Pištínský zpravodaj
SRPEN 2012

ZPRAVODAJ SLOUČENÝCH OBCÍ PIŠTÍN, ČEŠNOVICE, PAŠICE A ZÁLUŽICE

V tomto čísle najdete:
strana 2

Informace z jednání zastupitelstva obce.
strana 3

Přehled dosavadních akcí
pořádaných kulturní komisí
v roce 2012.
strana 4

Modrá stuha byla udělena obci Pištín
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problémy a prázdniny a léto jsme všichni prožili v
klidu a pohodě.
Jaroslav Havel
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Přivítání hodnotící komise před obecním úřadem
v Pištíně. Jeho součástí byla i tradičí nabídka
chleba a soli z rukou našich krojovaných tetiček.

vesnice Jihočeského kraje, obec Pištín získala ocenění za společenský život – MODROU STUHU.
Tento úspěch se nám podařil v konkurenci 31 jihočeských obcí. Těší nás o to víc, že to není úspěch
ojedinělý, ale navazuje na minulé ročníky, při kterých jsme získali diplom za péči o kulturní dědictví a
stuhu za práci s mládeží. S tímto oceněním je rovněž
spojen příslib dotace z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Věřím, že hodnotící komisi
přesvědčily prezentace zástupců jednotlivých spolků a předvedení několika ukázek z našeho opravdu
bohatého spolkového života.

Spokojená čapí rodina našla své
dočasné útočiště nad pištínskými střechami v podobě požární
věže u místní hasičárny.

Slavnostní vyhlášení a vyhodnocení vítězů proběhne
11.srpna v Řepici, která získala zlatou stuhu za první
místo.
Vím, že se budu už po několikáté opakovat, ale chtěl
bych poděkovat všem, kteří se na přípravě akcí podílejí a tak zpříjemňují život u nás v obci nám všem.

Starosta obce Pištín s členy hodnotící komise při
diskuzi.
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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.
• záměr přestěhování herních
prvků bývalého hřiště v Češnovicích do Zálužic

• nabídku autorského a stavebního dozoru pana Ing. Arch.
Šlechty na stavbu kanalizace
Pištín, obec zjistí další nabídky

Zasedání ze dne 4.6. 2012

• a neschválilo nabídkový program firmy Eon na dodávku
elektrické energie na veřejné
osvětlení za podmínek uzavření
smlouvy do roku 2015

Zastupitelstvo schválilo:
• rozpočtová opatření č. 1/2012

Zasedání ze dne 2. 4. 2012
Zastupitelstvo schválilo:
• výběr firmy KAVAJA s.r.o.
, která byla doporučena hodnotící komisí na základě nejnižší
nabídky pro akci rekonstrukce
Spolkového domu v Pištíně II.
část
• firmu Swietelsky stavební
s.r.o. pro realizaci stavby kanalizace a ČOV Pištín dle předložené nabídky
• záměr prodeje části pozemku
parc. č. 37 k.ú. Češnovice
• zřízení věcného břemene na
kabelovou přípojku k pozemku
parc. č. 212/7 k.ú. Češnovice
• zřízení věcného břemene na
pozemku parc. č. 635/1, 1656/12
a 1656/13 k.ú. Češnovice pro
E.on
• zřízením věcného břemene
na pozemku parc. č. 819/3 k.ú.
Pištín pro E.on
• pronájem pozemku parc. č.
835/3 v k.ú. Pištín
Zastupitelstvo projednalo:
• hospodaření v lese v roce 2012
– plán prací a rozpočet, pan
Mrázek dále upřesnil plánovaná
místa těžby, možnosti prodeje
dřeva, upozornil na nedostatečné
vyčištění lesa po samovýrobě
• zahájení prací na stavbě vodohospodářské úpravy komunikace
Češnovice – odvodnění silničního tělesa polních cest C1 a C2
• užívání prostor obecního úřadu
v Češnovicích, uživatelé budou
své návštěvy evidovat

• návrh projektových prací a
inženýrských činností k doplnění projektu na stavbu čerpací
jímky a kanalizačního výtlaku
kanalizace Pištín
• smlouvu o budoucí darovací
smlouvě – ZTV Pištín (vodovodní přípojka)

