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Dlouho a toužebně očekávané
jaro navštívilo po dlouhé zimě
a tmavých nocích naše domovy.
Oblažilo všechna srdce a srdíčka a společně se sluneční září a
teplem tak dává znovu najevo
svou nezvratnou sílu. Nově rozkvetlé krokusy jsou toho důkazem a potvrzují nekonečný koloběh nového života.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v krátkosti
seznámil s některými akcemi, které zastupitelstvo obce společně s
kulturní komisí obce, občanským
sdružením sv. Vavřinec, místními
spolky a zároveň samozřejmě i s
Vámi, připravuje pro letošní rok
2012.
V tomto roce by se měla uskutečnit druhá část rekonstrukce střechy na obecním úřadě (v prostorách nad tělocvičnou), na kterou
bychom měli čerpat příspěvek
z grantového programu POV
Jihočeského kraje, jako odměnu
za umístění v soutěži „Vesnice
roku“. Vedle budovy OÚ vyroste
nové moderní dětské hřiště společně s několika cvičebními prvky pro seniory. Mělo by nahradit stávající nevyhovující hřiště,
které již dávno přestalo splňovat
bezpečnostní předpisy. Na spolufinancování tohoto projektu by se
měla podílet MAS Rozkvět zahrady jižních Čech.
Občané Pašic se letos konečně
dočkají rekonstrukce komunikace
směrem na Plástovice. Bohužel
musím se zde omluvit, že to nebude již v měsíci březnu, tak jak
jsme měli stavbu naplánovánu,
ale až v červnu. V průběhu měsíců březen – červen bude totiž SÚS
rekonstruovat stávající most „Na
Dolánku“ v Pištíně a pokud by se
obě stavby sešly, byli by obyvatelé Pašic úplně odříznuti od světa.
Rekonstrukci mostu se nám podařilo na Jihočeském kraji prosadit
po několika letech jako součást
protipovodňových opatření a
následovat bude zřejmě ještě letos
přestavba mostu za Pištínem směrem na Zliv.
Z dalších větších akcí bych mohl
jmenovat také realizaci části protipovodňových opatření v Češnovicích, a to úpravy povodí v
extravilánu obce. Tuto část by
mělo realizovat povodí Vltavy na
vlastní náklady. Ani ostatní čtyři
stavby tohoto projektu se rovněž
nezastavily, pokračujeme ve shánění peněz na jejich realizaci, ale
to není úkol vůbec jednoduchý,
při tom jaký je stav státní poklad-

Na místě stávajícího hřiště v Pištíně vyroste nový moderní prostor
pro cvičení a zábavu dětí a seniorů.

ny a možnosti čerpání evropských
dotací.
Dále máme požádáno o dotaci na
rekonstrukci cesty do „Doubí“ a
lesní cesty tamtéž. Zahájili jsme
reklamační řízení na část komunikace spojující Češnovice a
Čejkovice. Pokud nám vše vyjde,
měla by být tato část cesty letos
opravena.
V Zálužicích by v nejbližším
období mělo vzniknout dětské
hřiště, na jehož vybudování se
budou podílet obyvatelé této místní části a pomoc přislíbily i některé spolky.
V letním období by měly proběhnout další tři etapy rekonstrukce
„Spolkového domu v Pištíně Na
Dolánku“. Na jejich realizaci
společně s prostředky obce bude
použita odměna od MMR za
umístění v soutěži „Vesnice roku
2011“ a dotace od MAS Rozkvět
zahrady jižních Čech. V této části
stavby bude opravena zbývající
část střechy, v podkroví vzniknou dvě klubovny a rekonstrukcí
projde rovněž sociální zařízení a
ostatní prostory tak, aby odpovídaly účelu tohoto zařízení.
V Češnovicích by mělo v prvním
pololetí dojít k zahájení provozu
na „Multifunkčním hřišti“, kde
ještě musí dojít k opravám některých částí. Nedostatky jsme specifikovali v předávacím protokolu
při předání staveniště. Dále dojde
k výstavbě oplocení, které by

mělo zvýšit bezpečnost uživatelů
hřiště.
Výstavbu oplocení provede SDH
v Češnovicích a ušetřené peníze
budou použity pro činnost místních hasičů a na realizaci akcí v
Češnovicích.
V současné době máme ještě
požádáno o prostředky na vybudování kanalizace a ČOV v Pištíně, v
Češnovicích by mělo být v brzké
době vydáno územní rozhodnutí
na stavbu.
Jako poslední plánovanou větší
investici předpokládáme nákup
nového minibusu. Ten starý již
dosluhuje a v letošním roce je asi
poslední možnost získat příspěvek
z „Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova“. V prvním
kole jsme bohužel nebyli úspěšní a
na to druhé se pokusíme připravit
takové argumenty, že se nám snad
uspět podaří.
Ve svém článku se tentokrát nevěnuji akcím, které jsou spíše kulturní a společenské. Jsou neméně
důležité a můžete se o nich dočíst
na jiném místě „Zpravodaje“.
Dovolte mi v závěru ještě poděkovat všem, kteří se na životě v obci
aktivně podílejí a vyzvat všechny ostatní aktivní občany, aby se
zapojili do příprav zejména kulturních akcí. Vždyť si je děláme pro
sebe a z dobře připravené a úspěšné akce pak mají radost všichni,
jak ti, kteří ji zorganizovali, tak její
návštěvníci.
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 7.12. 2011
Zastupitelstvo schválilo:

• zájem občanů o vybudování
hřiště pro děti a seniory v Pištíně, dále schválilo smlouvu o
výpůjčce pozemku parc. č. 55/2
k.ú. Pištín s fotbalovým klubem
Praktic FC za účelem provozování tohoto hřiště
• podání žádosti o dotaci na akci
Spolkový dům Pištín – 2. etapa
(1a) do programu Leader
• podání žádosti o dotaci na nákup
nového automobilu na svoz dětí a
pro potřeby spolků
• pověřit starostu sledováním
možného využití dotačních programů vyhlášených Jč. krajem
• předložený rozpočet hospodaření obce jako vyrovnaný, rozpočet
byl vyvěšen na úředních deskách
a zveřejněn na elektronické desce
v období od 11.11. – 30.11.2011,
nebyla vůči němu vznesena žádná připomínka
• zřízení věcného břemene za
účelem zřízení elektrické přípojky na pozemku parc. č. 695/60 k.
ú. Pašice
• zřízení věcného břemene za účelem vypracování plynové přípojky STL Češnovice parc. č. 1656/7
a Češnovice parc. č. 1651/1
• předloženou nabídku firmy J.K.
advisory service s.r.o. Dubné na
zpracování systému BOZP
• předloženou nabídku firmy
Hydrozdroj s.r.o. Veselí nad Lužnicí na geologický průzkum v
souvislosti s výstavbou kanalizace a ČOV Pištín
• smlouvu o dílo s firmou Totus
spol. s.r.o. na zpracování žádosti
o získání finanční dotace na akci
kanalizace Pištín z programu
Ministerstva zemědělství ČR
• na základě výběrového řízení
o výběru nejvýhodnější nabídky
zakázky malého rozsahu výběr
firmy Swietelsky stavební s.r.o
na akci „Propojení památkově
chráněných oblastí Plástovice
– Pašice, rekonstrukce místních
komunikací“ a zároveň pověřilo
starostu podpisem smlouvy na
výše uvedené stavební dílo
• přijetí daru od Jč. kraje – počítač
v knihovně v Pištíně
• předložená rozpočtová opatření
č. 4/2011

