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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dovolte mi, abych Vás ve svém článku ve stručnosti seznámil s akcemi, které nás v letošním
roce čekají nebo je připravujeme na další roky.
Již v této době je v kulturním kalendáři
zapsáno 20 různých akcí pořádaných spolky,
obcí či občanským sdružením. Je zcela jisté, že
v průběhu roku ještě nějaké přibydou, protože
lidé v našich obcích jsou velice činorodí a neradi sedí nečinně doma. Jen ve stručnosti bych
vám rád některé akce přiblížil.
Velkou radost jsem měl ze znovu objevení
tradice masopustního průvodu v Pištíně (prý se
naposled konal před 35 lety), který zorganizoval místní ČSŽ. Průvod se velice vydařil.
Zúčastnilo se ho mnoho masek a byl kladně
přijímán i majiteli navštívených domů.
Netradičním způsobem letos proběhne
„Vítání léta“, které se bude konat v Táboře
v areálu Housova mlýna a děti budou mít
možnost se seznámit s husitskou historií,
zúčastnit se soutěží a bitev a v neposlední řadě
se podívat do skladu filmových rekvizit, kde
se dozví něco z filmového a kaskadérského
zákulisí. Jednou ze slavnostnějších akcí bude
oslava 50. výročí založení Mysliveckého sdružení v Pištíně. Pořadatelé připravují bohatý
program nejen pro myslivce.
V průběhu celého kalendářního roku rovněž
probíhá akce pro mládež s názvem „Žijeme na
vsi, žijeme v přírodě“ pořádaná kulturní komisí.
Nenásilnou formou představuje činnost firem,
organizací a spolků, které v obci působí a mají
nějaký vztah k přírodě. Možná je to i recept pro
spolky, jak do svých řad nalákat nové členy
nebo jak získat nové příznivce.

Rekonstrukce Spolkového domu v Pištíně

Z novějších akcí bych chtěl ještě všechny,
kteří zmeškali loňský (první) ročník „Festivalu
baletek“, pozvat na tuto akci, kde jsou k vidění
věci opravdu netradiční a výjimečné.
Všechny žádosti spolků o finanční podporu
z grantu MAS Rozkvět zahrady jižních Čech
z naší obce byly podpořeny a ty organizace, které si o příspěvek letos nepožádaly, snad budou
příští rok moudřejší. Jedná se sice o několik tisíc
korun pro každého, ale i málo je víc než nic.
Z akcí stavebních, investičních a podobných
bych se chtěl zmínit zejména o dokončení rekonstrukce „Spolkového domu“ v Pištíně tzv.
Hospodě Na Dolánku, která by měla být
dokončena na přelomu dubna a května. Po
dokončení (zřejmě 18. 5.) by měly být nově
vzniklé prostory předány uživatelům, nájemci
p. Jakubcovi a místním spolkům. Vzhledem
k tomu, že v jedné z těchto místností vznikne
„Rychta“ Obce baráčnické v Pištíně, bude
slavnostní otevření spojeno i se slavností ve
stylu baráčnických tradic.
Hned naproti hospodě v Pištíně by měla
být v letošním roce zahájena výstavba sběrného dvora, na niž jsme dostali podporu ze
SFŽP, tato stavba by měla pomoci lépe nakládat s tříděnými surovinami a tudíž i ušetřit
nějaké finanční prostředky.
Z dalšího získaného grantu připravujeme
rekonstrukci předzahrádky „Češnovické hospody“, aby mohla sloužit i pro venkovní posezení, v rámci ní proběhne i výměna oken a dveří
společenského sálu. Současně se připravuje
i projekt celkové rekonstrukce výčepu a přísálí.
V místních částech Pašice a Zálužice se
v letošním roce objeví nové zvoničky, protože
ty původní již svou funkci neplní a zároveň
nové zvoničky budou snad lépe doplňovat
návesní prostor obou místních částí, než současné železné konstrukce. Zvoničky budou
zprovozněny u příležitosti „Velikonočního
setkání“. Trochu symbolicky budou obě vytvořeny ze zachovalých trámů, získaných při
rekonstrukci „Hospody Na Dolánku“, místní
firmou pana M. Frčka a K. Cebeho.
Další akcí o niž víme, že v letošním roce
proběhne, bude výměna oken v budově OÚ
a tělocvičny, na kterou bychom měli čerpat
podporu z POV Jihočeského kraje. V průběhu
letošního dubna by měl být k dispozici nový
mikrobus, na který jsme v loňském roce získali
podporu z MAS Rozkvět zahrady jižních Čech.
Co se týče akcí, které jsou připravovány
s předstihem na následující roky, tak stále
usilujeme o získání peněz na protipovodňová
opatření, výstavbu kanalizace, rekonstrukci
některých cest, opravu kaple na rozcestí u Češnovic. Připravujeme rekonstrukci veřejného
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osvětlení v Češnovicích, které je v havarijním stavu, rekonstrukci zadní části objektu
obecního úřadu. Hasiči v Pištíně připravují rozšíření „Hasičské zbrojnice“, hasiči
v Češnovicích zase opravu objektu staré
zbrojnice. Vzniká projekt na rozšíření
sportovního areálu v Pištíně a několik
dalších akcí. Je ovšem jisté, že většina
těchto akcí je závislá na získání některého
z dotačních či grantových programů.

Vzhledem k přípravám na nové programovací období v letech 2014–2020,
musí obec zpracovat aktualizaci plánu
rozvoje, kde by měly být všechny akce,
které v těch následujících 6 letech chceme
realizovat. Tento plán musí obsahovat
u každé akce spoustu podrobností, které
nepůjde dodatečně doplňovat, ať už se
jedná o m², finanční náklady, využití atd.
Na projekty, které nebudou tyto položky
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obsahovat, nebude možné žádat o granty či
dotace. Takže bych chtěl tímto požádat
všechny občany, kteří mají návrh na projekt, nějakou potřebu nebo jenom nějaký
nápad, ať ho sdělí zastupitelům, aby v průběhu léta mohlo dojít k vyhodnocení těchto
námětů a jejich případnému zařazení do
plánu rozvoje.
Jaroslav Havel,
starosta