• doporučení SPOV nesouhlasit
s rušením pošty v obci, zastupitelstvo s rušením pošty nesouhlasí
• podání reklamace na závady na
hřišti v Češnovicích

• projekt čerpací stanice v Pištíně
• nabídky na TDI na stavbu
kanalizace a ČOV v Pištíně,
doporučuje akceptovat původní
nabídku pana Šlechty
• záměr prodeje pozemku parc.
č. 376/16 k.ú. Pištín, obec zajistí vyměření a odhad pozemku,
náklady spojené s prodejem
bude hradit kupující
• prodej pozemku parc. č. 37 k.ú.
Češnovice, bylo zadáno zpracování geometrického plánu
• soutěž Vesnice roku, obec získala ocenění „Modrá stuha“ (za
společenský život v obci)

• záměr prodeje části pozemku
parc. č. 376/6 k.ú. Pištín

• a neschválilo umístění reklamního poutače na obecním pozemku parc. č. 672/6 k.ú. Češnovice

• pověření starosty sepsáním
smlouvy o smlouvě budoucí o
prodeji části pozemku parc. č.
37 k.ú. Češnovice

• akci kanalizace a ČOV Češnovice, byly zahájeny práce na
přípravě projektu ke stavebnímu
povolení

• nabídku ČSOB pojišťovny na
pojištění obecního majetku

• parkování kamiónů u kostela v
Pištíně, zastupitelstvo s parkováním nesouhlasí

• záměr rekonstrukce sportovního hřiště v Pištíně, obec oslovila projektanta na vypracování
návrhu

Zasedání ze dne 2.7. 2012

• likvidaci odpadů živnostníky, živnostníci doloží likvidaci
odpadů za poslední dva roky

• pravidelnou ztrátu vznikající z
provozu automobilu – v případě
přidělení dotace
• užívání části obecních pozemků parc. č. 11/4, 11/5 , 11/6 a
583/2 k.ú. Češnovice majiteli
sousedních nemovitostí
• nabídku kontokorentního úvěru u ČSOB, který bude použit
na překlenování financování v
době předfinancování projektů
získaných z dotačních titulů
Zastupitelstvo projednalo:
• podané, přislíbené a neúspěšné
žádosti o dotace
• plnění rozpočtu
31.5.2012

obce

k

• závěr schůze finančního výboru, výbor neshledal žádné nedostatky v hospodaření obce
• závěr schůze kontrolního
výboru, výbor neshledal žádné
nedostatky
• přihlášku obce do Vesnice
roku
• žádost ČSŽ Pištín o finanční
příspěvek ve výši 10 000Kč,
zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 5 000Kč

Zastupitelstvo schválilo:
• úplné znění stanov Jihočeského
vodárenského svazu a zavázalo
se plnit veškerá z toho plynoucí
práva a povinnosti
• příspěvek pro FC Praktic na
předfinancování dětského hřiště
v Pištíně
• příspěvek pro Linku bezpečí
ve výši 2 100,- Kč
• příspěvek na obědy pro MŠ
Čejkovice ve výši 8 158,- Kč
• rozpočtové opatření č. 2/2012
• přijetí daru ve výši 20 000,Kč od firmy Praktic spol. s.r.o.
Pištín na vydání knihy „Historie
blatských vsí Pištín a Pašice“
• přijetí daru ve výši 5 000,- Kč
od firmy ZOD Blata Sedlec na
vydání knihy „Historie blatských vsí Pištín a Pašice“
Zastupitelstvo projednalo:
• získání dotace z programu
POV na nákup drobné zahradní
techniky

• žádost o příspěvek na odborný
restaurátorský průzkum v kostele v Pištíně, v letošním roce nejsou na tyto aktivity v rozpočtu
vyčleněny prostředky

• závady na hřišti Češnovice,
které budou předmětem reklamace
• záměr prodeje pozemků parc.
č. 819/5, 7/2, 22/1 a 22/2 k.ú.
Pištín v celkové výměře cca
251 m2, záměr bude vyvěšen na
úředních deskách obce

Výpůjční doba
knihoven:
Pištín:
pondělí od 16 do 18 hodin

Češnovice:
úterý od 18 do 19 hodin
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Večer s Andersenem