Zastupitelstvo projednalo:
• studii akce Pašice – kanalizace
a ČOV
• informace o činnosti firmy
Jikord – dopravní obslužnost Jč.
kraje
• a neschválilo záměr výstavby na
pozemcích par. č. 225, 226, 227
k.ú. Pištín vzhledem k nedořešenému dopravnímu napojení
• průběh veřejných schůzí. Obec
bude každou větší akci vyhlašovat
na žádost občanů rozhlasem, roznos letáků bude omezen
• podání žádosti na rozšíření spolkových prostor ve Spolkovém
domě v Pištíně, obec má možnost
požádat o dotaci do Programu
rozvoje venkova na základě umístění v soutěži Vesnice roku
• program na oslavy výročí 750
let od první písemné zmínky o
Pašicích, která se bude konat dne
30.6.2012 v Pašicích, zastupitelstvo podá žádost o dotaci do programu Jč. kraje
• situaci kolem rušení pobočky
pištínské pošty, obec podnikne všechny dostupné kroky pro
zachování pošty
• provedení fyzických inventur obecního majetku, stanovilo
inventurní komise
• záměr nabídky na pronájem
obecního bytu v čp. 52
• žádost o opravu komunikace k
domu čp. 82 v Češnovicích, obec
opraví komunikaci vlastními prostředky
Zasedání ze dne 29.12. 2011
Zastupitelstvo schválilo:

Komunikace Pašice – Plástovice,
předpokládané náklady cca 3 000
000,- Kč
Rekonstrukce střechy nad tělocvičnou na budově OU, předpokládané náklady cca 400 000,Kč
Nákup vozidla na svoz dětí do
mateřské školy – předpokládané
náklady 700 000,- Kč
Oprava Kaple Češnovice (na rozcestí) – předpokládané náklady 1
000 000,- Kč
Vybudování kanalizace Pištín
– předpokládané náklady cca 25
000 000,- Kč
Protipovodňová opatření – předpokládané náklady 17 000 000,Kč
Spolkový dům Pištín 1a. etapa
opravy – předpokládané náklady
2 000 000,- Kč a 4. etapa opravy - předpokládané náklady 750
000,- Kč
• smlouvu s Kanceláří ekonomického a finančního poradenství
na kalkulaci nákladů zpracování
žádosti do Programu obnovy venkova 2012
• komisi na výběr nového nájemce ze žádostí na nájem obecního
bytu ve složení: Vávra David,
Havel Jaroslav, Florián Zdeněk
• opravu cesty Pašice-Plástovice a
pověřilo starostu k jednání ohledně úvěrové smlouvy, k podpisu
smluvních dokumentů a převzetí
úvěru od ČMZRB ve výši 2 940
000,- Kč, včetně dispozičního
práva s bankovním účtem.
Zastupitelstvo projednalo:

• předložená rozpočtová opatření
č. 5/201

• odvětrání Spolkového domu v
Pištíně

Zasedání ze dne 11.1. 2012
Zastupitelstvo schválilo:

Zasedání ze dne 6.2. 2012
Zastupitelstvo schválilo:

• zřízení věcného břemene za účelem připojení stavby na pozemcích parc. č. 2030/2 v k.ú. Pašice, parc. č. 672/36 v k.ú. Pištín
a parc. č. 66/5 v k.ú. Češnovice
– vše kabelová přípojka
• na základě upřesněných informaci výstavbu na pozemcích parc.
č. 225, 226 a 227 v k.ú. Pištín za
podmínek uvedených v žádosti
• plánované investiční a stavební
akce a předpokládané náklady na
ně, realizace uvedených akcí je
závislá na finanční podpoře z různých dotačních titulů:

• podání žádosti o dotaci na opravu kaple v Češnovicích na rozcestí do programu na ochranu
památek, požadovaná finanční
část spoluúčasti obce je 10% z
celkové částky
• zadávací dokumentaci pro zahájení výběrové řízení na zhotovitele stavby na zakázku „Kanalizace a ČOV Pištín“
• příspěvek na činnost Praktic
Model klub o.s ve výši 2.000Kč
• pokračování příprav územních
rozhodnutí na další části protipovodňových opatření

• odpisový plán DHM a DHNM
pro rok 2012
• nařízení obce Pištín č. 1/2012,
které stanoví podmínky nabídky prodeje zboží a poskytování
služeb na tržnicích, restauračních
předzahrádkách, podomního prodeje, apod.
• záměr uzavřít nájemní smlouvu
na pronájem budovy čp. 23 v k.ú.
Češnovice na pozemku p.č. 50
(Češnovická hospoda)
• podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova na akci
„Pištín – rekonstrukce zázemí
Spolkového domu a vybavení
kluboven pro spolkový život“,
celkové náklady: 737 417,- Kč,
požadovaná výše dotace: 600
000,- Kč
• záměr vyhlášení výzvy pro
výběrové řízení na akci rekonstrukce zázemí Spolkového domu
Pištín - stavební úpravy objektu,
vybavení kluboven
• zřízení věcného břemene po
geometrickém zaměření skutečného provedení stavby pro vedení sítí po par. č. 1911/8 a 2791/4
pro stavbu na pozemku parc.č
695/60 k.ú. Pašice
• uzavření smlouvy o nájmu
bytu č 52/4 v Pištíně čp. 52, a to
smlouvy na dobu určitou s trvání
do 28.2.2013.
• změnu u příspěvků na domovní
ČOV, o příspěvek na domovní
ČOV bude možno požádat u staveb, kterým bylo vydáno stavební rozhodnutí do 31.12.2011
Zastupitelstvo projednalo:
• zásady územního rozvoje Jihočeského kraje
• jednání starosty se zástupcem
farnosti o možnostech financování opravy kostela
• další fungování pošty v Pištíně,
generální ředitel České pošty na
dopis starosty neodpověděl
• oplocení hřiště v Češnovicích,
na příštím zasedání obecního
zastupitelstva budou hasiči z
Češnovic informovat, zda oplocení provedou jako spolek
• možnost přemístění prvků ze
starého dětského hřiště z Češnovic do Zálužic
• průběh inventur majetku obce
proběhly v řádném termínu a bez
závad
/dokončení na straně 3/