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 3. 12. 2012
Zastupitelstvo schválilo:
 předložený rozpočet obce na rok 2013 jako vyrovnaný, rozpočet
byl vyvěšen na úředních deskách obce a elektronické desce
 prodej pozemků parc. č. 214/6, 38/15, část parc. č. 37/1 a parc.
č. 38/8 v k.ú. Češnovice, veškeré náklady s prodejem hradí
kupující
 vyhlášku 2/2012 o místních poplatcích za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálního
odpadu
 plán inventur majetku obce k 31. 12. 2012 a jmenovalo inventarizační komisi
 smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
pozemku parc. č. 819/2 a parc. č. 819/9 k.ú. Pištín s firmou Eon
za účelem zřízení přípojky
 příspěvek ve výši 3.000 Kč na podporu Domova sv. Linharta
v Chelčicích
 schválilo členy hodnotící komise na zakázku: „Nákup mikrobusu za účelem přepravy dětí a zkvalitnění spolkového života
v obci“, ve složení David Vávra, Václav Ficl a Václav Novák
Zastupitelstvo projednalo:
 připomínky ke studii rekonstrukce kulturního zařízení Češnovice, bude zpracován rozpočet plánovaných venkovních úprav
a rozpočet na výměnu oken a dveří v sále
 stav přípravy kanalizace v Pištíně a v Češnovicích a pověřilo
starostu jednáním s majitelem dotčených pozemků v Češnovicích
 Výroční zprávu Spolku pro obnovu venkova

Zasedání ze dne 4. 2. 2013
Zastupitelstvo schválilo:
 prodej pozemku parc. č. 2786/3 v k.ú. Pašice, náklady spojené
s prodejem pozemku uhradí kupující
 komisi pro výběr nájemce obecního bytu, zájemci o byt budou
vyzváni k podání nabídky na výši měsíčního nájemného obálkovou metodou. Nájemce bude zájemce s vyšší nabídkou,
nájemní smlouva bude s novým nájemcem uzavřena na 2 roky
 změnu pravidel pro svoz dětí do školky, s platností od 1. 7.
2013 se bude vybírat paušální poplatek za 1 dítě měsíčně
200 Kč
 dodatek smlouvy se společností A.S.A České Budějovice, na
základě dodatku smlouvy pověřilo zastupitelstvo starostu provedením poptávky dalších firem zabývajících se svozem
odpadu
 zrušení předkupního práva na pozemek parc. č. 258/2 v k.ú.
Pištín

 pronájem části pozemku parc. č. 695/78 k.ú. Pašice, záměr
bude vyvěšen na úředních deskách obce
 smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 103 v k.ú. Pištín
pro SDH Pištín
 pronájem části pozemku v Češnovicích na parkovišti před
hostincem za účelem prodeje masa vždy 1x v týdnu
 účetní odpisy DHM majetku obce za rok 2012 ve výši
1 206 209,70 Kč
Zastupitelstvo projednalo:
 informaci Policie ČR o vyhodnocení trestné činnosti v obvodu
obce
 stav plnění rozpočtu obce za rok 2012
 plán lesních prací – pálení klestí v Blatečku zajistí pištínští
hasiči, u Bezdreva češnovičtí hasiči, výstavbu oplocenek zajistí myslivci. Dále se spolky zapojí do výseku pozemků před
výsadbou. Práci po výsadbě bude přebírat pan místostarosta,
práci spolků přebere hajný pan Mrázek
 zprávu o výsledku inventury majetku obce za rok 2012, komise
neshledala žádné inventární rozdíly
 ukončení Projektu internetizace knihoven (připojení zdarma),
obec bude jednat s dalšími provozovateli o podmínkách připojení
 výsledek ankety o vyvážení popelnic, termín vyvážení se měnit
nebude
 a hlasováním vybralo vítězný návrh na název sochy z padlé lípy
– Památná lípa
Zasedání ze dne 4. 3. 2013
Zastupitelstvo schválilo:
 zařazení správního území obce Pištín do území působnosti
Integrované strategie území regionu MAS Rozkvět zahrady
jižních Čech na období 2014–2020 realizované místní akční
skupinou Rozkvět zahrady jižních Čech
 vyhlášení výzvy k podání nabídek na akci „Stavební a terénní
úpravy kulturního zařízení v Češnovicích“ a ustanovilo komisi
ve složení: Havel, Marková, Novák, Ficl a Vávra k výběru
z došlých nabídek.
 závěrečný účet obce spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření a to bez výhrad
 příspěvek pro Praktic FC Pištín ve výši 20 571,- Kč za realizaci
dětského hřiště v Pištíně
 smlouvu o pronájmu části pozemku parc. č. 2791/4 k.ú. Pašice
 pověřit starostu jednáním s majiteli pozemků týkajících se
komunikace do Doubí v Češnovicích, při jednání doporučuje
upřednostnit směnu pozemků
 pořízení panelů na fotografie do Hasičského muzea v Češnovicích dle přiložené nabídky
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 pověřit starostu uzavřením smlouvy o dílo s firmou Projektový
ateliér AD s.r.o., České Budějovice na projektové práce
 umístění web kamery pro pozorování hnízda čápa a souhlas
s příspěvkem na náklady na přenos dat
 podání žádosti o grant do „Oranžového roku“ na výstavbu
víceúčelového hřiště v Pištíně
 podání přihlášky do soutěže Vesnice roku

Zastupitelstvo projednalo:

 vyhlášené granty Jihočeského kraje
 možnost podpory aktivní zaměstnanosti v obci ve spolupráci
s Úřadem práce
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 nabídku provozovatelů internetového připojení knihoven
 zprávu Spolku pro obnovu venkova za rok 2012
 studie úprav návsí Pištín, Češnovice a Pašice, studie budou
představeny na veřejných schůzích. Dále pověřilo starostu
uzavřením smlouvy o dílo s firmou Projektový ateliér AD s.r.o.,
České Budějovice na projektové práce této akce
 termín veřejných schůzí: Pištín 26. 3. 2013 a Češnovice 27. 3.
2013
 možnost podání žádosti o dotaci do programu ROP na opravu
Kaple na rozcestí v Češnovicích, pokud to umožní podmínky
vyhlášené dotace
 výsledek jednání komise pro výběr nájemce obecního bytu

Rozpočet obce Pištín na rok 2013
Příjmy
Daň z příjmu ze závislé činnosti
Daň z příjmu práv. osob
Daň kapitálové výnosy
Odvody za odnětí zem. půdy
Daň z výnosu DPH
Daň z nemovitostí
Příjem za odpady
Poplatek za psa
Odvody z loterií
Správní poplatky
Poplatek z ubytovacích prostor
Dotace ze státního rozpočtu
Přijaté dotace
Lesní hospodářství
Pitná voda – vodovod
Nájem obecního majetku
Bytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr komunálního dopadu
Kultura, knihovny, zájmová činnost
Činnost místní správy
Obecné příjmy z finančích operací
Příjmy celkem

v Kč
981 000
965 000
100 000
10 000
2 100 000
650 000
320 000
16 000
10 000
15 000
5 000
112 000
1 700 000
631 800
120 000
450 000
66 000
10 000
30 000
46 500
70 000
16 000
35 000
8 459 300

