se postarala reportérka
a kameraman regionální televize, kteří z části soutěže pořídili
reportáž, jež byla odvysílána o
dva dny později. O další senzaci se postarali starší muži nad 35
let z Čejkovic, kteří v dobré víře
udělat něco pro kondici svých
těl to vzali tak vážně, že dosáhli
absolutně nejlepšího času tohoto
ročníku.
Nebýt zapsáni v kategorii veteráni, získali by hlavní cenu soutěže

Češnovičtí hasiči se významně podíleli na opravě chodníků
Osmnáctý ročník soutěže o Češnovický soudek a váleček se
konal 17.září 2011 za krásného
počasí. Protože pro mnohé češnováky je to již řadu let jakási
druhá pouť, nebylo proto divu,
že se zde sešla a fandila řada
místních i přespolních diváků.
Mimochodem příprava této soutěže je daleko náročnější nežli
příprava svatoanenské pouti.
Družstev se letos zúčastnilo celkem 20, z toho 2 dětí, 2 mužů nad

oni. Také hasičské muzeum bylo
ten den otevřeno.
8. října pořádali hasiči soutěž v
rybolovu na udici v návesním
rybníčku Malá strana.
Soutěžní družstvo žen se i letos
velice úspěšně zúčastnilo 22
požárních soutěží, zabodovalo
i ve velké ceně okresu. Celkem
získalo 9 prvních míst, 3 druhá,
2 třetí a další místa včetně nedokončeného útoku.
Výbor SDH Češnovice

spadají na základě jediného nálezu. Více ukáže vyšetření odevzdané
včelí měli a jarní prohlídky včelstev. Včelařská organizace Pištín má
ve svých řadách 2 učitele včelařství, 5 školených prohlížitelů včelstev
a dvě odbornice s certifikátem na zpracování včelích produktů, včetně
pořádání kurzů pečení a zdobení medového pečiva. Podobně jako v
konci minulého roku proběhl kurz pečení a zdobení medového pečiva
v Pištíně pod vedením př. ing Aleny Šilhové, v letošním roce se uskutečnil podobný kurz 5.11 2011 v Češnovicích v hostinci U Kapličky,
pod vedením naší členky př. paní Anny Vancové.
Výbor ZO ČSV.
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Hasiči v Pištíně

zatím rekordní počet. Jako zpestření běhali i týmy složené pouze z rodinných příslušníků. Poprvé jsme se zúčastnili soutěže v
Zahájí, zde se kromě klasického požárního útoku běželo podle
stejných pravidel jako před třiceti lety. Naše ženy si odkud přivezly pohár za třetí místo. Trať byla zpestřena překážkami a voda
se sála ze studně. Další netradiční soutěž jsme navštívili v Mydlovarech, zde se běhá v noci za minimálního osvětlení. Sezónu jsme
zakončili soutěží, jež se konala v Křenovicích.
Nežijeme pouze sportovní činností. Spousty brigádnických hodin
jsme odpracovali na údržbě výstroje. Pomáháme s organizací při
různých obecních akcích. Uspořádali jsme sběr železného šrotu a
elektrospotřebičů. Bohužel naše řady letos opustili dva naši dlouholetí členové Roman Štěch a Pavel Janota. Na jejich poslední
cestě jsme stáli čestnou stráž. Závěrem bych Vám rád popřál hezký zbytek roku a ničím nerušené vánoční svátky a pozval vás na
Hasičský ples, jež se koná 21. 1. 2012 v hostinci Na Dolánku.
Za Sbor dobrovolný hasičů v Pištíně starosta sboru Jan Ficl

Živý betlém

Na pøedvánoèní èas nacvièily dìti Živý betlém.
Pøedvedou jej v sobotu 17. 12. od 15.00 hodin
v Èešnovicích a v nedìli 18. 12. od 15.00 hodin
v Pištínì.

Pøedsilvestr

se koná 29. 12. 2011 v hostinci Na Dolánku v
Pištínì od 19.00 hodin.