Pištínský zpravodaj

Duben 2012
/pokračování ze strany 2/
• žádost o nákup nohejbalových
míčů. Míče budou zakoupeny jako
vybavení nového hřiště v Češnovicích a zde bude možnost zapůjčení od správce hřiště
• projekt Záchranný kruh – žádost
o spolupráci při zjištění rizik a
mimořádných událostí
• samovýrobu dřeva - vzhledem
k velkému množství zájemců
budou žádosti o samovýrobu dřeva vykrývány dva roky, tj. v letech
2012 – 2013
Zasedání ze dne 8. 3. 2012
Zastupitelstvo schválilo:
• jako nájemce Češnovického hostince Jaroslava Jakubce a pověřilo
starostu dalším jednáním s novým
nájemcem, nájemce byl vybrán
hlasováním z došlých nabídek

• závěrečný účet obce spolu se
zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření, a to bez výhrad, přijalo drobné opatření: při inventarizaci budou řádně inventarizované
všechny podrozvahové účty
• rozpočtový výhled na období rok
2013 – 2021
• výzvu k podání cenové nabídky
na stavební práce s názvem „Stavební úpravy objektu parc. č. 42/2
a 42/3 k.ú. Pištín na Spolkový
dům“, výzvu zadá firma LEGRO
na základě mandátní smlouvy
• vydání opravného rozhodnutí týkajícího se územního plánu
Pištín
• podání přihlášky do soutěže Vesnice roku
• věcné břemeno na pozemcích
837/1, 672/16 a 31/12 k.ú. Pištín

• podání vybraných žádostí do
grantových programů Jč. kraje
• úpravu připravované projektové
dokumentace kanalizace Pištín,
a to: napojení 3 nemovitostí prostřednictvím čerpací jímky
• příspěvek SDH Pištín na pořízení praporu ke 120. výročí sboru,
sbor se pokusí získat prostředky i
z grantových programů.
Zastupitelstvo projednalo:
• žádost o opravu komunikace k
domu čp. 88 v Češnovicích, navrhuje pozemek č. 583/2 vedený jako
zahrada navrhnout k odprodeji
- zajišťuje přístup pouze k tomuto
domu. Záměr prodeje bude vyvěšen na úřední desce obce
• návrh České pošty na převzetí
pobočky obci, při nepřevzetí bude
do reorganizace České pošty pro-

voz zachován. Obec souhlasí se
zachováním pobočky
• žádost ZOD o pronájem části
pozemku parc. č. 835/3 k.ú. Pištín,
záměr bude vyvěšen na úřední desce obce
• rekonstrukci komunikace Pašice – Plástovice, bude zahájena
ihned po ukončení stavby mostu
přes Pištínský potok v Pištíně Na
Dolánku
• žádost o odkoupení pozemku
č.37 k.ú. Češnovice
• termíny veřejných schůzí
• plánovanou opravu mostu na
komunikaci do Zlivi, obec během
rekonstrukce požaduje zachování autobusové dopravy a průjezd
osobních aut
• oplocení hřiště v Češnovicích,
zajistí jej SDH Češnovice

Výdaje 2011

Příjmy 2011
		
1111 Daň z příjmů
FO ze závislé činnosti 		
1112 Daň z příjmů				
FO OSVČ
			
1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
1121 Daň z příjmů		
právnických osob
		
1122 Daň z příjmů práv. osob za obce
1211 Daň z přidané hodnoty
1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF
1337 Poplatek za komunální odpad
1341 Poplatek ze psů
1345 Poplatek z ubytovací kapacity
1361 Správní poplatky
1511 Daň z nemovitostí
2111 Příjmy z poskytování služeb
2112 Příjmy z prodeje zboží
2131 Příjmy z pronájmu pozemků
2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí
2139 Příjmy z pronájmu majetku
2141 Příjmy z úroků (část)
2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky
2420 Splátky půjč.prostředků od organizací
2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatel
4111 Neinvest.přij.transfery
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozpočtu
4113 Neinvestiční přijaté transfery
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery
4122 Neinvestiční přijaté transfery
4213 Investiční přijaté transfery z SZIF
4216 Ostatní investiční přijaté transfery
4222 Investiční přijaté transfery od KÚ
CELKEM PŘÍJMY

3

922 700.99
83 512.67
92 087.07
873 475.64
57 190.00
2 055 182.00
2 065.00
306 800.00
15 530.00
5 460.00
16 670.00
618 926.44
775 816.00
2 200.00
25 279.00
548 904.00
4 850.00
13 030.00
40 405.70
900.00
63 870.00
330 759.00
10 500.00
2 921.00
108 600.00
340 580.00
17 010.00
252 400.00
1 133 447.00
310 000.00
82 500.00
9 267 571,51

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021 Ostatní osobní výdaje
5023 Odměny členů zastupitelstev
5031 Povin.pojistné na soc.zab.
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotnictví
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5138 Nákup zboží
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
5151 Studená voda
5153 Plyn
5154 Elektrická energie
5156 Pohonné hmoty a maziva
5161 Služby pošt
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikace
5163 Služby peněžních ústavů
5166 Konzultační, poradenské a právní činnosti
5167 Služby školení a vzdělávání
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
5175 Pohoštění
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky
5194 Věcné dary
5222 Neinvestiční transfery OS
5223 Neinvestiční transfery církvím
5229 Ost.neinvestiční transfery NNO
5321 Neinvestiční transfery obcím
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům
5362 Platby daní a poplatků
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let
5493 Účel. neinv. transfery nepodnik. osobám
5622 Neinvestiční půjč.prostředky
6119 Ostatní nákup dlouhodobého NM
6121 Budovy, haly a stavby
6122 Stroje, přístroje a zařízení
CELKEM VÝDAJE

426 709.00
111 952.00
451 973.00
207 655.00
79 104.00
1 833.00
504.00
4 369.00
106 646.00
10 680.00
200 092.00
12 496.00
75 012.00
115 481.00
103 607.50
4 918.00
34 206.82
35 174.22
49 116.00
1 700.00
1 319 524.40
1 491 766.00
32 678.00
2 956.00
18 448.80
37 180.00
157 040.00
30 000.00
109 893.50
342 960.00
13 600.00
58 140.00
2 913.00
11 985.00
20 000.00
10 500.00
125 978.00
7 220 340.14
214 800.00
13 253 931.38