Výdaje
Lesní hospodářství
Silnice
Vodovod
Odvádění odpadních vod
Předškolní zařízení
Základní školy
Činnost knihovnická
Kultura, zájmová a sportovní činnost
Činnost registr. církví a památky
Sdělovací prostředky
Ostatní tělovýchovná zařízení
Pitná voda – vodovod
Ambulantní péče
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Sběr a svoz komunálního odpadu
Péče o vzhled obcí
Požární ochrana
Zastupitelstvo obcí
Nebytové hospodářství
Činnost místní správy
Výdaje z fin. operací
Komunální služby a územní rozvoj
Pojištění
Výdaje celkem

v Kč
453 000
200 000
5 000
550 000
20 000
50 000
41 000
108 800
30 000
20 000
132 000
50 000
54 000
42 000
170 000
7 500
455 000
516 000
100 000
776 000
3 101 000
1 143 000
325 000
65 000
45 000
8 459 300

Výsledky vyhlášených anket z prosince 2012
MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR
– jaro 2013

Vývoz komunálního odpadu
Termíny vyvážení popelnic se nebudou měnit.

Dne 18. května
v obci Pištín a Češnovice
8:00 – 9:00 hod.
Pištín – Na Dolánku
9:05 – 10:00 hod.
Pištín – na návsi
10:10 – 11:00 hod.
Češnovice – Na Dolánku
11:05 – 12:00 hod.
Češnovice – na návsi
u bývalé váhy

Název pro sochu vytvořenou z padlé lípy u hřbitova
Hlasováním obecního zastupitelstva, z došlých anketních lístků, zvítězil návrh
manželů Radouchových z Pištína. Socha ponese název „Památná lípa“.
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Výsledky volby prezidenta republiky
konaná ve dnech 11. 1.–12. 1. 2013 za volební okrsky Pištín a Češnovice
číslo

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

Volební okrsek Pištín
Navrhující
Politická
strana
příslušnost

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Roithová Zuzana MUDr. MBA
Fischer Jan Ing. CSc.
Bobošíková Jana Ing.
Fischerová Taťana
Sobotka Přemysl MUDr.
Zeman Miloš Ing.
Franz Vladimír Prof. JUDr.
Dienstbier Jiří
Schwarzenberg Karel

Občan
Občan
Občan
Občan
Poslanci
Občan
Občan
Senátoři
Poslanci

KDU-ČSL
BEZPP
SBB
KH
ODS
SPOZ
BEZPP
ČSSD
TOP 09

1. kolo
hlasy
16
23
5
6
5
51
16
24
58

%
7,84
11,27
2,45
2,94
2,45
25,00
7,84
11,76
28,43

2. kolo
hlasy
%
0
0
0
0
0
105
0
0
88

0
0
0
0
0
54,40
0
0
45,59

Pištín

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1. kolo
2. kolo

294
291

205
193

69,73
66,32

205
193

204
193

99,51
100,00

číslo

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

Volební okrsek Češnovice
Navrhující
Politická
strana
příslušnost

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Roithová Zuzana MUDr. MBA
Fischer Jan Ing. CSc.
Bobošíková Jana Ing.
Fischerová Taťana
Sobotka Přemysl MUDr.
Zeman Miloš Ing.
Franz Vladimír Prof. JUDr.
Dienstbier Jiří
Schwarzenberg Karel

Občan
Občan
Občan
Občan
Poslanci
Občan
Občan
Senátoři
Poslanci

KDU-ČSL
BEZPP
SBB
KH
ODS
SPOZ
BEZPP
ČSSD
TOP 09

1. kolo
hlasy
%
6
13
3
5
3
35
10
32
26

4,51
9,77
2,25
3,75
2,25
26,31
7,51
24,06
19,54

2. kolo
hlasy
%
0
0
0
0
0
76
0
0
44

☹

Češnovice

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1. kolo
2. kolo

195
191

134
120

68,72
62,83

134
120

133
120

99,25
100,00

☺

Z A M Zamyšlení
Y Š L E N Í

0
0
0
0
0
63,33
0
0
36,66

Jen krátce bych se chtěl podělit o několik myšlenek v souvislosti s množstvím napadlého sněhu v letošní zimě.
Myslím, že se v letošním roce u nás ve vsi podařilo zvládnout nečekané přívaly sněhu se ctí, i když nikdy nebudou
spokojeni všichni. Při úklidu sněhu musíme ctít nějaké priority a zároveň počítat s tím, že naše možnosti jsou omezené na komunikace. Máme smluvně domluvené dva dodavatele, kteří začínají vždy na hlavních tazích a postupně
se dostanou na místní komunikace. Chodníky si udržujeme vlastními silami, někde i s pomocí majitelů přilehlých
nemovitostí. Za což si zaslouží pochvalu a touto cestou bych jim také rád poděkoval.
Na opačné straně jsou ovšem majitelé nemovitostí, kteří dokáží i na vyčištěné veřejné plochy vyvézt všechen sníh,
který jim napadá na dvůr. Zřejmě si neuvědomují, že tím porušují stavební zákon i vyhlášku obce. Určitě by byla
zajímavá opačná situace, kdyby obec nahrnula sníh na soukromý pozemek, či ho dokonce někomu přivezla na
dvorek.
Jaroslav Havel, starosta
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Vyhodnocení trestné činnosti na teritoriu obce Pištín
V následujícím přehledu je podrobné vyhodnocení
trestné a přestupkové činnosti v obci Pištín, Češnovice,
Zálužice a Pašice za posledních 5 let, tzn. od začátku
roku 2008 do konce roku 2012. V přehledu jsou uvedeny pouze majetkové trestné činy, tzn. pouliční kriminalita, krádeže vloupáním apod. Násilné trestné činy
ani mravnostní nebyly zaznamenány. Není zde zahrnuto
neplnění vyživovací povinnosti a internetová kriminalita.
Rok

Trestné Přestupky Dopravní Blokové
činy
celkem
nehody
pokuty

Přestupky
v dopravě

Podrobný přehled pro obec Pištín a Češnovice:
Obec Pištín
Rok

Trestné Přestupky Dopravní Blokové
činy
celkem
nehody
pokuty

2008
2009
2010
2011
2012

5

57

21

9

3

2009

11

41

0

9

2

2010

12

3

0

7

8

2011

7

39

3

18

6

2012

3

36

3

14

2

18
7
13
14
15

7
0
0
2
2

4
0
3
4
5

1
2
8
5
2

Obec Češnovice
Rok

2008

4
4
6
1
1

Přestupky
v dopravě

Trestné Přestupky Dopravní Blokové
činy
celkem
nehody
pokuty

2008
2009
2010
2011
2012

1
5
4
5
1

35
19
9
21
16

14
0
0
1
0

3
9
4
14
9

Přestupky
v dopravě
2
2
0
1
0

Rozdíl mezi celkovým počtem přestupků a těmi vyjmenovanými (dopravní nehody / blokové pokuty / přestupky v dopravě)
jsou přestupky na úseku veřejného pořádku, majetku a občanského soužití. Např. v obci Pašice je za uváděné období
z celkem 35 evidovaných případů celkem 32 případů týkajících se dvou znesvářených rodin, což je více jak 91 % protiprávních jednání v celé obci. V obci Češnovice ze zbývajících 43 přestupků, které nespadají do vyjmenovaných kategorií,
bylo 22 případů ujetí z benzínové čerpací stanice bez zaplacení.
npor. Bc. Vladimír Kožíšek

KNIHOVNY

V našich obcích působí dvě knihovny
– v Pištíně a v Češnovicích.