Akce Noc s Andersenem se poprvé uskutečnila v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně. Nápad se postupně rozšiřoval po knihovnách celé republiky, ale i do knihoven zahraničních, přibývalo dětí,
které v knihovnách nocovaly nebo trávily večer. V letošním roce se
k akci poprvé připojila i Obecní knihovna Pištín. Knihovnice Jiřina Čapková a členky kulturní komise připravily pro děti program, a
tak se v pištínské knihovně 30. března 2012 poprvé konal Večer s
Andersenem. S ohledem na nedostatek místa byly za odměnu pozvány jen děti, které se zapojily do nácviku představení živého betléma
na sklonku loňského roku.
Akce byla zahájena v knihovně. Jelikož v letošním roce uplynulo 100
let od narození Jiřího Trnky, dozvěděly se děti nejdříve něco o životě
tohoto významného malíře, ilustrátora a režiséra animovaných filmů.
Následovala hra na ilustrátory. Děti si poslechly pohádku z knihy
Radovanovy radovánky od Zdeňka Svěráka a samy si zkusily nakreslit obrázek, který děj příběhu podle nich nejlépe vystihl. Následovaly hry a testy zaměřené na hledání knih přímo v knihovně, přiřazování pohádkových postaviček jejich autorům, sestavování literárních
dvojic, které k sobě patří a podobně. Děti zaujala i hra, při které se
jedno z nich schovalo za dveře, a ostatní mu přidělily „roli“ některé
pohádkové postavy. Hráč pak musel otázkami zjistit, jakou postavu
představuje. Poslední hrou byla pantomima. Děti beze slov sehrály
představení, kterým znázornily vybranou pohádkovou postavu.
Děti v knihovně nenocovaly, takže si je po 22. hodině vyzvedli jejich
rodiče. Ohlasy na akci byly ze strany dětí kladné. Snad se nám podaří
v příštím roce zorganizovat Noc s Andersenem v Pištíně i v Češnovicích, aby se dostalo na všechny zájemce.
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oslavy uspořádat zájezd na divadelní představení Dekameron do
Českého Krumlova. Obec finančně přispěla matkám z naší obce na
vstupné a uhradila jim i dopravu.

Vítání léta
Oslavy Vítání léta proběhly jako každoročně na louce u myslivecké
odchovny Na Buchtě. Kromě tradičních disciplín byla letos připravena i jedna novinka – navlékání provrtaných víček od PET lahví
na provázek. Soutěže provázelo horké slunečné počasí. Program
byl doplněn o možnost zadovádět si na skákacím hradu a zakončen
klasickým táborákem. Dovolte mi na tomto místě poděkovat těm,
kteří nám s organizací disciplín pomohli – myslivcům, sportovcům,
baráčníkům, ženám a hasičům z Pištína i neorganizovaným dobrovolníkům

Vecer s Andersenem.
Děti při hře na ilustrátory

Velikonoční setkání
Velikonoční setkání by se v letošním roce dalo označit za akci plnou
přesunů. Podle klíče pravidelného střídání se mělo uskutečnit na
pašické návsi. V březnu však došlo na zahájení přestavby mostu v
Pištíně Na Dolánku a tím k odříznutí cesty na Pašice. Bylo proto
rozhodnuto přesunout setkání do Zálužic. Objevila se však další
překážka – nepříznivé počasí. Velikonoce byly po delší době ve
znamení chladného počasí, proto jsme po dlouhém váhání přesunuli setkání občanů do pištínského Spolkového domu. I zde si děti
nazdobily vyfouknutá vajíčka, kterými pak ozdobily břízu připravenou před hospodou. Připraveno bylo i vybarvování a malování.
Dospělých se tentokrát moc nesešlo. Ukázalo se, že Velikonoční
setkání láká občany spíše jarní procházkou než možností setkat
se se sousedy.