/Rozpočet obce na rok 2012 najdete na straně 4/
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příjmy
výdaje
Daňové příjmy
				
5198000.00
0.00
1031 Pěstební činnost
			 0.00
20000.00
1032 Podpora ost. produkčních činností 		
400000.00
0.00
1036 Správa v lesním hospodářství
			
0.00
180000.00
2212 Silnice
			 0.00 1817000.00
2219 Ostatní zál. poz. komunikací
0.00
90000.00
2310 Pitná voda
			
120000.00
1000.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod
			
0.00
100000.00
3111 Předškolní zařízení
			 0.00
50000.00
3113 Základní školy
			 0.00
400000.00
3314 Činnosti knihovnické
			 0.00
30000.00
3319 Ostatní záležitosti kultury
			 0.00
30000.00
3322 Zachování a obnova kult. památek
		 0.00
20000.00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot
		 0.00
20000.00
3341 Rozhlas a televize
			 0.00
5000.00
3349 Ostatní záležitosti sděl. prostředků
0.00
20000.00
3392 Zájmová činnost v kultuře
0.00
20000.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církve
85000.00
10000.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
0.00
110000.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
0.00
50000.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
20000.00
25000.00
3511 Všeobecná ambulantní péče
0.00
30000.00
3612 Bytové hospodářství
70000.00
50000.00
3613 Nebytové hospodářství
430000.00
300000.00
3631 Veřejné osvětlení
0.00
50000.00
3632 Pohřebnictví
10000.00
5000.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj
40000.00
5000.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
11000.00
450000.00
3727 Prevence vzniku odpadů
60000.00
0.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
0.00
469000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
0.00
77000.00
6112 Zastupitelstva obcí
0.00
788000.00
6171 Činnost místní správy
26000.00
961000.00
6310 Obecné pří. a výd. z fin. prostředků
40000.00
5000.00
6320 Pojištění
0.00
40000.00
6399 Ostatní finanční operace
0.00
65000.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené		
0.00
17000.00
CELKEM:
6510000.00 6510000.00
List1

Kulturní akce 2012 v obci Pištín
Datum

Akce

Pořadatel

8.4.2012

Velikonoční setkání Zálužice

13.6.2012

Divadlo Český Krumlov

17.6.2012

Vítání léta

Kulturní komise OÚ a spolky

30.6.2011

750 let Pašic

Kulturní komise OÚ a spolky

29.7.2012

Pouť Češnovice

Kulturní komise OÚ a spolky

11.8.2012

Hasičská slavnost Pištín

12.8.2012

Pouť Pištín

22.9.2012

Hasičská soutěž Češnovice

20.10.2012

Havelské posvícení

Kulturní komise OÚ

28.10.2012

Lampiónový průvod

Kulturní komise OÚ a spolky

prosinec

Adventní koncert

Kulturní komise OÚ
Kulturní komise OÚ

Hasiči Pištín
Baráčníci
Hasiči Češnovice

Kulturní komise OÚ

13.12.2012

Obchůzka Lucií Pištín

spolky

22.12.2012

Živý betlém Češnovice

Kulturní komise OÚ

23.12.2012

Živý betlém Pištín

Kulturní komise OÚ

24.12.2012

Vánoční setkání na návsi

28.12.2012

Obecní předsilvestr Češnovice

spolky
Kulturní komise OÚ
Změna termínů vyhrazena
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Čtenářský život v knihovnách
v roce 2011
V našich obcích působí dvě knihovny - v Pištíně a v Češnovicích.
Přehled jejich činnosti v roce 2011 přináší následující tabulka:

registrovaní čtenáři návštěvnost
výpůjčky
celkem do 15 let
celkem naučná beletrie naučná beletrie časopisy
dospělí dospělí dětem dětem
Češnovice
19
5
35
60
6
37
3
14
0
Pištín
69
19
499 1953 195 984
65 301 408
celkem
88
24
534 2013 201 1021
68 315 408
Knižní fond obou knihoven je pravidelně doplňován knihami z
výměnných souborů z Českých Budějovic.
V Pištíně byl soubor vyměněn v lednu. Vypůjčit si můžete například populární trilogii Stiega
Larssona Milénium (Muži kteří
nenávidí ženy a další dva díly),
knihu Pavouk v síti a mnoho dalších románů. Děti zaujmou Zlaté
příběhy Čtyřlístku nebo Tomáš a
jeho přátelé o populární mašince.
Z naučné literatury může jako
inspirace pro maminky a babičky
posloužit kniha 50 tipů na dětský
dort, své čtenáře si snad najde
kniha Nordic walking o správné
chůzi s touto oblíbenou pomůckou.
V Češnovicích proběhla výměna v březnu, do knihovny bylo zapůjčeno 280 nových knih. Jsou
mezi nimi například pro dětské čtenáře Příhody požárníka Sama
či knižní předloha
filmu Modrý tygr.
Z naučné literatury může zaujmout
kniha Pavla Kozáka Tajemná místa na samém jihu
Čech. Z beletrie
pro dospělé najdeme žádanou literaturu pro ženy od
Sandry Brownové,
Danielly Steelové,
Vlasty Javořické,
ale i knihy z jiných
žánrů.
Kompletní seznamy zapůjčených knih do obou knihoven si můžete
prohlédnout na internetových stránkách www.pistin.cz/knihovny
a www.knihovnapistin.wz.cz. Najdete zde i všechny knihy, které
mají knihovny ve svém fondu.
Obě knihovny umožňují svým návštěvníkům kromě půjčování
knih a časopisů také bezplatný přístup na internet.
J. Čapková

Výpůjční doba knihoven:
Pištín: pondělí od 16 do 18 hodin
Češnovice: úterý od 18 do 19 hodin
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Živý betlém

Nápad rozšířit nabídku prosincových akcí
o představení Živého betlému se zrodil na
schůzce kulturní komise v září loňského roku.
Zpočátku nás nejvíce trápilo, jestli seženeme
dostatek dětí pro ztvárnění rolí. Během krátké agitace sice počet herců chvilkově kolísal,
někteří účast slíbili a pak si ji rozmysleli,
přesto se nám podařilo sehnat dokonce více
účastníků než měla vybraná hra rolí. Velice
nás to potěšilo a rozhodli jsme se pro vybrané
role nacvičit alternace a tak měla předvedená
představení v Češnovicích a Pištíně specifická herecká obsazení.
Zkoušky probíhaly v tělocvičně v Pištíně, od
počátečního čtení textu jsme postupně přešli
„do prostoru“ a začali nacvičovat opravdové
hraní. Souběžně probíhaly přípravy kostýmů,
rekvizit a dalších pomůcek. Kostýmy byly z
větší části ušity z darovaných látek, další látky byly zakoupeny z výnosu podzimní burzy,
kterou pořádala kulturní komise v listopadu.
Část kostýmů půjčili pištínští a češnovičtí
hasiči. Jesličky vyrobil Míra Kučera, balíky
slámy na kulisu stáje zapůjčilo místní ZOD.