Přehled jejich činnosti v roce 2012 přináší následující tabulka:
Registrovaní čtenáři
celkem

do 15 let

Češnovice

25

7

Pištín

72

Celkem

97

Návštěvnost

Výpůjčky
celkem

naučná
dospělí

beletrie
dospělí

naučná
dětem

beletrie
dětem

časopisy

96

170

12

90

12

56

0

15

641

1962

161

1045

96

235

425

22

737

2132

173

1135

108

291

425

Knižní fond obou knihoven je pravidelně doplňován knihami z výměnných
souborů z Českých Budějovic. V Pištíně
si tak letos můžete půjčit např. knihu Rybí
krev od Jiřího Hájíčka, která pojednává
o tom, jak budování Jaderné elektrárny
Temelín zasáhlo do života obyvatel okolních obcí. Již tradičně byly přivezeny nejvíce žádané romány pro ženy, detektivky
a historické romány. Z literatury pro mládež snad zaujme kniha Úžasný deník –
Tom Gates, pro malé děti například leporelo Hledej Krtka. Naučnou literaturu
zastupují mimo jiné cestopisy a kuchařky,
z nich můžeme doporučit titul Poklady

klasické české kuchyně, aneb, Jak to ta
babička tenkrát vařila od známého kuchaře Romana Vaňka.
V Češnovicích proběhla výměna
v březnu, do knihovny bylo zapůjčeno
280 nových knih. Na žádost knihovnic
jsou mezi nimi zejména knihy pro ženy,
například od Danielle Steelové, Táni Kubátové nebo Simony Monyové. Jelikož
zde přibývá i dětských čtenářů, obsahoval
dovezený soubor knihy i pro tuto cílovou
skupinu, namátkou uvádím Zlaté příběhy Čtyřlístku, O mašince Tomášovi
a Případ pro Tebe a Klub Tygrů. Z naučné
literatury snad zaujmou všechny čtyři

knihy od „Bílé Masajky“ Corinne Hofmannové.
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 seznamy všech knih, které
mají knihovny ve svém fondu.

Výpůjční doba knihoven:
Pištín - pondělí od 16 do 18 hodin
Češnovice - úterý od 18 do 19 hodin
J. Čapková
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Z ČINNOSTI KULTURNÍ KOMISE
Živý Betlém

Po loňském úspěšném představení nacvičila i v letošním roce
kulturní komise s dětmi Živý Betlém.
První organizační schůzka se uskutečnila již 7. října, děti si na
ní rozebraly role a odnesly si texty na učení. Někdo se po roce
vrátil ke stejné postavě a text tak mohl jen oprášit, jiné děti se
učily role úplně od začátku. Počet zájemců o hraní se oproti
loňskému roku zmenšil, i tak bylo ale herců dostatek a některé
postavy měly své alternace. Samotný nácvik začal na začátku
listopadu.
Živý Betlém nacvičovalo 17 dětí – z Pištína, Češnovic, Pašic
a Zlivi. Největší smůlu měla Lenka Modrová, která těsně před
prvním předvedením hry onemocněla. Naštěstí děti při nácviku
dávaly dobrý pozor, takže za ni mohla v Češnovicích zaskočit
Monika Kačerová.
První představení se uskutečnilo v sobotu 22. prosince v Češnovicích na novém hřišti. Již při příchodu si diváci všimli nových kulis, které vyrobil pištínský truhlář Jaroslav Pešek. Další
milou novinkou bylo ozvučení, postarali se o něj členové kapely
Neslyšící děti. Pro všechny diváky i herce byly připraveny teplé
nápoje, které vydávaly češnovické hasičky.
V neděli 23. prosince se v Pištíně měl Živý betlém sehrát ve
farské zahradě, bohužel od rána vydatně pršelo. Díky vstřícnosti
provozovatelů Hostince Na Dolánku bylo nakonec představení
zachráněno, děti jej sehrály v sále Spolkového domu.
Na dobrovolném vstupném bylo vybráno celkem 6090,- Kč
(v Pištíně 3807,- Kč, v Češnovicích 2283,- Kč). Peníze byly
tentokrát poukázány na konto Člověka v tísni, zakoupili jsme
za ně certifikáty Skutečný dárek. Jako vzpomínku na představení pro malé herce 17 certifikátů po 200 Kč – každý z nich
umožní nákup školních pomůcek pro 10 dětí v Africe. Dále
byly zakoupeny 3 certifikáty Veselá koza po 900 Kč – každý
umožní nákup tohoto zvířete pro rodinu v Africe nebo na Srí
Lance. Certifikáty předáme na památku těm, kteří nám s představením nejvíce pomohli – J. Peškovi, kapele Neslyšící děti
a Hostinci Na Dolánku. Poděkovat si ale na tomto místě zaslouží i ostatní pomocníci – děti a jejich rodiče, obec Pištín
a mnozí další. Diváci obou představení si domů odnesli kapesní kalendářík s fotografií z předloňského
představení.

Obsazení rolí, jak je děti sehrály v Češnovicích a v Pištíně:
Archanděl Gabriel
Monika Kačerová
Andělé
Markéta a Tereza Süčovy
Posel
Sandra Lexová

Maria
Josef
Hospodská
Hospodský
Pasáčci

Kašpar
Melichar
Baltazar

Adéla Vaňková
Jan Klomfar
Natalie Vašková
Martin Dolejší (Češnovice),
Radek Rothschedl (Pištín)
Jana Frčková, Adéla Bartušková,
Aneta Kadlecová, Tomáš Kopal
David Kačer
Monika Kačerová (Češnovice),
Martin Motyčák (Pištín)
Jakub Latka

Obecní předsilvestr

Obecní předsilvestrovská zábava se konala 29. prosince v Češnovicích. Na úvod byla slavnostně zavěšena Modrá stuha za
umístění v soutěži Vesnice roku 2012 na prapor obce. K tanci
hrála kapela G Rock, zásluhou sponzorů byla opět bohatá
tombola.