Hraje G Rock

Svozy obecním autem Pašice 18.30 hodin
a Èešnovice 18.40 a 18.50 hodin

Většina lidí si myslí, že šipko- založen i náš tým „Rychlá Rota
vý sport je mladý, ale opak je Pištín“. Zakladateli týmu byli
pravdou. První písemná zmín- Roman Štěch (první kapitán),
ka o šipkách jako zábavě je z Jaromír Rypl, František Pešek,
roku 1532, kdy král Jindřich Zdeněk Žák, Pavel Lacina,
VIII. dostal sadu šipek od své Tomáš Kabelka, Marián Vašek
manželky Anny
a Tomáš ŽivnůstBoleynové a bavil
ka. Rychlá Rota
i
š
t p
jimi své milenky
byla zařazena do
v Hampton Court
2. ligy skupiny
- velkém královzápad a hrát se
ském zámku na JZ
jezdilo od JinLondýna.
dřichova Hradce
Další zmínka o šippřes Větřní, Českách se dochovala
ký Krumlov až
z roku 1620, kdy
po Volary. Jak
loď
Mayflower
šel čas, docházeplula z Anglie do Ameriky s lo v týmu ke změnám, někteří
prvními usedlíky, kteří na její hráči ukončili kariéru většinou
palubě hráli hru zvanou Darts - z rodinných nebo časových
šipky. Legenda říká, že „Pilgrim důvodů, ale na druhou stranu
Fathers - otcové poutníci“, kte- přicházeli mladší hráči. Ač je
ří přijeli na této lodi, hráli šip- to neuvěřitelné, tak Rychlou
ky i později Rotou prošlo už 20 hráčů, v
po založení současné době je nás na souP l y m o u t h u pisce 7 : Zdeněk Žák, Pavel
( M a s s a - Lacina, Radim Holub, Jiří Marc h u s e t t s ) . houn, Honza Ficl, David Holý
Ovšem prv- a Zdeněk Jaroš. Zatím největší
ní terč (jeho úspěchy jsme zažili v sezónách
č í s l o v á n í ) , 2007/2008 a 2010/2011, kdy
Roman Štěch,
který známe jsme slavili vítězství ve 2.lize. V
první kapitán
dnes, vynale- létě letošního roku jsme sehráli
týmu
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Následující řádky přináší informace o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Pištíně. Letos nás v soutěžích reprezentovala dvě
družstva - ženy a muži. Sezónu jsme začali přípravou na obvodovou soutěž, která se konala v Olešníku. Jako každý rok jsme
se zúčastnili soutěží v Sedlci, Mydlovarech, Třebíně, Češnovicích a Čejkovicích. Na posledních dvou jmenovaných soutěžích
obhajovali muži první místa z minulého ročníku. V Češnovicích
jsme pohár neobhájili a museli se spokojit se druhým místem.
Zato v Čejkovicích jsme obhájili naším nejlepším časem, a tak
štítek čejkovického poháru pro vítěze soutěže mužů po dvou ročnících nese pouze jmenovku našeho sboru. Jak se již stalo tradicí,
pořádali jsme i letos soutěž v požárním sportu v tradičním termínu pištínské pouti. Letošní ročník navštívilo 23 družstev, což je
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zl 44 letý tesař Brian Gamlin ze severoanglického města
Bury (Lancashire)
roku 1896. V průběhu 19. století se
hra víceméně standardizuje. Hází se
asi deseticentimetrovým válečkem ze
dřeva, zakončeným
ostrým, kovovým
hrotem z jedné strany, na straně druhé
jsou
připevněny Na snímku jsou: 1. řada zleva: Jan Ficl,
letky z ptačího peří. Zdeněk Žák, Zdeněk Jaroš. 2. řada zleva:
Obdobně se ustalu- David Holý, Pavel Lacina, Radim Holub.
je i terč. V průběhu století dva- mistrovství ČR kategorie B ve
cátého vznikají první turnaje a Valdicích, kde startovali vítězopravidla šipkového sportu. V vé všech 2.lig z celé republiky a
roce 1927 začínají první turna- my jsme z 27 účastníků skončili
na krásném 9. místě.
je.
A jak to bylo se šipkami v Tímto bych chtěl všem spoluhráčům poděkovat za výborné
Čechách? V roce 1991 byla
výkony nejen za MČR, ale za
založena ČŠO – Česká šipková
celou sezónu. Na závěr ještě
organizace Praha, člen WDF
patří poděkování všem našim
(World Dart Federation). V roce
fanouškům a sponzorům za
1996 pak JČOŠS – Jihočeský
podporu. Ať nám to lítá.
oblastní šipkový svaz ČŠS a v
tom samém roce 29.8.1996 byl
Zdeněk Jaroš
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Z činnosti fotbalového oddílu
Praktic FC Pištín