Betlém, foto tří králů z Češnovic. Na snímku jsou zleva: Tři králové Aleš Caletka, Martin
Dolejší a Jakub Latka, v pozadí Martina Pešková (anděl) a Petr Dolejší (hostinský)

jenosti diváků, kteří obě předvedení Živého
betlému hojně navštívili. Pro ně i pro herce
byly připraveny teplé nápoje pro zahřátí, které vydávaly češnovické a pištínské hasičky.
Představení mělo v
adventní atmosféře i
charitativní charakter. Dobrovolné příspěvky, které hasičky vybraly za nápoje
a vstupné vybrané
herci po představení byly poukázány
na konto Pomozte
dětem. Celková odeslaná částka byla
6.885 Kč, v Češnovicích bylo vybráno
2.052 Kč, v Pištíně
4.721Kč, k vybraným penězům byl
přidán zbytek výtěžku z podzimní burzy
Svatá rodina při představení v Pištíně, Marie Adéla Vaňková a Josef - 112 Kč.
Jan Klomfar

Jelikož jsme na několika místech rozjednali zapůjčení kulisy hospody, nepřipravovali
jsme vlastní, což se nám nakonec vymstilo a
my zůstali krátce před představením bez kulisy. Hospodu tak nakonec představoval obecní
stan, který se bohužel ukázal jako moc velký. To zkomplikovalo zejména představení
v Pištíně, stan ve farské zahradě zabíral moc
místa a výrazně zmenšil hlediště.
Tím se dostávám k vlastním představením.
První bylo sehráno 17. prosince v Češnovicích na hřišti za Caletků. Ve větrném chladném počasí si děti poradily s textem na výbornou. Hned druhý den se malí herci představili
v Pištíně. Největším nedostatkem obou představení byl tišší hlasový projev některých
herců, nepodařilo se je bohužel přesvědčit, že
tentokrát křičet nejen mohou, ale přímo musí.
Snad tato skutečnost neubrala moc na spoko-

Pro letošní rok plánujeme představení opět
nacvičit, snad se nám podaří najít dostatek
herců. Předběžně máme rozjednanou i výrobu
kulis, takže by hlediště mělo pojmout všechny diváky. Již nyní se na ně těšíme.
Obsazení rolí, jak je děti sehrály v Češnovicích a v Pištíně:
Archanděl Gabriel Markéta Süčová (v
Češnovicích), Tereza Ficlová (v Pištíně)
Anděl 1 Eliška Klomfarová, Anděl 2 Martina Pešková, Posel Dagmar Caletková (v
Češnovicích), Leona Jiranová (v Pištíně),
Maria Adéla Vaňková, Josef Jan Klomfar,
Hospodská Tereze Süčová (v Češnovicích),
Natálie Vašková (v Pištíně) Hospodský Petr
Dolejší Pasáčci Abram Jana Frčková,
Marek Adéla Bartušková, Lukáš Aneta
Kadlecová, Ruben Zuzana Caletková,
Kašpar Aleš Caletka (v Češnovicích), Monika Kačerová (v Pištíně), Melichar Martin
Dolejší, Baltazar Jakub Latka.
(Děti,
které měly na svou roli alternaci, tvořily ve
druhém představení sbor andělů)
Jaroslava Čapková

Diváci po shlédnutí představení v bývalé farské zahradě v Pištíně
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6

Pištínský zpravodaj

Chovatelské a lovecké úspěchy
mysliveckého sdružení Pištín
Zdejší krajinu tvoří poměrně velké plochy obdělávané půdy protkané
sítěmi potoků, jsou zde lesy i krásné rybníky, tedy přitažlivé prostředí pro
zvěř. Té by se jistě dařilo o mnoho lépe nebýt okolností, které přes veškerou snahu myslivců zvěř likvidují. Daří se zde šelmám, hlavně liškám
a škodné z říše ptactva. Hlavně strakám a chráněným dravcům. Asi největším „predátorem“ je zde velice frekventovaná silnice první třídy směr
České Budějovice - Vodňany, procházející zhruba středem celé honitby,
kde pod koly automobilů ročně zahyne řada zajíců, bažantů, srnčího a
několik stovek drobnějších obyvatel přírody.
Na výměře honitby 1 520 hektarů zde hospodaří bezmála třicet členů
mysliveckého sdružení Pištín. Nahlédneme-li do jednatelských zpráv
za poslední desetiletí, zjistíme, že každoročně brigádně odpracují okolo 1000 hodin na odchovnách kachen a bažantů, staví krmelce, posedy,
hnízdící budky pro lepší hnízdění kachen divokých, střílny, vysekávají
střelecká stanoviště u rybníků, budují voliéry na bažanty, očkují káčata,
kladou léčiva pro srnčí, a stejně tak léčí i lišky proti vzteklině, přikrmují
v zimě zvěř, budují lapací nory na lišky, obdělávají zvěřinová políčka,
provádějí údržbu mysliveckého zařízení, udržují staré myslivecké tradice
a zvyky, na výročních schůzích nezapomenou poděkovat svým příznivcům a sponzorům, mezi nimiž jsou hlavně ZOD Blata Sedlec, OÚ Pištín,
rybáři z Pištína a firma Happy Dog.
Pořádají každoročně ples s bohatou tombolou zvěřiny, zkoušky psů,
pořádají hony s účastí zahraničních lovců, vyrábí boudy pro koroptve,
okusová políčka pro srnčí zvěř, dostatečně přikrmují, dávají sůl, pomocí
loveckých psů vyhánějí zvěř před senosečemi, budují pachové odpuzovače po obou stranách silnice I. třídy od Jakšů kapličky až k češnovickým
Lesíkům a plní řadu dalších úkolů.
Nakupují okolo 1000 malých kachen divokých, 200 bažantích kuřat, 100
koroptví a 20 zajíců. V počátcích je umisťují v odchovnách na Buchtě a
v bývalých slepičárnách JZD v Češnovicích. Tam se zpočátku o ně musí
starat ve zvýšené míře, poté jsou očkovány a vypouštěny do volné přírody. Kupříkladu kachny divoké jsou ponejvíce vysazovány na Pištínský
rybník a Češnovický cíp rybníku Bezdreva, lidově zvaného Buchta. Ale
kachny vysazují také na Medenici a na Zálužický rybník. Na Pištínském
rybníku pak bývají na podzim na tyto kachny tři hony, na ostatních po
dvou. Slovitelnost je okolo 70 procent, přičemž prvních několik honů si
kupují lovci z ciziny, kteří uloví více jak polovinu vysazených kachen,
ostatní místní lovci. Dalších 100-150 kachen střelí zdejší lovci později tzv. na tahu. Mimo malých káčat kupovalo myslivecké sdružení až
stovku vynesených kachen, které byly krmeny a později zapeřeny do
tomboly na plesy, též pro podzimní zkoušky loveckých psů, nebo byly