Žijeme na vsi, žijeme v přírodě

Leden
První akcí projektu Žijeme na vsi, žijeme v přírodě byla Vycházka
s myslivci, která se konala 27. ledna. Děti v Pištíně i v Češnovicích vyrazily spolu s myslivci do přírody, aby se dozvěděly
něco o životě zvěře v zimě, způsobem krmení, oblíbených
pochoutkách a další zajímavé informace. Průběh odpoledne
vám na jiném místě přiblíží účastnice Adéla
Bartušková.

duben 2013
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Únor
23. února se děti sešly v knihovně v Pištíně, aby nakreslily
obrázky do soutěže Lesy a příroda kolem nás. Výtvarná díla na
téma Člověk a les jsou vystavena v knihovně, vítězné výkresy
v jednotlivých kategoriích budou odeslány do krajského kola
soutěže.
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děly o stáří telat, jejich stravě, způsobu jejich krmení
a ošetřování. Největší radost dětem udělalo, když
si vyzkoušely práci, v připravených vědrech nanosily do krmítek granule pro nejmenší telátka.
Další část exkurze proběhla na parkovišti. Zde
byly připraveny stroje
– traktor, nákladní auto
a manipulátor. Děti si
je důkladně prohlédly
zvenku i uvnitř v kabině. Na prohlídku kabin se stály fronty, děti s funkcí
strojů seznámili pracovníci ZOD František Pešek, Pavel Jiran
a Aleš Čížek.
Ke spokojenosti účastníků přispělo i hezké počasí.
Jarka Čapková

Březen
Následovala exkurze do ZOD Sedlec, na prohlídku střediska
Pištín jsme s dětmi zavítali v sobotu 16. března. Nejdříve si děti
s rodiči prohlédli provoz teletníku. Většina z nich se pravidelně chodí dívat na telátka zvenku k výběhům, tentokrát
poznaly děti i co se děje uvnitř. Ošetřovatelka telat Hana Jiranová seznámila všechny přítomné s provozem, děti se dozvě-

FOTOGRAFIE:
Betlém - Tři králové Jakub Latka, Monika Kačerová a David Kačer
s hostinským Martinem Dolejším při představení Živého betlému
v Češnovicích
Obecní předsilvestr – Místostarosta Zdeněk Florián připíná za
asistence Davida Vávry na obecní prapor Modrou stuhu
Myslivci – Účastníci Vycházky s myslivci v Češnovicích
Knihovna – Sandra a Alex Lexovy, Filip a Tomáš Kopalovi a Karolína
Fiškandlová při malování v knihovně
ZOD Sedlec – Jana Frčková při krmení telat na exkurzi v ZOD

Kulturní akce v obci Pištín – 2013
Datum

Akce

Pořadatel

5. 4. 2013

Noc s Andersenem

Kulturní komise OÚ

2. 6. 2013

Kulturní komise,
spolky / OU

10. 8. 2013

Vítání léta / Housův mlýn Tábor
(možná změna termínu)
Hasičská soutěž o pohár starosty obce
50 let založení MS Pištín
Svatoannenská pouť Češnovice
Pouť Pištín, Fotbalový turnaj Praktic

24. 8. 2013

Hasičská soutěž o blanskoblatecký pohár

Hasiči Pištín

31. 8. 2013

Loučení s létem Češnovice

Svaz žen Češnovice

14. 9. 2013

Hasičská soutěž Češnovice

Hasiči Češnovice

15. 6. 2013
22. 6. 2013
28. 7. 2013

Hasiči Pištín
Myslivecké sdružení
Hasiči Češnovice,
OU+Kulturní komise,
FC Praktic

12. 10. 2013 Pištínský festival baletek

Baráčníci

19. 10. 2013 Havelské posvícení

Kulturní komise OÚ

28. 10. 2013 Odpoledne plné světýlek Pištín, Češnovice OS Sv. Vavřinec
28. 10. 2013 Lampiónový průvod

Kulturní komise OÚ
a spolky

13. 12. 2013 Obchůzka Lucií Pištín

Baráčníci,
Svaz žen Pištín

21. 12. 2013 Živý betlém Češnovice

Kulturní komise OÚ

22. 12. 2013 Živý betlém Pištín

Kulturní komise OÚ

24. 12. 2012 Vánoční setkání na návsi

spolky

28. 12. 2013 Obecní předsilvestr Pištín

Kulturní komise OÚ

Změna termínů vyhrazena
Přehled neuvádí termíny akce „Žijeme na vsi, žijeme v přírodě“
– budou oznámeny průběžně.

„ŽIJEME NA VSI, ŽIJEME V PŘÍRODĚ“

Setkání s myslivci

První sdružení, které jsme v rámci projektu „Žijeme na
vsi, žijeme v přírodě“ poznali blíže, byli naši MYSLIVCI.
Strávili jsme s nimi jedno krásné nedělní odpoledne.
A co na to naši nejmladší účastníci – Adélka Bartušková?
Jak se vám líbila procházka s myslivci?
Moc se nám to líbilo, chtěli bychom jít ještě znova.
Co zajímavého si pamatujete?
Viděli jsme 3 krmelce. Jeden, u kterého jsme nebyli, byl
určený pro zajíce. Ke dvěma krmelcům jsme nesli potravu
pro zvířátka: seno, kukuřici, jablíčka. Myslivci nesli
nějaké zrní, byly to velké pytle. U krmelců byla sůl. Pak
jsme hledali na louce ve sněhu stopy zvířátek. Našli jsme
stopy lišky, srnky, zajíce a prasátka a taky nějakého
pejska. Pak jsme si vyprávěli o zvířátkách a taky jsme
zkoušeli vábničky na lišky, zajíce, srnky a na králíky.
Říkali nám, že lišky jsou „škodná“, a že se přemnožily.
A pak jsme šli opékat buřtíky, co nám připravili myslivci.
Jeden myslivec měl s sebou pravého loveckého psa.
Volal ho k sobě píšťalkou.
Taky jsme si pouštěli video, jak v noci chodí ke krmelci
srnky, a viděli jsme lasičku, jak šla na holuby.
Co zajímavého ještě jsme se dozvěděli o srnce?
Že se jejím očím říká světla, a když pozoruje, tak bystří
a uši jsou slechy.
Všichni účastnící se shodli na tom, že procházka s myslivci byla velmi příjemná a poučná. Tímto jim moc děkujeme a budeme se těšit třeba zase někdy na viděnou…