zdolali 3:1 domácí
Pištín a přenechali
domácímu týmu druhou příčku. V boji o
Ačkoliv počátkem letošního léta panovalo v našich země- třetí stupínek zvítězil
pisných šířkách na léto docela chladné počasí, bylo o mužstvo Žabovřesk,
činovníkům, kteří se starají o chod pištínského fotbalové- čtvrté místo tak připadlo družstvu Strýho oddílu, poměrně horko.
čic.
Téměř okamžitě po posledním jarním Mistrovské zápasy A skupiny III. třídy
zápase začaly přípravy na novou sezónu. mužů, ve které startuje i družstvo našich
A jelikož na konci jarní části a těsně po mužů, začaly o posledním srpnovém
něm oznámilo poměrně dost hráčů přeru- víkendu. V prvních dvou kolech zajížděli
šení či ukončení aktivní fotbalové kariéry naší muži na soupeřova hřiště a přes nadějnebo projevilo touhu přestoupit do někte- ný vývoj a počáteční vedení v obou záparého z konkurenčních oddílů, bylo nutno sech odjížděli domů s prázdnou po těsných
rychle a intenzivně zapracovat na doplně- prohrách 2:1. V prvním domácím zápase,
ní hráčských kádrů. Noví i staronoví hrá- ve třetím kole, muži pouze remizovali s

Na snímku bývalí hráči bývalí hráči na turnaji Praktic (6.8.2011) : Václav Raušar, Václav Zajíček, Zdeněk Žák, Václav Fiškandl, Karel Vojč, Václav Trnka, Pavel Lacina, Jiří
Marhoun, Miloslav Radouch, Luboš Jírovec, Jiří Dvořák, Jan Pavlíček
či dostatečně doplnili družstvo dorostu, u
družstva mužů jsme již tak úspěšní nebyli a zájem některých z nich, kteří by jistě
byli při zápasech na hřišti velmi platnými,
brzy vyprchal. Jedni přestali na fotbal chodit úplně, jiní se na zápasech objevovali
jen velice sporadicky, o trénincích raději
nemluvě.
Před začátkem mistrovské sezóny 2011 –
2012 se 6. srpna na našem hřišti uskutečnil
tradiční fotbalový turnaj Praktic. Letošní,
již patnáctý ročník turnaje, byl spojen s
oslavou padesáti let obnovení činnosti fotbalového oddílu v Pištíně. Na oslavu jsme
pozvali všechny bývalé i současné hráče a
členy. Ti, kteří dorazili, snad nelitovali a v
příjemném slunečném odpoledni si popovídali s přáteli a známými, zavzpomínali
na svou aktivní fotbalovou kariéru v pištínském dresu a nad vystavenými fotografiemi si připomněli starší i docela nedávnou
historii pištínského fotbalu. Všichni přitom také mohli zhlédnout čtyři zajímavá
fotbalová utkání. V prvním z nich porazilo
družstvo Pištína fotbalisty Strýčic, ve druhém až po penaltách postoupil do finále
Sedlec na úkor Žabovřesk. Turnajový primát získali fotbalisté Sedlce, kteří ve finále
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počtu hráčů, kteří měli zájem hrát za naše
dorostenecké družstvo, přihlášku nezrušili.
Tréninky dorostu začali již na konci června, zpočátku jednou týdně, před soutěží a
během soutěže dvakrát týdně. Docházka
hráčů byla velmi dobrá a vzhledem k velkému zájmu tréninky pokračují i nyní po
konci podzimní sezóny. Týden před prvním
mistrovským zápasem, 20. srpna, odehráli
naši dorostenci generálku na turnaji v Č.
Dubu. Sehráli dva zápasy, v nichž podlehli
Č. Dubu i Včelné a na turnaji skončili na
poslední, třetí příčce. Tyto výsledky proti
soupeřům ze skupiny okresního přeboru
dorostu bohužel předznamenaly, jak budou
vypadat výsledky mistrovské sezóny. V
osmi zápasech se totiž našim dorostencům
podařilo získat pouhý bod za remízu v Č.
Dubu a tak zatím jsou v průběžné tabulce
s jediným bodem bez výhry, s 1 remízou,
7 prohrami a skóre 6:48 na posledním, 9.
místě. Pokud zájem, dobrý přístup k tréninkům, nasazení a bojovnost v zápasech hráčům dorostu vydrží, věřím, že se zlepšené
výsledky brzy dostaví.
Rád bych ještě poděkoval všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem zasloužili o hladký průběh právě ukončené podzimní části
fotbalové sezóny. Děkuji i sponzorům za
finanční podporu. Doufám, že všichni, kdo
pomáhali, zachovají svou přízeň i v dalším
pokračování sezóny. Věřím, že hráči obou
našich družstev během zimní přestávky
naberou dostatek fyzických i psychických
sil, aby se na jaře, v dalších zápasech sezóny, pokusili o posun do vyšších pater tabulky.
Závěrem bych rád popřál do nového roku
všem hráčům i příznivcům pištínského
fotbalu spoustu krásných fotbalových oka-