Jarní burza použitého zboží
Na druhý dubnový víkend vyhlásila kulturní komise Jarní burzu
použitého zboží. Lidé tak opět mohli v tělocvičně v Pištíně zkusit
prodat nepotřebné věci ze svých domácností – oblečení, sportovní
potřeby, hračky a další. Burza začala výběrem nabízených věcí v
pátek 13. dubna v podvečerních hodinách. Během hodiny a půl se
sešlo k prodeji 426 kusů převážně oblečení. V nabídce byly i dětské
kárky, obuv, hračky a kolečkové brusle.
Prodej zboží probíhal následující den. Na základě připomínek z podzimní burzy byl zahájen až po obědě, aby jej mohly hojněji navštívit ženy, které mají sobotní dopoledne vyplněné domácími pracemi.
Bohužel ani tento časový přesun neznamenal výrazné zvýšení počtu
nakupujících proti loňskému roku. Proto jsme se rozhodli od pořádání burzy pro příští období upustit.

Otáčivé hlediště v Českém Krumlově
Jelikož v posledních letech klesal počet účastnic oslav Dne matek,
rozhodla se kulturní komise po dohodě s Obecním úřadem místo

Velikonočni setkání.
Do zdobení vajíček se
zapojily děti i jejich
maminky.

Vítání léta. Adélka Vaňková při plnění nové disciplíny – navlékání víček

Za kulturní komisi Jaroslava Čapková

Pištínský zpravodaj
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Odstranění vyvrácené lípy
u kostela v Pištíně
Při bouřce, která se Pištínem přehnala ve středu 4. července, byla vyvrácena neodmyslitelná dominanta pištínské návsi. Více jak sto let stará lípa. Současně byl poničen další strom v její bezprostřední blízkosti. Na výzvu
starosty obce pana Havla dobrovolní hasiči zabezpečili
místo polomu. Po domluvě mezi obecním úřadem, dobrovolnými hasiči a ZOD Blata Sedlec bylo rozhodnuto,
že samotné odstranění polomu proběhne následující den
v 9:00. Ve čtvrtek ráno začaly práce na odstranění polomu. Práce probíhaly s maximálním ohledem na náhrobní kameny, proto byl použit jeřáb a manipulátor. Polom
byl kompletně odstraněn před dvanáctou hodinou. Tímto bych rád poděkoval všem, co se na zásahu podíleli a
zejména těm, kteří nejsou členy SDH.

Srpen 2012

Bez těžké techniky by se likvidace
padlé lípy nepodařila. Na snímku
vytahování kmenu
pomocí pojízdného jeřábu.

Starosta SDH Pištín Jan Ficl

Tradiční pouť v Pištíně
Obec Pištín a obec Baráčnická Vás zvou na
tradiční pouť v Pištíně, která se bude konat
v neděli 12. srpna 2012 na návsi.
Program:
9.15 hodin pouťová mše v kostele sv.
Vavřince
14.00 – 19.00 hodin zábavní atrakce pro
děti
14.30 – 15.30 hodin divadlo pro děti
16.00 – 23.00 hodin k tanci a poslechu
hraje kapela Šumavanka

Parta našich chlapů, kteří se pustili s vervou sobě vlastní do likvidace škod. Po
skončení zapózovali na památku před torzem starého kmenu.

Srpen 2012
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Oslavy

750 let

od první písemné zmínky

obce Pašice

Obec Pašice je poprvé připomínána roku 1262, kdy
ves daroval Vok z Rožmberka svému známému Hostislavovi.
Oslavy výročí 750 let od první písemné zmínky
proběhly poslední červnový den na pašické návsi, byly spojeny se setkáním rodáků. Začátek byl
stanoven na 14. hodinu, kdy byla po krátkých projevech starosty obce a Mgr. Aloise Sassmanna
poprvé představena nová kniha „Pištín (1261-2011)
a Pašice (1262-2012) : 750 let historie blatských
obcí“. Ihned poté byl zahájen prodej knihy, prvním zájemcům ji přítomný autor i podepsal. Pro
účastníky byla připravena malá výstava fotografií.
Pašická náves byla v den oslavy plná lidí. Pod posta-

venými stany si povídali místní, rodáci i další hosté, na
skákacím hradu se vyřádily děti. Pro ty bylo připraveno i divadelní představení, netradiční kolotoč a jezdící
býk. Okolí bistra u rybníčku se stalo dějištěm turnaje ve
hře petanque, vítězem se stal Stanislav Kreps z Pašic.
Celé odpoledne až do setmění hrála kapela G Rock.
Akci provázelo horké letní počasí, takže kapela hrála hlavně k poslechu, na vyhřátý parket se tanečníkům moc nechtělo. Zaplnil se až
po 17. hodině, kdy svým vystoupením potěšily diváky Hlubocké mažoretky – pidiprincezničky.
Přes opravdu velké horko byla na účastnících vidět
dobrá nálada a snad i spokojenost.
Jaroslava Čapková