Pištínský zpravodaj
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Zálužický zvon z roku 1825
V počátku roku 2013 byla v Zálužicích odstraněna malá obecní zvonička
ze soukromého pozemku a historický
zvon, který byl pokryt vrstvou zelené
patiny, byl odevzdán k restaurování. Poté
se objevila krásná plastická výzdoba.
Z jedné strany je svatý Jan Nepomucký
(pro osadu obklopenou vodou příznačná
záležitost), na straně protější letopočet
1825. Po obvodu jsou rostlinné motivy
v barokním pojetí. Zvon váží 5 kg.
I když zvon není signován, dá se předpokládat, že byl vyroben známou českobudějovickou firmou Perner, která
zvony v tomto období odlévala ve zvýšené míře. V současné době jej lze
spatřit v zasedací místnosti obecního
úřadu v Pištíně.
Zvon šťastně přežil zabavování zvonů
v obou světových válkách, zřejmě jen
díky tomu, že byl zařazen do kategorie
vzácných a památných zvonů, které se
nerekvírovaly. Vkrádá se otázka, jakých
událostí byl v Zálužicích tento zvon
pamětníkem. Pokusme se tedy alespoň
o malou rekonstrukci historie tehdejší
poddanské vesničky v době, kdy byl
tento zvon zhotoven a zřejmě i zavěšen
na malou dřevěnou obecní zvoničku
v této vesničce.
Pořízení zvonu v Zálužicích byla
zřejmě opožděná reakce na Josefínské
nařízení, že každá obec je povinná mít
zvon pro případ vyhlášení požárního
poplachu. Podobně jako jinde i zde se
okamžitě ujal zvyk zvonit poledne, večerní klekání, při pohřbech, ale v případě bohatších selských rodin i o svatbách
či při narození dítěte. Bývalo běžnou
praxí, že zvonění patřilo k povinnostem
místního kováře, ale v Zálužicích zřejmě
obecní kovárna nebyla. Je doloženo, že
zde zvonila obecní chudá osoba. K nutnému životu v této malé zemědělské
vesničce, obklíčené vodami Bezdreva,
patřila občasná návštěva úřadu či obchodů v městys Hluboké nad Vltavou
i města Českých Budějovic. Proto obec
vlastnila dvě lodě (větší a menší), na nichž
osadníci přepluli vody rybníku Bezdreva
a tak si cestu značně zkrátili. V případě
povozu taženého koňmi to bývalo sice
složitější, ale na to měli v Zálužicích také

zkratku. Rozhodně nejeli až do Češnovic, kde by museli navíc platit na mostě
mýtné, ale cestu kolem Bezdreva si krátili po náspu, jenž býval v místech dnešní
hráze bezdrevského cípu zvaného Buchta.
Tím se tedy povoz vyhnul mýtu na
češnovickém mostu, ale hlavně si vozka
ze Zálužic značně zkrátil cestu, ať mířil
na Hlubokou či do Českých Budějovic.
Vesnička měla v této době zhruba 40 obyvatel a společně s Pištínem a Pašicemi
byla součástí rychty Pištínské. Název vesnice v tomto období byl uváděn s krátkým a – Zalužice.
Podle soupisu poddaných na hlubockém panství z roku 1825, zde žily tři
selské rody (Jankovský – čp. 1, Novotný –
čp. 5, Vojtěch – čp. 6) a byla zde obydlena
ještě obecní pastouška. Některé usedlosti a chalupy byly zřejmě natolik zchátralé, že v nich nikdo nepřebýval. Není
zmíněna obecní kovárna, která zde zřejmě
zatím nikdy ani nebyla, až v mnohem
pozdějších létech, po roce 1900.
V soupisu poddaných je uveden na
čp. 1, Matouš Jankovský ve věku 41 let
s manželkou Rozínou ve věku 34 let
a jejich 5 dětí v rozmezí 3–15 let. K Jankovskému gruntu náležel lán pozemků,
což je asi 19 hektarů.
Druhým gruntem, k němuž náležel
také lán, byla usedlost Novotnovská čp. 5.
Tehdy zde hospodařil třicetiletý Bartoloměj Novotný s manželkou Maríanou ve
věku 31 let. Měli dvě děti ve věku 3 a 4
roky.
Třetí grunt zde byl Vojtěchovský čp. 6,
k němuž patřilo pouze půl lánu, na němž
hospodařil Jan Vojtěch, ve věku 59 let
s manželkou Marianou ve věku 54 let. Jejich 5 dětí v rozmezí 17–34 let, přičemž
u Jana a Matouše je poznámka, že jsou
na vojně (tehdejší vojenská služba trvala
8 roků).
Na obecní pastoušce je zapsán Matouš
Lorenz ve věku 61 let s ženou Marianou.
Jejich syn Jan měl tehdy 12 let.
Dále jsou uvedeni podruzi, tedy lidé
žijící v podnájmu u některých uvedených
majitelů usedlostí: Václav Novotný (je
v Budějovicích), manželka Kateřina a syn
Jan. Dále Matěj Jankovský s manželkou
Alžbětou. Dále Jan Zyka – 29 let, který

byl krejčím s manželkou Annou a třemi
dětmi.
V kategorii sirotci, to je zemřel-li otec,
jsou zapsány nejen děti, ale i pozůstalé
vdovy. Žilo zde pět sirotků po Josefu
Vojtěchovi, dva sirotci a vdova po Novotném, jeden sirotek a vdova po Wolfovi
a sirotek Anna po Matouši Novotným,
která v tomto roce zemřela ve věku
69 let. I tak dlouho byly vedeny údaje
o sirotcích na panství Hlubockém,
pokud se taková osoba neprovdala či
neoženila, nenavrátila z vojny či odešla
do světa a nebylo o ní žádných zpráv
a podobně. Soupis poddaných vedli
vrchnostenští úředníci a původně byly
tyto seznamy zaměřeny pouze na sirotky
a měly proto název Sirotčí registr. Časový
rozsah těchto registrů a soupisů je od
roku 1625 do roku 1845 a lze v nich
bezpečně sledovat nejen obyvatelstvo
v jednotlivých vesnicích, ale i v jednotlivých usedlostech, chalupách a obecních pastuškách či kovárnách. Navíc
v nich lze nalézt i jejich věk, v kolonce
poznamenání pak například kdy a kam
se oženil či vdala, zda je ve světě, či na
vojně, u koho a za kolik slouží, jaké
má řemeslo, popřípadě je invalida, nedostatečný, žebrá, je na gruntu, v podružství, sirotkem a podobně. Tyto soupisy na Hlubockém panství byly vedeny
s neobyčejnou pečlivostí a jsou velice
přesné, zdaleka se jim nemohou vyrovnat soupisy se stejným zaměřením
českobudějovického, či českokrumlovského panství a řada jiných.
Veškeré uvedené materiály i pro
okolní vesnice jsou digitalizovány a dnes
běžně dostupné na internetových stránkách Třeboňského archivu. Lze vyhledat na Google: digi české archivy, objeví
se Státní oblastní archiv v Třeboni,
tam se proklikat k Soupisu poddaných
v SOA Třeboň, dále zadat Hluboká
nad Vltavou. Po zobrazení vyhledat
žádanou vesnici. Jsou zde digitalizovány též všechny církevní i jiné matriky,
uložené v třeboňském archivu, v nichž
lze v klidu domova vyhledávat předky.
Jan Caletka