družstvem Vrábče, když hosté vyrovnali
jen několik minut před koncem. Takto špatný start do sezóny byl jeden
z nejhorších v posledních
letech a o navázání na úspěšné tažení loňským ročníkem
si naši muži mohli nechat
zdát. Nevydařený start a ztráty bodů z domácích zápasů
s relativně slabšími soupeři
se podařilo částečně vykompenzovat dvěma vítězstvími
na hřištích soupeřů, přesto
výsledky ani výkony nena- Muži před posledním zápasem proti Chrášťanům
plňují předsezónní představy (5.11.2011): Jindřich Čapek, Václav Ruso, Tomáš Kabeltrenérů ani diváků. Po polo- ka, Bronislav Milec, František Bezpalec, Miroslav Ruso,
vině sezóny naši muži získali
Radek Grill. Sedící Martin Kučera Josef Vrba, leoš Hro4 výhrami, dvěma remízami
mádka, Václav Vávra, Rostislav Kocourek, Lukáš Hroa pěti prohrami 14 bodů a při
mádka.
skóre 22:21 zaujímají šesté
místo ve dvanáctičlenné tabulce.
mžiků. Jim i všem ostatním občanům přeji
Dorostenci se museli již na začátku nového v novém roce 2012 pevné zdraví, hodně
ročníku vypořádat s odchodem čtyř hráčů úspěchů a pěkných zážitků, třeba i na sporzákladní sestavy. Ještě před rozlosová- tovním plesu, na který všechny srdečně zvu
ním soutěže jsme se proto rozhodovali, a na kterém bude v pátek 3. února 2012 od
zda družstvo z tohoto soutěžního ročníku 20 hodin v pištínském hostinci Na Dolánku
pro nedostatek hráčů přece jen neodhlásit. k tanci a poslechu hrát populární Grock.
Nakonec jsme vzhledem k hojné účasti na
Václav Kubašta
prvních dvou trénincích a dostatečnému

Pištínský zpravodaj
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Derby Pištín-Pašice
Jednoho dne debata v místním
hostinci Na Dolánku narazila na citlivé téma. Bydlí lepší
fotbalisté v Pašících a nebo
v Pištíně? Slovo dalo slovo a
datum obecního derby Pištín
– Pašice (nebo chcete-li Pašice
- Pištín) bylo určeno.