Pištínský zpravodaj
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Autor knihy
Mgr. Alois Sassmann
při autogramiádě

Prodej knihy o historii
Pištína a Pašic byl
zahájen. Knihu můžete
zakoupit na obecním
úřadě v Pištíně v
úředních hodinách a v
Češnovicích v pondělí
od 17 do 18 hodin,
cena knihy je 350 Kč.

Děti se svezly na
netradičním povozu

Vystoupení
hlubockých
pidiprincezniček

Pištínský zpravodaj
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Češnovičští konečně mají své hřiště
a nejen tak obyčejné,
dokonce multifunkční“

Projekt: Revitalizace části obce – Multifunkční hřiště Češnovice“ je spolufinancován Evropskou unií,
registrační číslo projektu: CZ. 1.14/2.3.00/06.02102

V úterý 19. 6. 2012 v 17hod.
odpoledne bylo slavnostně otevřeno, za přítomnosti starosty
obce, hostů a desítek obyvatel a to nejen místních. Tentýž
den navštívila naší obec komise Vesnice roku, a tak otevření bylo opravdu slavnostní i s
občerstvením a reprodukovanou
hudbou.
Po projevu pana starosty bylo
hřiště rozkrájeno na malé kousky a každý kdo chtěl ochutnat,
ochutnal. Asi si teď ti, kteří na
otevření nebyli, říkají, zda jsem
nenapsala nějakou hloupost.
Nerozkrajovalo se opravdové
hřiště, ale dort, který byl sladkou imitací toho opravdového.
Chutnal skvěle a každý, kdo
neochutnal, ať lituje.
Poté nejmladší děti předvedly
požární útok za pomoci češno-

vických žen, které potom také
ukázaly své umění v hasičském
sportu.
Občerstvení zajišťoval pan
Jakubec a všichni byli spokojeni. Několik návštěvníků využilo
jeho služeb až do nočních hodin
a posilněni spokojeně odcházeli.
Otevření se vydařilo a věříme,
že hřiště bude sloužit všem
občanům v jejich sportovních
zájmech.
Jaroslava Marková
Provozní řád hřiště naleznete
v plném znění na www. pistin.
cz/hriste.htm
Zázemí hřiště je uzamčené,
v případě potřeby jsou klíče
k vyzvednutí u paní Gabriely
Vláskové (Markové), Češnovice 98.

