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Pištínský zpravodaj
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Myslivci v Pištíně slavili 50 let své činnosti
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Velká slavnostní akce se konala v sobotu
v Pištíně. Myslivecké sdružení Pištín – Češnovice slavilo 50 let svého působení.

V Pištíně se při příležitosti padesátiletého
výročí sešli současní i bývalí myslivci místního
sdružení, myslivci z okolních honiteb, zástupci
obce i Okresního mysliveckého spolku společně se zástupci baráčnické obce, sportovců,
hasičů a mnoha dalších složek.
Po osmé hodině ranní byla v blízkosti kostela
nejprve zasazena památeční lípa, která bude
připomínat toto výročí. Pak se všichni přesunuli
do hospody, kde se konala slavnostní schůze.
V rámci té byla přednesena zpráva o činnosti
za 50 let trvání mysliveckého sdružení, byli
vyznamenání zasloužilí členové, myslivecký
funkcionář, lektor a propagátor myslivecké
kultury Oldřich Tripes pasoval jednoho z členů
na lovce dančí zvěře, aby poté přednášel o mysliveckých zvycích a tradicích. Další přednášku
měl ornitolog Jan Jindra, který také ukázal své
nejlepší snímky z pištínské honitby.
„Bylo to moc pěkné a dobře připravené.
Myslivci nic nepodcenili. Velmi mě potěšilo,
že celá akce včetně slavnostní schůze byla
v červnu, který je měsícem myslivosti. Radost
jsem měl i ze sázení památeční lípy stejně
jako z toho, že myslivci nezapomněli na
stavovské úlomky. Na uctívání tradic by mělo
být hodně pamatováno,“ řekl čerstvě osmdesátiletý Oldřich Tripes, který je ikonou české
myslivosti a je také nositelem mysliveckých
vyznamenání za zásluhy o myslivost III., II.
a I. stupně i věrnostní medaile a Čestného
mysliveckého řádu.

Členové mysliveckého sdružení Pištín - Češnovice

Tripes pasoval jednoho z pištínský členů na
lovce dančí zvěře. Byl jím pětadvacetiletý
Ondřej Pavlíček, který vloni ulovil svého
prvního daňka. „Když mě pan Tripes vyzval,
abych přistoupil, byl jsem nervózní a při jeho
krásné rýmované řeči jsem měl slzy na krajíčku.
Bylo to hodně dojemné a samozřejmě v duchu
myslivecké tradice mě to pak něco stálo,“
popisoval pasovaný Ondřej Pavlíček.
Celou akci podpořil Obecní úřad Pištín
v čele se starostou Jaroslavem Havlem. „Přeji
mysliveckému sdružení dalších minimálně
50 úspěšných let. Myslivci patří k tradici naší
obce a jsem přesvědčen, že vzájemná spolupráce bude i nadále fungovat tak dobře, jako
dosud,“ řekl starosta Havel.
Po slavnostní schůzi následovalo od 14 hodin promítání fotek z kroniky pro širokou
veřejnost, všichni návštěvníci si mohli prohlédnout vystavené myslivecké trofeje, zbraně,
nože, odznaky a vše, co k myslivosti patří.
Nechyběla živá hudba, která jen podtrhla
dobře zorganizovanou oslavu.
„Dalo nám spoustu práce vše připravit, byly
to hodiny a hodiny, které jsme tomu obětovali.
Nic podobného jsme zatím nepořádali, ale
chtěli jsme připravit atraktivní program, zavzpomínat na naše předchůdce a říct lidem,
že myslivost není jen střílení, ale především
péče o zvěř. Myslím, že se nám to povedlo, že
se lidé bavili a výročí našeho sdružení si užili
až do samého konce,“ zhodnotil myslivecký
hospodář Jan Pavlíček.
Za MS Pištín Jan Pavlíček ml.

Návštěvníci si mohli prohlédnout vystavené myslivecké trofeje, zbraně, nože, odznaky a vše, co
k myslivosti patří
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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 8. 4. 2013
Zastupitelstvo schválilo:
 vybudování sběrného dvora v Pištíně, starosta informoval o přislíbené dotaci na jeho výstavbu. O příslibu dotace byli občané
informováni na veřejných schůzích
 cenovou nabídku na opravu místních komunikací v Pištíně
a Češnovicích
 dokončení výsadby zeleně za novou zvoničkou v Pištíně
 krátkodobou půjčku pro Domov sv. Linharta v Chelčicích
v případě zpoždění přidělení dotace
 prodej či pronájem části pozemku par. č. 1919/4 k.ú. Pašice. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách obce. V případě prodeje
musí být zachován přístup na další pozemky v dostatečné šíři.
 navýšení nákladů na výstavbu ČOV v Češnovicích z důvodů
zvýšení kapacity
 zřízení pojištění právní ochrany majetku obce
 rozpočtová opatření č. 1/2013
 podání žádosti o vyjmutí hřbitovní zdi a kaple v Češnovicích
na rozcestí na Netolice z registru památek
Zastupitelstvo projednalo:
 výsledek zjištění hmotnosti tříděného odpadu a navrhuje odvážený tříděný odpad převažovat častěji na váze místního ZOD
 návrh starosty projednat na svazku obcí Blata rozšíření kontejnerů na tříděný odpad
 vyčištění stoky u komunikace u Praktiku
 výběrové řízení na projekt „Stavební a terénní úpravy hospoda
Češnovice“
 průběh veřejných schůzí
 provoz nového obecního auta, bude se půjčovat pouze spolkům a organizacím, ne soukromým osobám
 uplatňování slev na zájezdy pořádané OU, pokud pojede
náhradník, který podmínky slevy nesplňuje, uhradí rozdíl v ceně
nejdéle v den konání zájezdu tj. přímo v autobuse
 předfinancování žádostí místních spolků do MAS