Kaple svatého Vojtěcha u Češnovic
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V severní části katastru obce Češnovice se nachází kaple zasvěcená svatému Vojtěchovi. Právě v tomto roce uplyne 145 let
od doby, kdy ji v této podobě nechala postavit obec Češnovice.
Z mnoha zápisů víme, že před ní zde stávala malá zchátralá
kaplička, též svatovojtěšská, které hrozilo sesutí. Tehdejší zastupitelstvo obce rozhodlo, že se zboří a na jejím místě se postaví
nová, podle vzoru kaple u Radčic (u Vodňan).
Nová kaple byla vystavěna v prvé polovině roku 1868
a veškeré nátěry (fáblování), jakožto i malbu obrazů vnitřních,
tj. sv. Vojtěcha a menších postranních obrazů sv. Václava
a sv. Jana Nepomuckého, maloval řezbář a malíř z Hrádku.
Nová kaple byla slavnostně vysvěcena dne 21. června 1868
pištínským panem farářem Hynkem Gregorou. Kovaná uzamykatelná mříž byla osazena zřejmě později a je výrobkem
některého místního kováře.
Stejně jako k původní kapli, tak i k této, se každoročně zjara
na svatého Vojtěcha vodilo z Pištína i Češnovic procesí a u kaple
se konal obřad za spasení a ochranu úrody na polích. Staří pamětníci vzpomínali, že z Češnovic chodilo procesí i jindy, hlavně
v časech dlouhotrvajícího sucha. Tento zvyk zanikl v období
okupace, po vydání zákazu shromažďování.
Kapli sice poté léta nikdo příliš neudržoval, ale nebylo zatím
ani potřeba. Dva smrky, které byly vysazeny krátce po dostavbě
kaple, byly již v padesátých létech vzrostlými stromy, tak jak
je zachytil malíř František Prokeš na obraze kaple z roku 1971.
V létech osmdesátých byly smrky poraženy, na kapli začala
omítka chátrat, jak je patrno z perokresby z roku 1989. Nevyhovující byla již i střecha a vůbec celkově kaple potřebovala
opravu. Došlo k několika amatérským pokusům, kterévšak nepřinesly dostatečný efekt. Až v roce 2006 došlo díky obecnímu
úřadu k celkové a velice pečlivé opravě této kaple, včetně výměny krytiny a úpravy okolí. Biskupa sv. Vojtěcha na plechu
tentokráte vymaloval pan Zdeněk Pták, učitel výtvarné výchovy
na ZUŠ ve Zlivi. Obec přidala z jedné strany kaple kříž z černého betonu, na jehož desce je životopis světce. Dne 19. dubna
2008 se zde konala slavnost, znovunavrácení obrazu sv. Voj-
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těcha do kaple, za účasti mnoha lidu
z Češnovic, Pištína a okolí. V témže
roce 2008, v den výročí vzniku ČSR
(28. října), se v pozdních odpoledních
hodinách vydal k této kapli průvod,
v němž bylo mnoho rodičů s dětmi
a to z Češnovic a zároveň i z Pištína.
Po setkání se zde konal mítink, byla
pronesena slavnostní řeč, podáváno
občerstvení, zapáleny lampiony. Hasiči z obou obcí dohlíželi na bezpečnost, neboť místo konání je přeci
jen blízko silnice vedoucí do Zlivi.
V pozdějších létech se pro zpestření
těchto setkání objevili i ohňostroje.
Členové hasičského sboru z obou
vesnic vyrobili při kapli lavičky a stůl
pro další různé akce, které se zde
konají. Rádi zde zastavují i turisté,
neboť kaple je na značené cyklistické
stezce, navíc od kaple je mimořádně
hezký výhled do krajiny s rybníky.
Východním směrem je vidět zámek
Hluboká a hosínský kostel, v dáli Novohradské hory, na jihu
se vypíná Blanský les s nejvyšší horou Kleť. Na západě je Pištín
s dominantou místního kostela a více vpravo v dáli se vypíná
Skočická hora.
Jan Caletka
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Z činnosti ČSŽ Pištín

 Jako každoročně i letos jsme uspořádaly 12. 1. 2013 tradiční dětský maškarní karneval v místním pohostinství Na Dolánku.
I přes probíhající rekonstrukci se velmi vydařil.
Po 35 letech jsme uspořádali ve spolupráci s ostatními spolky v obci masopustní průvod masek v sobotu 2. 2. 2013. Zpočátku
jsme měli obavy, že je to odvážný nápad, ale ukázalo se, že v Pištíně máme smysl pro zachování lidových tradic, humor a spolupráci. Ústřední myšlenkou byl Život na vesnici a tak nebyla nouze o množství hospodářských zvířat a jejich ošetřovatelů, ale
i mnoho ostatních masek, které k tomuto veselí patří. Nemohla jsem uvěřit vlastním očím, když na návsi před kostelem, kde jsme
měli sraz v 9.30 hod. jsem napočítala 40 masek všech věkových kategorií, včetně těch nejmenších. Velmi jsme byli potěšeni
účastí našeho pana starosty J. Havla v roli krále, který za sebou táhl vozík plný dobrot. Pan starosta, v přestrojení za krále, zahájil
průvod předáním symbolického klíče od Pištína maskám a přečtením petice o zachování pořádku v obci, což se i stalo.
Celý den i večer vyhrávala kapela Mašinka, která už neodmyslitelně patří k většině akcí pořádaných v obci. Kdyby někdo
nevěděl – je to Pepa Mertlík a jeho dva synové. Jsou prostě úžasní a pochází z Pištína. Všichni jsme si to užili a dle ohlasů i většina
obyvatel Pištína byla nadšena a nešetřila pohoštěním a přivítáním masek. Už se těšíme na příští rok a přemýšlíme, za co se
převlečeme.

 8. března jsme oslavily MDŽ, svátek žen na celém světě. Tradičně se zúčastnil i pan starosta a s poděkováním za práci předal
všem přítomným ženám kytičku a navíc jako překvapení jsme obdržely Pamětní list za obnovení tradice masopustního průvodu.
Udělal nám velkou radost a už vidíme, jak si ho vystavíme do nově zrekonstruované spolkové místnosti u hostince Na Dolánku.