Moderní a ergonometrické houpadlo pro nejmenší už láká

Provozní řád hřiště /zkrácená verze/
Čl. 1 - Využívání hřiště
1. Provozovatelem víceúčelového sportovního hřiště je Obec Pištín, Pištín 33,
373 46 Pištín.
2. Hřiště je určeno pro širokou veřejnost všech věkových skupin a zejména pro tenis,
malou kopanou, streetbal, odbíjenou, nohejbal.
3. Uživateli hřiště mohou být jednotlivci nebo skupiny osob po dohodě se správcem
hřiště.
4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat provozní řád, předem dohodnutý čas a provozovat určený druh sportu.
5. Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění správce hřiště a ustanovení tohoto
provozního řádu.
Čl. 2 - Provoz a správa hřiště
1. Klíče od sportoviště se půjčují a vracejí správci hřiště. Ten, kdo si klíče půjčí, je plně
zodpovědný za provoz sportoviště.
2. Denní provozní doba využívání víceúčelového hřiště pro veřejnost je Po - Pá
16:00 – 21:00 hodin. So + Ne + svátky + prázdniny 08:00 – 21:00 hodin (dle objednávek), (časová úprava je možná vzhledem k ročnímu období)
3. Vstup do areálu je povolen pouze přístupovými prostory, je zakázáno přelézání
plotů, zamčených vchodů a vlastního oplocení hřiště.
4. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce
oprávněn částečně omezit a nebo zcela zrušit provoz.
5.Nebude-li ze strany objednavatele dodržen předem smluvený čas, může správce
poskytnout hřiště jinému zájemci.
6.V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho
bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu nahlásit správci hřiště.
Čl. 3 - Dodržování bezpečnosti a ochrany majetku
1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoli znečišťování nebo poškozování vyzn. plochy.
2. Návštěvníkům víceúčelového hřiště je zakázáno:
• odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená • vstupovat na hřiště v nevhodné
obuvi • s hroty, boty s podpatkem, tretry • manipulovat s ostrými předměty • jezdit na
kole, koloběžce, skateboardu • pobývání dětí do 15-ti let bez doprovodu rodičů, nebo
jiné osoby starší 18-ti let • vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu • přemisťovat
pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa • konzumovat jídlo a pití všeho
druhu, zejména alkoholu a omamných látek • vstupovat podnapilým osobám • rozdělávání a manipulace s ohněm v celém areálu, zákaz kouření • odhazovat žvýkačky
na povrch hřiště a jeho blízké okolí
3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na
hřiště pouze hrajícím osobám. Divákům je dovoleno sledovat hru pouze za oplocením.
4. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů nebo
jinak obtěžovat nejbližší okolí.
5. Přinesené sportovní vybavení návštěvníků musí splňovat zásady bezpečnosti,
nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
6. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním
areálu. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí pronajímatelů.
Čl. 4 - Další ustanovení
1. Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiná oprávněná
osoba uživatele z hřiště vykázat. Při neuposlechnutí těchto pokynů budou informovat policii.
2. Tento provozní řád a jeho případné změny včetně oznámení jmenovaného
správce hřiště jsou a budou vyvěšeny u víceúčelového hřiště a na webových
stránkách ÚM.
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Natáčení filmu

Srpen 2012

v Pištíně

V jihočeských vesničkách probíhalo od května do začátku července natáčení filmu Zdeňka Trošky Babovřesky, který nese
podtitul „Z dopisu venkovské drbny“. Děj komedie se točí kolem
drbů, polopravd a náhod.
Jednou z hlavních postav bude mladý venkovský farář. Právě
interiér pištínské fary se ve filmu stal bydlištěm faráře a bude
tak farou babovřeskou. Natáčelo se od 31. května zhruba týden.
Ve filmovou faru se proměnily místnosti v 1. patře, které filmaři
nechali nově vymalovat a doplnili je o nábytek. V přízemních

místnostech měli tvůrci filmu maskérny a další zázemí. Filmaři
natočili i pár záběrů venku, konkrétně okolí kostela u východní
branky a ulici za kostelem. Venkovních záběrů mělo být víc,
ale v plánovaný den natáčení se na obloze neobjevilo potřebné
sluníčko.
Během natáčení se v Pištíně vystřídala řada herců: Veronika
Žilková, Lucie Vondráčková, Lucie Bílá, Lukáš Langmajer,
Pavel Kikinčuk a pochopitelně i představitelky drben v čele s
Janou Synkovou.
Jaroslava Čapková

Na společné fotografii: Kristian Kozak, Marie Živnůstková, Božena Jakschová, Eva Oudová, Zdeněk Troška, Pavla Janotová, Eva Hájková, Anna Kadlecová, Věra Jiranová a Petr Živnůstka

Kdo v kom
edii hraje?
Hlavní role:
starostová - V
eronika Žilko
vá
drbna Horáčko
vá - Jana Syn
ko
vá
Ivana - Lucie
Vondráčková
farář - Lukáš
Langmajer
starosta - Pav
el Kikinčuk
Adam - Jan D
olanský
Vedlejší role:
otec Adama Miro Noga
matka Adama
- Jitka Sedlá
čková
hostinský - N
orbert Lichý
dědek Venda
- Jiří Pecha
dědek Fanda
- Lubomír Ko
stelka
Robert - Rad
ek Zima
Božena Něm
cová - Jindři
ška Kikinčuko
vá
cikánka - Luci
e
Bílá
drbna Anda Jana Altman
nová

Pištínská fara se stala středobodem natáčení v Pištíně a zažívala po mnoha létech zaslouženou pozornost v přítomnosti známých herců. Ve filmu bude vystupovat jako fara babovřeská.