Utkání probíhalo v přátelském
duchu, dokonce jsme se jednohlasně shodli na penaltě, jež
následovala po faulu na Leoše
Hromádku. Penaltu nekompromisně exekutor proměnil.
Blížil se konec utkání a zápas
poznamenala nepříjemná věc.
Po zákroku na Josefa Vrbu
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EKOLOGICKÉ LIKVIDACE
VOZIDEL

ODVOZ, PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ PRO
ODHLÁŠENÍ V DEN PROVOZU
15. září odpoledne jsme se
sešli na fotbalovém hřišti v
Pištíně. Hrálo 7 hráčů proti 7,
na polovině hřiště na šířku, na
kadetské brány. Čas byl stanoven na 2 x 25 minut. Hráči
museli mít trvalý pobyt v obci,
kterou reprezentovali. Z tohoto pravidla byly uděleny dvě
výjimky, byl to Josef Vrba za
obec Pištín a Jiří Křiváček za
Pašice. Bylo také domluveno,
že rozhodčího nepotřebujeme,
protože oba týmy vyznávají hru
fair play. Začalo se ve svižném
tempu, ale prvních deset minut
hry gól nepřineslo. Góly začaly padat až před koncem prvního poločasu, kdy se rozstřílel
pašický Petr „Figo“ Janšto.
A Pištín odcházel po první
půli s nepříjemným výsledkem 2:0. Druhou půli začali
aktivněji domácí, ale museli
stále dotahovat hosty z Pašic.

(mimochodem hráče roku 96,
což všichni určitě vědí), přišel
pád a zlomení ruky tohoto hráče. Ale Pepa je srdcař a zápas
dohrál. Minuty utíkaly a Pištín
stále dotahoval ztrátu 4:5 a ke
konci dokonce 6:4. Gólem v
závěru na 5:6 začal neúprosný
nápor na branku hostí. Pašice
však podržel výkon brankáře
Miroslava Kučery prostředního. Zápas skončil 6:5 ve
prospěch Pašic. Výkon celků
nemohu hodnotit jinak než
jako heroický a hodný velké
návštěvnosti. Nesmíme zapomenout na střelce gólů.
Střelci
Pištín: 2x Leoš Hromádka, 2x
Jan Ficl, Václav Vávra
Pašice: 4x Petr Janšto, Marian
Vašek ml., Jan Štěpka
Již nyní je jasné, že se zápas
bude příští rok opakovat.
Jan Ficl

Zimní báseň
Naše ves má hodně dětí,
ale také množství smetí.
Tak si vemte prostě
velké nebo malé koště.
Půjdem spolu uklízet,
ať má víska pěkný vzhled.

Až to všechno uklidíme,
společně to oslavíme.
Už sem může i pan mráz,
hlavně aby přišel včas.
Natálie Mariana Vašková

Kanalizace Pištín

Na OU Pištín se každý majitel nemovitosti v úředních hodinách
seznámí se situačním plánem své nemovitosti a plánované
kanalizace. V lednu vždy ve středu od 16 do 18 hodin bude
na OU k dispozici ing. Šlechta (projektant kanalizace), jež s
každým majitelem nemovitosti probere případné nejasnosti.
Žádáme všechny majitele o včasné vyjádření.

ZDARMA

Činnost povolena na základě rozhodnutí Jihočeského kraje
č.j. KUJCK 13206/2010 OZZL/3/So
Vykupujeme též železný šrot a barevné kovy,
platba v hotovosti

Sunex, spol. s r.o., provozovna Temelín, www.sunex.cz

Telefon 602 481 525

PODZIMNÍ BURZA
POUŽITÉHO ZBOŽÍ

V sobotu 5. listopadu proběhla historicky první burza
použitého zboží, kterou pořádala Kulturní komise. V pátek
v podvečer se konal výběr zboží a v sobotu dopoledne pak
už samotný prodej.
Jak pořádající, tak i zákazníci, kteří burzu přišli navštívit, byli
překvapeni, jak naplněná byla pištínská tělocvična zbožím
k prodeji. Stoly i okenní mříže, které sloužily jako věšáky,
nabízely pestrý výběr oblečení pro všechny věkové kategorie.
Například:
- kompletní výbavičku pro nejmladší občánky
- zimní oblečení pro celou rodinu (kombinézy, bundy,
oteplovačky a komplety na lyže)
- šaty a obleky na blížící se plesovou sezónu
- kabáty, kalhoty, svetry, trička a kabelky
- kopačky a boty na celý rok
- lyže, dětská kola a koloběžky, brusle na sucho i na led
- také knihy, PC monitor, autosedačky a ostatní
Poplatek za každý nabízený kus k prodeji byla symbolická
1 Kč. Vybrané peníze Kulturní komise použije na chystané
dětské vánoční představení o Betlému, které pro vás místní děti každou sobotu nacvičují nebo na ostatní plánované
aktivity.
Děkujeme prodávajícím, že nabízené zboží bylo skládáno
přesně podle seznamu, který se odevzdával ve dvou vyhotoveních, a vše bylo řádně označené pořadovým číslem a
cenou.