Občanské sdružení
Svatý Vavřinec
V minulém roce 2011 vznikla myšlenka založit občanské
sdružení z důvodu zajištění
finančních prostředků z dotačních titulů pro podporu místních
spolků. V lednu letošního roku
se konala ustavující členská
schůze, kde byly zvoleny orgány občanského sdružení. Název
sdružení „Svatý Vavřinec“
vychází ze jména sv. Vavřince,
kterému je zasvěcen místní kostel v Pištíně. Výkonnými orgány sdružení jsou předsedkyně
Simona Nováková, místopředseda Jan Ficl a osmičlenná rada,
kterou většinou tvoří zástupci

místních spolků.
Cílem a posláním sdružení je
především poskytovat informace, podněcovat a podporovat
realizaci společných záměrů
místních obyvatel, obce a dalších místních spolků. Sdružení
se dále bude zasazovat o navázání místních, regionálních i
mezinárodních partnerství. Za
tímto účelem bude sdružení
usilovat o zhodnocování přírodního a kulturního dědictví
obce, zlepšení organizačních
schopností místních spolků a
obce jako celek. Sdružení bude
spolupracovat s dalšími místními a regionálními subjekty při
administraci grantů a finančních
podpor pro dosažení tohoto roz-
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darovány jiným mysliveckým společnostem do tomboly. Podobně je to
též s bažanty. Nakoupeno bývá zhruba 200 i více malých kuřat, které
se později vypouští do volné přírody. V listopadu a prosinci proběhnou
v průměru 4 hony. Slovitelnost v okolí odchovny bývá 97 procent, v
ostatní honitbě 80 procent. Koroptví nakoupeno okolo stovky, v počátku vyžadují mimořádnou péči. Vysazovány jsou po hejnech na 4-6 míst
v honitbě, avšak již po vypuštění jsou ohrožovány špatným počasím,
při hnízdění jsou ohrožovány strakami a zimu jich přežívá jen málo,
neboť jsou pro dravé ptáky snadnou kořistí. Loveny samozřejmě nejsou, neboť v honitbě jsou stále vzácností.
Zajíčci za 40 000 Kč byly nakoupeni v letech 2006 a 2008 po deseti
kusech a jejich stavy se zlepšily natolik, že v roce 2010 byl povolen
odstřel dvou kusů. Stav srnčí zvěře je v honitbě uspokojivý, ročně bývá
uloveno bezmála třicet kusů. Divočáci bývají uloveni v průměru 4 kusy,
výjimkou byl rok 2008 kdy jich bylo uloveno 18 kusů. Část ulovené
zvěře jde na státem stanovenou dodávku do výkupu.
Rádi bychom mezi nás myslivce přivítali mladé lidi se zájmem o přírodu a zvěř, kteří by pokračovali v mysliveckých tradicích.
Študlar František

Pištínští myslivci jsou svědomití hospodáři a věnují umělému chovu kachen na odchovně velkou pozornost. Na snímku drží Míra
Kučera kachnu před očkováním.
Zdroj MS Pištín

vojového cíle, bude prosazovat
ochranu společných zájmů a
zajišťovat prostředky k prosazování společných záměrů. Za
předmět činnosti se považují i
takové akce a aktivity, které se
z objektivních důvodů netýkají
všech členů sdružení, jsou však
v souladu se zájmy a záměry
sdružení.
Konkrétními způsoby, kterými
chce sdružení dosahovat svých
cílů, je součinnost při zpracování
a realizace místních a regionálních rozvojových projektových
záměrů a realizace vlastních
rozvojových projektů..
Jako doplňkovou činnost sloužící k podpoře zabezpečení hlavní
zájmové činnosti bude sdružení

pořádat společenské, sportovní
a osvětové akce i pro nečleny
(ostatní zájemce) a tyto akce
zajišťovat organizačně. Na realizaci těchto úkolů sdružení se
podílejí členové sdružení.
V současné době jsou podány
žádosti pro finanční podporu
spolku baráčníků – pořízení
blatských krojů. Další žádosti
v programu na podporu konání
kulturních, sportovních a společenských akcí v regionu MAS
Rozkvět zahrady jižních Čech
2012.
Pokud by měl někdo zájem
o registraci do občanského
sdružení, přihláška je na obecním úřadě v Pištíně.
Simona Nováková
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Kamenná Boží muka
u Češnovic
Těsně za obcí Češnovice na rozcestí silnic na Vodňany a Netolice se
nalézají kamenná Boží muka. Tento
kamenný sloup s kaplicí, na níž je
vrcholový křížek, je nejstarší nemovitou památkou v obci a okolí, zřejmě po roce 1530. V místní lidové
tradici byl nazýván Morový sloup.
Však pověst o něm pravila, že byl
postaven na věčnou paměť morové
epidemie, jíž padli za oběť téměř
všichni obyvatelé obce. V Mazanců usedlosti (dnes čp.1.) údajně
byli dva čeledíni, kteří odváželi na
pištínský hřbitov několik zemřelých
najednou a tam je pohřbívali ve společném hrobě. Z pohledu dnešních
znalostí lze říci, že pověst může mít
reálný základ. Navíc velice podobných kamenných morových sloupů
či Božích muk je v širším okolí více,
kupříkladu v Babicích, Mahouši,
Podeřištích, Radošovicích, Vitějovicích, Zahájí a zřejmě býval i
v Pištíně. Všechny tyto kamenné
sloupy jsou si tvarově velmi podobné, vykazují pozdně gotické tvary i
kámen, z něhož jsou zhotoveny, je
stejný. Takový kámen se vyskytuje v nejbližším okolí Lhenic a tam
v některé z tamních kamenických
dílen, přímo v lomu, byly s největší
pravděpodobností ve druhé čtvrtině 16.století zhotoveny tesáním z