Lucie Bílá alias „Cikánka“ byla stále
v obležení malých i velkých návštěvníků

Zdroj fotografií: archiv OÚ a Rajčenet
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Hasičský bál se v Češnovicích
cí. Mládež získala tento plácek
konal 30. ledna, byl zcela tradična první hřiště, které kdy v obci
ní s hudbou B-Qintett, bohatou
bylo. Krátce nato byly postaveny
tombolou a řadou spokojených
branky z tyčoviny, donesené z
účastníků.
okolních lesů a již se hrálo. PozZávody v rybolovu se konaly v hasiči, myslivci a samozřejmě akce otevření multifunkčního ději na jeho okraji bylo i volejbarežii hasičů 1. května na náves- tanečnice kankánu. Mladí hasiči, hřiště v Češnovicích byla velice lové hřiště, ale v polovině padesáním rybníčku zv. Malá strana. spíše malé děti z Češnovic, před- zdařilá. Ti dříve narození vzpo- tých let zde pilně trénovali hasiči
Toho dne se sešlo poměrně dost vedly požární útok s vodou a po mínali a ohlédli se do historie, co požární útoky, byly zde i štafetozájemců, mezi nimi byly i rodiny nich místní soutěžní družstvo žen tomuto novému hřišti předchá- vé dráhy, nebo se zde několikrát
s dětmi, které chtěly
konaly i obvodové požárnické
ve svých ratolestech
soutěže bez vody, tzv. na sucho.
probudit loveckou
Velice slavné bývaly pouťové
vášeň a udělat jim
zápasy, svobodní proti ženaradost, každopádně
tým, přicházelo hojně diváků,
to pro ně byl zážiněkolikrát se dostavila i hudba
tek. Ale na své si
Babouci. Většinou se hrálo o sud
přišli i velice zkupiva, kdo prohrál platil a výsledšení rybáři, kteří
ky nikdy nebyly jednoznačné, o
tahali kapry přes 60
vítězství se tvrdě bojovalo. Bylo
cm délky. Všichni
to v sedmdesátých létech a kažse domů rozcházeli
dý pamětník na to rád vzpomene.
velice spokojení.
Jen škoda, že neexistují fotoDalší akce proběhgrafie, které by toto vzpomínání
la 22. května, kdy
mladým pomohly lépe osvětlit.
členové hasičského
Členové hasičského sboru v Češsboru nejprve rozenovicích v současné době žijí
brali oplocení dětpřípravami na svatoannenskou
ského hřiště před
pouť, ale z technických důvodů
bývalou prodejnou
bude nutno uspořádat večerní
potravin a později, Starosta obcí pan Jaroslav Havel po slavnostním projevu symbolicky krájí dort tancovačku na parketu pod širým
v počátku července ve tvaru hřiště
nebem ve dvoře motelu U Kapličdemontovali veškeky. Předpokládá se, že podobně
ré dětské atrakce na tomto hři- „štiky soutěží“, předvedly jak to zelo. Před rokem 1945 bývalo jako všechno co si hasiči zamašti a převezli je do sousedních vypadá, když na soutěžích útočí součást obecního průhonu, na nou, tak se zdaří.
Zálužic, kde bude hřiště opět na medaile a podle očekávání se kterém se pásly kozy, husy, pra- Ještě nutno připomenout účast
znovu postaveno pro místní děti, předvedly v nejlepjejichž počet neustále stoupá.
ším světle. Komise
Dne 18. června hasiči pomáhali odjížděla nadšená
postavit velké plátěné přístřešky prezentací místních
na novém multifunkčním hřišti v spolků, což se odraČešnovicích a to pro jeho slav- zilo v konečném
nostního otevření, které se konalo hodnocení. K slavpříštího dne 19. června. Nejprve nostnímu otevření
ale v 15 hodin odpoledne přije- tohoto multifunkčlo malým autobusem 10 členů ního hřiště došlo
komise, kteří hodnotili přihlášené později, v 17 hodin.
vesnice do soutěže Vesnice roku Pan starosta Jaro2012. Komisi přivítali zástupci slav Havel pronesl