První burzu použitého zboží máme úspěšně za
sebou a těšíme se na další, která je plánovaná
na jaro.
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Pečené jablko našich babiček

Karel Jaksch
(Recept pochází od slavné
kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové)
2 jablka
l vrchovatá lžička meruňkového
džemu (můžeme nahradit jiným
nebo medem)
rozinky
1 lžíce nasekaných vlašských
ořechů
Začneme tím, že rozinky namočíme do rumu. Z jablek odkrojíme vršek, odstraníme jádřinec.
Džem promícháme s ostatními
ingrediencemi, jablko po obvodu nařízneme a navrch dáme
plátek másla. Podlijeme vodou
a v předehřáté troubě na 180
stupňů pečeme cca 20 min.

Jablka v županu

Jitka Ficlová
Listové těsto a jablka oloupaná a
zbavená jadřince.
Náplň do jablka - oříšky, marmeláda, rum, vejce na potření a
mandle na ozdobu

Pištínský zpravodaj
Francouzský křehký
koláč

Karel Jaksch
l kg jablek
600 g listového těsta
100 g strouhaných vlašských
ořechů,
100 g cukru krupice
2 skořicové cukry
100 g másla
1 žloutek
2 lžíce mléka
Troubu předehřejeme na 200°C,
vyšší formu vymažeme tukem.
Těsto rozdělíme na 4 díly, vyválíme na podlouhlé obdélníky, jež
posypeme strouhanými ořechy,
poklademe nakrájenými jablky,
posypeme cukrem a skořicovým
cukrem, pokapeme 1/2 rozehřátého másla a těsto svineme do
tenké rolády.
Z prvního kousku stočíme uprostřed formy závitek, postupně
přidáme další kusy, roládami
vyplníme celou formu. Potřeme
rozšlehaným žloutkem s mlékem a pečeme 45 min.
Hotový ještě potřeme zbylým
máslem.

Švédský koláč naruby

Božena Jakschová
2 lžíce strouhanky
4 jablka
150 g másla
l hrnek polohrubé mouky
l hrnek cukru krupice
2 celá vejce
2 lžičky skořice
špetka muškátového oříšku, sůl
Troubu předehřejeme na 180
st., formu vymažeme tukem,
vysypeme strouhankou, poklademe jablky a přelijeme směsí
- smícháme cukr s rozpuštěným
máslem, přilijeme rozšlehaná
vejce, mouku, skořici, muškátový oříšek, sůl. Pečeme 45
- 50 minut

Jablečný dort
s hoblinkami

Alena Frčková
Množství na dortovou formu o
průměru 23 cm
Na těsto
75 g polohrubé mouky, 75 g cukru krupice, 100 ml kysané smetany, 60 g
změklého másla + trochu na
vymazání formy, 15 g kakaa, ½
lžičky prášku do pečiva, 1 vejce
Na náplň
Jablečný kompot z půlek
jablek,do jamky po jádřinci dát
lžičku brusinek,
1 sáček čirého dortového želé ( přelije se přes jablka)
Na krém
100 g hořké čokolády, 250 g
polotučného tvarohu, 250 ml
smetana 33%, 1 – 2 lžíce cukru
dle chuti
Tvaroh ušleháme s cukrem a s
rozpuštěnou čokoládou, zlehka
zamícháme ušlehanou smetanu. Naneseme na náplň, necháme ztuhnout, před podáváním
postrouháme
čokoládovými
hoblinkami.