Nejstarší dějiny
obce Pištín

Nejstarší písemná zmínka o
obci je z roku 1261, v souvislosti se svědectvím plebána
Venceslava (faráře Václava) z
Pištína v jakémsi sporu. Počátky
osídlení tohoto místa jsou však
značně staršího data a sahají až
do 11. století. Souvisejí s pohřbíváním křesťanských Slovanů, po
nichž nalézáme keramiku hlavně u Zálužic, Zlivi a Češnovic.
Pištín tedy nebyl založen jako
klasická kolonizační zemědělská
osada v blízkosti vodního toku,
ale naopak na táhlém návrší,
kde byl zprvu malý dřevěný či
kamenný kostelík a okolo něho
pohřebiště, které rozhodně zaujímalo větší plochu nežli dnešní
hřbitov. Obydlí pro faráře se
nalézalo zřejmě v místech, kde je
dnes fara a poblíž byl i jeden či
více tzv. poplužních dvorů, které
jej zásobovaly potravinami, otopem i dalším deputátem. Těchto
několik církevních staveb zřejmě

Pištínský zpravodaj
kamene. Z těchto je češnovickému
tvarově nejblíže kamenný sloup
v Radošovicích, jenž se původně
nalézal těsně za obcí směrem na
Strýčice, ale po roce 2000 byl přemístěn na náves. Tam k němu přibyly dvě kamenné desky s nápisy,
které osvětlují jeho historii, tedy že
morová epidemie v roce 1530 byla
příčinou vymření většiny českých
obyvatel a zbylí původní obyvatelé
společně s novými osídlenci většinou německé národnosti postavili tento morový pomník. Velice
podobně jsou události líčeny také v
Holašovické obecní kronice.
Lze předpokládat, že veškeré zmíněné morové sloupy ve zdejším regionu byly postaveny v souvislosti s
obrovskou morovou epidemií (tzv.
černá smrt), která podle odborné
literatury v Čechách i zdejší krajině
hubila obyvatelstvo v létech 15201525. Po skončení epidemie zůstaly
některé vesnice zcela liduprázdné
a musely být osídleny novým, ve
zdejším regionu převážně německým obyvatelstvem.
V pozdějších dobách byly tyto
kamenné sloupy využívány obzvláště procházejícími vojsky k pohřbení
svých vojáků, kteří na pochodu při
přesunu nepřežili těžká zranění a
tak je pohřbili u takovýchto církevních objektů, které byly nejblíže.
Obzvláště za války tzv. Třicetileté
(1618-1648) při vpádu Prusů do

Jižních Čech v roce 1744, ale i v
dobách mladších.
Ale vraťme se k Češnovicím, kde v
rozcestí silnic na Vodňany a Netolice, zřejmě v roce 1820 přibyl k
zmiňovanému Morovému sloupu
další, asi 150 cm vysoký kamenný
rozcestník s trojúhelníkovou hlavicí, na které byly vytesány šipky s
nápisy „Do Vodňan“ a „Do Netolic“. V roce 1865 zde v rozcestí byla
postavena kaple romantických tvarů

již tehdy dostalo název Pištín,
takže zůstává objasnit původ a
význam tohoto názvu. Výklad,
který nabízí Dr. Antonín Profous
(písta-střed loukoťového kola)
je dnes neudržitelný a je třeba
se poohlédnout po jiném. Nabízí
se mimo jiné i výklad, že název
mohl být odvozen od hudební
produkce na píšťaly v původním
kostelíku, jako doprovod církevního obřadu. Takovým hudebníkům se říkalo pištci.

těsně za obcí, v blízkosti potoka
tekoucího od Knížecího rybníku,
na malém políčku sevřeném starou a novou silnicí vedoucí na
Vodňany.
Po založení města České Budějovice a hradu Hluboká králem
Přemyslem Otakarem II. po
roce 1260, došlo k velké kolonizaci zdejší oblasti, následkem
čehož zmizeli jednotliví zemědělci z krajiny a byli soustředěni i s novými osadníky v cíleně
založených osadách, na místech
jak je známe dnes. Tyto osady
byly zakládány hlavně u potoků,
důvodem byl zdroj vody jak pro
lidi, tak pro domácí zvířectvo.
Usedlosti byly vyměřeny tak,
aby uprostřed zůstala prostorná
kruhová, či oválná náves s rybníkem a jednotlivým usedlostem
byly vyměřeny pevné hranice,
které se mnohde dochovaly do
současnosti.

Okolo roku 1200 se v blízkém
okolí v blízkosti vodních toků,
tedy v již poměrně nevelké vzdálenosti zmíněných církevních
staveb s názvem Pištín usadilo
několik prvních zemědělců, pro
které byla prioritou právě blízkost vodního toku. Takové osídlení lze doložit keramikou, jež se
dodnes nalézá na poli u potoka v
blízkosti můstku směrem na Zliv,
dále na západním okraji vypuštěného rybníku Malý pištínský, ale nejvýraznější stopy po
zemědělském dvorci nalezl pan
Kopal se synem, a to západně

a není divu, že lidová pověst vypráví, že při kopání jejích základů byla
objevena lidská kostra, tedy v místech blízko Morovému sloupu.
Mnohem později, v době těsně po
roce 1935 narazil do Morového
sloupu osobní automobil a zcela
jej svalil. Místní obyvatelé, kteří se
památku snažili znova postavit ruč-

V případě Pištína to bylo
složitější, neboť tvar návsi určil
starý hřbitov. I potok, ze kterého
lze nabírat vodu také nablízku
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ně, bez jakékoliv techniky, již nedokázali dát všechny díly na sebe, do
výšky asi 3 metry, jako byly původně. A tak jeden asi 50 cm vysoký
díl mezi sloupem a horní kaplicí
ponechali na zemi. Lidé si zvykli
a část kamenného sloupu několik
roků ležela při sousedící kapli. Po
několika létech kamennou redukci
uskladnil místní cestář na dvorku
svého domku čp.47, kde bez úrazu
přečkala do současnosti. Když byla
v roce 2011 zahájena rekonstrukce
této památky, byl chybějící díl dán
k dispozici a pomocí techniky byl
pracovníky kamenického ateliéru
navrácen na původní místo. Ale to
bychom nebyli v Češnovicích, aby
nám něco nebylo pozměněno. Při
osazení horní kaplice s výklenkem
došlo ke změně a to takové, že
výklenek který byl původně situován směrem východním, tedy na
Češnovice, je po opravě v roce 2011
otočen na sever, tedy spíše na Zliv.
Není bez zajímavosti, že velmi
podobný kamenný sloup stával i v
Pištíně na odbočce k Pašicím. Zřejmě byl značně zchátralý, takže na
jeho místě (nebyl-li obezděn) v roce
1866 byla postavena zděná Boží
muka, která do značné míry kopírují
tvarem i výškou původní kamenný
sloup, který je ve starých písemnostech zmiňována jako ,,kamenná
socha sv. Jana Nepomuckého“.
Jan Caletka