obce baráčnické z Pištína v tradič- slavnostní řeč a
ních krojích. Po krátkém pohoš- pouze symbolicky
tění pohovořil starosta obcí pan nakrojil obrovský
Jaroslav Havel. O své činnosti dort ve tvaru hřiště
také krátce a výstižně pohovořili speciálně vyrobený
zástupci všech organizací a spol- pro tuto akci, ale
ků působících v obvodu obec- jeho rozřezání na
ního úřadu Pištín. Prezentovali řadu jednotlivých
Členky soutěžního družstva žen z Češnovic na výroční schůzi sboru v konci roku
se hasiči z obou obcí, baráčníci dortíků přenechal
2011
z Pištína, svaz žen z obou obcí, odbornici paní Živsportovci, baletky, holubáři, vče- nůstkové. Zákusků
laři, rybáři, Zemědělské obchod- z něho bylo dost, pohoštění bylo sata i kravky a ovce. Tak to šlo až soutěžního družstva žen z Češnoní družstvo Blata Sedlec, které i na stolech. Děti si navíc muse- do konce válečného roku 1945, vic v řadě hasičských soutěžích,
obhospodařuje všechny okolní ly osahat a vyzkoušet všechny kdy mládež měla v obci vzor v kde se jim daří a navíc v několány polí. Všichni se prezento- atrakce na hřišti, odrostlejší mlá- osobě fotbalisty Františka Brože, lika případech se zúčastnily souvali velice hezky a bezchybně, dež si vyzkoušela stolní tenis i zvaného Srna. Ten měl v té době těží i za hranicemi našeho okreněkteří zástupci měli také něco fotbalové hřiště. Přestože dopo- již tak zraněná kolena, že aktiv- su. Nevrací se s prázdnou, spíše
navíc, obzvláště ti ve stejnokro- ledne pršelo, ve správný čas pře- ně nehrál, ale mládeži pomáhal naopak, vozí poháry a medaile.
jích a krojích, jako baráčníci, stalo a začalo svítit slunce. Celá nadšením, radami i jinou pomoJan Caletka
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Družstvo
mladých
Češnovických
hasiček
je velkou
nadějí
do budoucnosti
Snad všichni vědí, že reprezentujeme obec
na hasičských soutěžích po českobudějovickém okrese. Po velice úspěšné loňské
sezóně a celkové výhře 1. místa na Velké
ceně okresu, jsme se rozhodly podívat se
„za humna“.
Letos začínáme běhat soutěže Jihočeské
hasičské ligy (JČHL). Zatím nejdelší cestu jsme absolvovaly na Jindřichohradecko
do obce Heřmaneč. Odtud jsme odjížděly
s krásným zážitkem a skvělým 2.místem.
„Stálo to za to,“ řekly jsme si s holkami po
dlouhém a náročném dnu, při návratu do
hasičárny v Češnovicích.
Čeká nás ještě několik soutěží, na kterých
můžeme získat další potřebné body, podle
kterých budeme na konci sezóny hodnoceny. Podle průběžného pořadí se nyní držíme na 3. místě.
Vidět nás můžete nejen na těchto hodnocených soutěžích, ale i na soutěžích v okolních
obcích. Letos jsme už navštívily Bavorovice, Rudolfov, Sedlec, Dasný, Žabovřesky a Mydlovary. Celkový počet soutěží za
sezónu nemáme dopředu stanovený, občas
někdo nemůže, nebo je na dovolené, tak
teď nemohu napsat, kam se na nás můžete
přijet podívat a podpořit nás jako fanoušci.
Zatím máme věkově smíšené družstvo.
Mladí hasiči se dělí do tří skupin: do 6ti letpřípravka, 6-11 let mladší žáci, 11-15 starší
žáci.
S otevřením nového multifunkčního hřiště
jsme založily i hasičské družstvo dětí. Rádi
tímto přivítáme i další děti, které by měly
zájem se aktivně účastnit tréninků a postupně i soutěží.
Lucka Marková
Pištínský zpravodaj vychází jako informační periodikum pro občany obcí Pištín, Češnovice, Pašice a Zálužice.
Toto číslo bylo vydáno v srpnu 2012. Výtisk je samostatně neprodejný.