Křehký jablečný koláč
Zuzana Drázdová

Těsto

250g polohrubé mouky, 120g
cukru, 120g Hery,1 vejce, 1/2
prášku do pečiva
Náplň
3-4 jablka, 2 lž. cukru krupice,
1 lžč. skořice, 5 lž. vody
Karamelizované ořechy
5-7 vlašských ořechů, 3 lž.
cukru krupice,1 lž. vanilkového cukru
Postup
1. Ze všech ingrediencí uděláme těsto a dáme ho do chladu.
2. Ořechy nasekáme na menší
kousky, dáme na pánev a přidáme cukr a vanilkový cukr.
Když se cukr začne rozpouštět, začneme míchat a mícháme dokud se nerozpustí všechen cukr. Sundáme z plotny a
necháme vychladnout
3. Jablka oloupeme, zbavíme
jádřince a nakrájíme na plátky.
Dáme do menšího kastrůlku
a přidáme vodu, cukr a skořici. Necháme na mírném ohni,
dokud jablka nezměknou.
4. Mezitím rozválíme 2/3 těsta
a dáme do dortové nebo koláčové formy.
5. Na těsto dáme změklá jablka
a posypeme asi polovinou ořechů.
6. Rozválíme zbytek těsta a přikryjeme jím jablečnou náplň.
7. Ozdobíme zbytkem ořechů.
8. Pečeme dokud povrch nezezlátne.

Jablečný koláč s mákem

Marta Justínová
1 kg nastrouhaných jablek, 5
vajec, 300 g cukru, 300 g polohrubé mouky,2 dcl oleje,1-dcl
vlažné vody,½ prášku do pečiva,150 g mletého máku, 100
g cukru moučka, čokoládová
poleva, kokos.
Žloutky utřeme s cukrem a olejem do husta a pomalu přiléváme vodu. Když je hmota hustá,
přidáme mouku s práškem do
pečiva. Nakonec vmícháme
sníh z bílků. Na pekáč dáme
pečící papír a na něj nastrouháme jablka. Z těsta oddělíme 1/3
a do ní vmícháme mák a zbytek
cukru. Tuto hmotu naklademe
na jablka a na ní zbytek těsta.
Dáme péct.
Po vychladnutí obrátíme a polijeme čokoládovou polevou a
poprášíme kokosem.
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Jablkový koláč s ořechy

Jitka Ficlová
4 vejce, 35 dkg práškového
cukru, 30 dkg nastrouhaných
jablek, ¼ mléka, 1 vanilka,
1 prášek do pečiva 2 hrstě
nastrouhaných oříšků a polít
čokoládou

Jablka v župánku

Alena Šilhová
4 jablka, 50 g perníku na strouhání, 2 lžíce strouhaných vlašských ořechů, 1 vejce, 1 lžíce
rumu, 100 g hořké čokolády,1
lžíce ztuženého tuku
Postup
1. Troubu předehřejeme na
180°C. Jablka omyjeme, podélně rozpůlíme, lžící vydlabeme
jádřince
2. Perník nastrouháme, promícháme s ořechy, přimícháme
žloutek a rum
3. bílků ušleháme sníh a zapracujeme ho do perníkové směsi
4. Jablka naplníme perníkovou
hmotou, přendáme do zapékací misky, podlijeme vodou a
pečeme asi 40 minut ve vyhřáté
troubě
5. Ve voní lázni rozpustíme nalámanou čokoládu se
ztuženým tukem
6. Teplá upečená jablka před
podáváním ozdobíme čokoládovou polevou

Jablka ve vaně
Radka Modrová

Těsto zadělat na vále
40 dkg polohrubé mouky
25 dkg tuku
15 dkg práškového cukru
1 vejce
prášek do pečiva
Hmota: ( nevaří se )
2 ks tvarohu
½ l mléka
1 puding – příchuť libovolná
1 vejce
40 dkg nastrouhaných jablek
rozinky
Těsto částečně vyválet a na plechu doupravit rukou a zvednout
okraje Poté se do vzniklé vany
nalije hmota. Upeče se dozlatova.
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Pištínský zpravodaj vychází jako informační čtvrtletník pro občany obcí Pištín, Češnovice, Pašice a Zálužice.
Toto číslo bylo vydáno v prosinci 2011. Výtisk je samostatně neprodejný.