nebyl, takže tento problém vyřešily studny, ale místo na několik
návesních rybníčků se zde také
našlo.
V době předhusitské došlo k velké přestavbě kostela, obzvláště
presbitáře. Původní hřbitov byl
zmenšen a obehnán mohutnou
zdí, takže není divu, že se lidské
ostatky nalézaly v pozdějších
dobách i za hřbitovní zdí. Kupříkladu při stavbě školy, v jiném
případě v srpnu r.1980 při budování kanalizace proti Čertíků
usedlosti čp.5 , podle pamětníků
(pana Charváta) též za silnicí
proti Kochtů usedlosti čp.19.
Za zmínku stojí mohutná zeď,
kterou je hřbitov obehnán a za
níž je terén navýšený v některých místech až o 2 metry.
Takovému typu hřbitova se říká
obranný, neboť v dobách válečného nebezpečí se obyvatelé
místní, ale i z přifařené oblasti
mohli za hřbitovní zdí soustředit
a účinně bránit podobně jako za
hradbami.
Jan Caletka
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Jen pro ty nejmladší je již samozřejmostí
vynést odpadkový koš „do popelnice“. Pro
nás, dříve narozené, bylo naopak normání
nashromážděný odpad vyvézt do lesa, rokle, či na pískárnu, kde se o něj postarala
příroda. Za současný stav ani tak nemůže
naše lepšící se ekologické cítění, ale prostě
ta skutečnost, že jsme k tomu byli donuceni zákonem. Jsme sice nuceni separovat
odpad, ale kdo nás k tomu opravdu donutí? Kontroluje snad někdo, že do popelnice
nepatří baterie, léky, chemikálie?
U vyřazených automobilů je situace asi nejdále. Zde občanu nezbude nic jiného, než se
dikci zákona podřídit. Tou mocnou pákou je
systém ekologické daně při převodu starých
vozidel na nového majitele a placení povinného ručení. Kdo by chtěl platit za auto, které již
nepoužívá? A neplatit se opravdu nevyplatí.
Od roku 2009 hrozí sankce minimálně 50,- Kč
za každý nezaplacený den. A nevěřte, že na
Vás se zapomene...
Likvidace vyřazeného automobilu je pro občana jednoduchá: Stačí znát telefonní číslo a
zavolat. Vše je u kompletních vozidel zdarma.
Pouze pozor na povinnost, že je třeba likvidaci
svěřit pouze firmě, která pro tuto činnost vlastní povolení.
Tohle vše jste asi věděli. Víte ale, co se s vaším
miláčkem bude dít dál? Možná tušíte, ale
málokdo umí na tuto otázku odpovědět. Rád
odpovím, ale musím odpovídat za konkrétní
subjekt, protože i firmy, vlastnící povolení
ke zpracování autovraků, mohou postupovat

odlišně a přitom v souladu se zákonem.
Jihočeská pobočka firmy Sunex, spol s r. o.,
sídlí v obci Temelín a kromě kovových odpadů se zabývá také likvidací autovraků. Veškerá
činnost probíhá v souladu s provozním řádem,
který schválil Jihočeský krajský úřad. Nejprve

je třeba vyřazený automobil dopravit do našeho
zařízení. Nemusíte jej vozit, dopravu zdarma
zajistíme. Na základě vašeho dokladu totožnosti a údajů z velkého technického průkazu je
automobil identifikován, zvážen a je zjištěna
kompletnost. Potřebné údaje jsou zapsány do
celostátního informačního systému, pomocí
kterého je vytištěn formulář sloužící majiteli auta jako potvrzení o ekologické likvidaci
a bez něhož není možné na místním odboru
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celek putuje ke zpracování na šrédr. Je to
vlastně mlýn, kde je autovrak rozdrcen na
malé části, které jsou potom roztříděny na
kovové složky a zbytek. To, co nevytřídí na
šrédru, prochází dále velmi důmyslnou separační linkou, která umí vytřídit různé plasty,
gumu, sklo a další kovy. Nic nepřijde nazmar.
Co se nehodí jako surovina, je využito alespoň
energeticky jako palivo.
Dle ustanovení EU musí být v současné době

Jak skončí váš automobil?

dopravy automobil odhlásit. Úředník má přístup do stejného informačního systému a údaje
z potvrzení kontroluje.
Je - li automobil přijat do likvidačního zařízení, obdrží majitel zpět technický průkaz, SPZ,
potvrzení a přestává být majitelem. Bolest ze
ztráty miláčka jistě brzy vyléčí miláček nový...
Předané auto čeká nejprve pod střechou a zajištěné mobilní vanou proti případným úkapům
na odstranění nebezpečných látek. Jsou vypuštěny všechny kapalné nebezpečné látky: oleje,
brzdová a chladící kapalina, zbylé palivo a
náplň do ostřikovače. Olej a ostatní nebezpečné látky jsou předány odborné firmě a budou
po recyklaci využity například jako palivo a
nebo budou odborně zlikvidovány. Následně
je vyjmut akumulátor, který bude dále kompletně recyklován na olovo, plasty a kyselinu.
Případný katalyzátor je zdrojem vzácných
kovů. Nyní je autovrak zbaven nebezpečných
součástí a je připraven k dalšímu odbornému
zpracování.
Další cesta autovraku je buď na kompletní
rozebírku na jednotlivé součásti a nebo jako

autovraky využity nejméně z 85%. Od roku
2015 to bude z 95%. To bude vyžadovat velké
investice do našich recyklačních zařízení.
Uvědomujeme si vůbec, jak velkou změnou
prošlo u nás v posledních dvou desetiletích
nakládání s odpady? Ta cesta zdaleka není u
konce a má ještě velké rezervy.
Ale vraťme se k autovrakům. Nevíte - li „kam
s ním“, s důvěrou se na nás obraťte: Ing. Jan
Hajný, Sunex, spol. s r. o., tel. 602 481 525,
www.sunex.cz.

Sběrný dvůr

na velkoobjemový
a nebezpečný odpad bude
19. května 2012
Pištín
8.00 – 9.00 Na Dolánku
9.05 – 10.00 náves
Češnovice
10.10 – 11.00 Na Dolánku
11.05 – 12.00 u bývalé váhy

Pištínský zpravodaj vychází jako informační periodikum pro občany obcí Pištín, Češnovice, Pašice a Zálužice.
Toto číslo bylo vydáno v dubnu 2012. Výtisk je samostatně neprodejný.