 Naše ženy se umí nejen bavit, ale vždy když je potřeba, přiloží ruku k dílu. Již se stalo tradicí, že před Velikonocemi pomáháme
při úklidu kostela sv. Vavřince a to vždy ve středu před Květnou nedělí. Letos to připadá na 20. března od 13.00 hod.
 Nakonec ještě pozvánka do Maďarských lázní – HEVÍZ - BÜK, kam jezdíme na jaře a na podzim. Bližší informace jsou ve
vývěsních skříňkách jak v Pištíně, tak v Češnovicích. Výhodou je, že autobus nás odveze tam i zpět z místa bydliště a nemusíme
mít starost o další odvoz. Jezdí nás celá parta a o to je to příjemnější.
Božena Jakschová
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROCE 2012
Vítání občánků se konalo dne 12. 12. 2012 v 16 hodin na OÚ v Pištíně.
Celkem mělo být přivítáno 10 dětiček z toho 5 z Češnovic:
Petr Němeček, Gabriel Peterka, Adam Kubata, Karel Vlásek,
Helena Valentová, která se bohužel Vítání občánků nezúčastnila.
Dále byla přivítána 4 miminka z Pištína:
Karolína Kastlová, Nela Boháčová, Adéla Čabanovová,
Barbora Korešová, zároveň byla 600. občánkem v obci,
při té příležitosti dostala dar – zlatý řetízek.
A přivítána byla také Lucie Křiváčková z Pašic.

Na začátek nám přednesla děvčata Natálka Vašková a Lucka Sýkorová
krásné básničky, jimiž bylo Vítání občánků zahájeno. Poté pokračoval
s vítáním pan starosta, který řekl pár milých slov k rodičům. Následně předal
dárečky pro miminka v podobě plného košíčku zdravé miminkovské výživy
od firmy Hamé Babice a také hračky pro děti. Maminky si odnesly růži.
Po projevu následovalo podepisování rodičů do pamětní knihy obce,
kde má každý nový občánek svou stránku se jménem a datem narození.
Poté přišlo na řadu focení a přesun k malému občerstvení. Při občerstvení
jsme měli možnost mezi sebou prohodit pár slov a podělit se o zážitky,
které máme s těmi našimi malými uzlíčky. Takových setkání je velice málo,
proto bych chtěla obci poděkovat za její uskutečnění.
Gabriela Vlásková

Manželé Vláskovi se synem Karlem a starosta Jaroslav Havel.

Manželé Korešovi s dcerou Barborou a starosta Jaroslav Havel.

110 LET včelařské organizace PIŠTÍN
V roce 2003 vydala včelařská organizace Pištín brožuru, ve které je poměrně
dobře zachycena její stoletá historie.
Následující příspěvek je proto zaměřen
na poslední desetiletí činnosti.
V roce 2003 měla tato organizace 62
členů, avšak v létech následujících došlo
k jejich rapidnímu úbytku. V roce 2005
jich bylo pouhých 53. Poté se přihlásilo
několik mladých zájemců a tak v několika
následujících letech bylo registrováno
56 členů a v konci roku 2012 opět díky
zájmu mladých 59 členů. Včelaři v této
organizaci jsou sdruženi ze sedmnácti
obcí, navíc do obvodu patří též obce Malé
Chrášťany a Sedlec, kde však nejsou zatím žádní včelaři.
Trochu jinak se v tomto posledním desetiletí vyvíjela situace v počtu chovaných
včelstev. V roce 2002 zazimovali členové
celkem 614 včelstev, v roce 2005 to bylo
již 751 včelstev a v roce 2010 ještě více,
již 786 včelstev. V roce 2011 poklesly stavy
na 735 zazimovaných včelstev a v roce
2012 na 720 včelstev. Kočovných včelařů
bylo v roce 2003 evidováno 13, později 10

a v posledních létech 8. Organizace vlastní
spolkový včelín s velkou klubovnou v krásném lesním prostředí zvané „Na Picině“. Klubovna byla pronajímána, přičemž
v konci roku 2011 pronájem skončil.
Co se týká průměrného nálezu roztoče
varoa destruktor ve smíšených vzorcích,
ten byl v roce 2003 průměrně na jedno
včelstvo 1,4 roztoče a v několika následujících létech se tento velmi slušný průměr udržel. V roce 2009 to bylo dokonce
0,4 roztoče na jedno včelstvo, ale ihned
v roce následujícím 2010 včelaři poznali,
jak je tento parazit na včelách zrádný. Ve
spadu se projevil průměrem 2,45 roztočů
na jedno včelstvo. V počátku roku 2012
bylo zjištěno dokonce 5 roztočů na jedno
včelstvo, v počátku tohoto roku 2013 se
situace značně zlepšila na 1,7 roztoče na
jedno včelstvo.
V roce 2005 dostihl některé včelaře
strašák v podobě moru včelího plodu, ale
ten byl zásluhou okamžité likvidace včel
i úlů zlikvidován. Na včelařské schůzi ze
17. 3. 2013 bylo konstatováno, že po vyšetření vzorků nebyl nikde zjištěn bacil té-

to nákazy, což bylo členy přijato s radostí.
Nelze též opomenout, že v roce 2005
byli do okresního výboru ČSV zvoleni přátelé Václav Intrholc a Stanislav Pánek.
Bohužel 10. 10. 2006 přítel Václav Intrholc
zemřel. Byl dlouholetým a zasloužilým
předsedou (27 let) pištínské včelařské organizace.
Výraznou záležitostí tohoto posledního desetiletí byly kurzy chovu včelích
matek na Picině. Ke dvěma učitelům včelařství (př. Ing. Šilha a př. Pánek) přibyli
v roce 2010 čtyři prohlížitelé včelstev a dvě
učitelky zpracování včelích produktů.
S úspěchem pořádali již několik kurzů
nejen pro naši organizaci, ale i pro okolní
spolky, školy a podobně. V průběhu každého roku si členové vyslechli několik odborných přednášek od nejrůznějších učitelů
včelařství z celého okresu.
V počátku roku 2013 došlo k výměně
členských průkazů u všech členů za zcela
nové, do nichž nebudou již vlepovány roční
příspěvkové známky, čímž tento starý
systém zanikl.
Výbor ZO ČSV Pištín

Pištínský zpravodaj vychází jako informační periodikum pro občany obcí Pištín, Češnovice, Pašice a Zálužice.
Toto číslo vychází v dubnu 2013. • Příprava a tisk: Tiskárna Jihočeský inzert expres s.r.o., Na Barborce 2,
Dobrá Voda u Č. B. • Obec Pištín, tel. +420 387 983 004, e-mail: pistin@pistin.cz, www.pistin.cz