Zasedání ze dne 13. 5. 2013
Zastupitelstvo schválilo:
 zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 825 k. ú. Pištín
 cenovou nabídku na oplocení pomníku padlých v Češnovicích
 instalaci táhla přes délku kaple sv. Anny dle předložené nabídky
 smlouvou o smlouvě budoucí darovací s firmou Stavební
prodej J+K a.s. o převzetí vodovodní přípojky
 mandátní smlouvy v souvislosti s připravovanou výstavbou
sběrného dvora v Pištíně
 rozpočtová opatření č 2/2013
Zastupitelstvo projednalo:
 poplatky za odpady na příští kalendářní rok, dále počet kontejnerů na bioodpad pro obec
 nabídky na odběr energií
 způsob přídělu dřeva pro samovýrobu a převzetí úseku po
jejím ukončení – bude provádět správce lesa
 práci spolků v lesích, dle místostarosty ji provedly zcela v pořádku
 stav přípravných prací na kanalizaci Češnovice
 výsledek jednání s majiteli dotčených pozemků komunikace
do Doubí – Češnovice
 vyúčtování pojistné události pád lípy Pištín, pojistné plnění
činilo 115 425,- Kč

 pořízení kontejnerů na použitý textil
Zasedání ze dne 3. 6. 2013
Zastupitelstvo schválilo:
 výběr zhotovitele díla „Stavební a terénní úpravy kulturního
zařízení v Češnovicích“ a pověřilo starostu podpisem smlouvy
s firmou Brick stav a.s.
 směrnici upravující zadání veřejných zakázek malého rozsahu
 vyhlášení výběrového řízení na akci „Výměna oken a dveří ve
společné budově sídla OÚ a tělocvičny v Pištíně“ a ustanovuje
komisi ve složení: Miroslav Kučera, Jaroslava Čapková,
David Vávra
 vyhlášení výběrového řízení na akci „Rekonstrukce vjezdu
a terénní úpravy prostoru u tělocvičny v Pištíně“ a ustanovuje
komisi ve složení: Miroslav Kučera, Jaroslava Čapková,
David Vávra
 příspěvek domácnostem postiženým letošní povodní na likvidaci škod po zjištění stavu poškození
 vypracování průkazu energetické náročnosti budov v majetku
obce, u kterých to určuje zákon
 neuzavřít s vítězným uchazečem smlouvu o dílo na stavbu akce
„Kanalizace a ČOV Pištín“ z důvodu nezískání finančních
prostředků z příslušných kapitol státního rozpočtu
Zastupitelstvo projednalo:
 termín návštěvy hodnotící komise soutěže Vesnice roku
 průběh povodní v našich obcích
Zasedání ze dne 8. 7. 2013
Zastupitelstvo schválilo:
 uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Hluboká nad Vltavou, na jejímž základě bude Městská policie Hluboká nad
Vltavou zabezpečovat místní záležitosti veřejného pořádku,
především na úseku silničního provozu na území obce Pištín
 výběr firmy LIGNUM CZ spol. s r.o. na akci „Výměna oken
a dveří ve společné budově sídla Obecního úřadu v Pištíně
a tělocvičně“ s nabídkovou cenou 260 229,- Kč včetně DPH
 výběr firmy HIKI spol. s r.o. na akci „Rekonstrukce vjezdu
a terénní úpravy prostoru u tělocvičny v Pištíně“ s nabídkovou
cenou 89 685,- Kč vč. DPH
 zrušení místního poplatku (dle OZV č. 2/2012) za svoz a likvidaci komunálního odpadu pro fyzické osoby, které mají trvalý
pobyt v obci a fyzických osob, které mají ve vlastnictví stavbu
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci
 uzavřít smlouvu o dílo na akci „Sběrný dvůr Pištín“ s firmou
Dřevotrans Jůn, která nabídla celkovou cenu 2 777 502,- Kč
vč. DPH
 navýšení místního koeficientu pro daně z nemovitosti od
roku 2014 na koeficient 2.
 zahájení jednání s firmou Totus s.r.o., o navrácení neoprávněně
vyinkasovaných peněz
 doplněním výbavy jednotek SDH dle přednesených návrhů
Zastupitelstvo projednalo:
 informace ze zasedání SMOJK v Táboře
 výroční zprávu Jihočeského vodárenského svazu za rok 2012
 vyjádření pana Dittricha k pojistné události – pád lípy 2012
 neobdrženou dotaci na přestavbu hasičské zbrojnice v Pištíně,
zatím nedoporučuje změnu projektu na tuto akci
 stavební úpravy hasičské zbrojnice v Češnovicích, pan Florián

srpen 2013

Pištínský zpravodaj

a pan Novák se spolu s hasiči z Češnovic přesvědčí o skutečném
stavu střechy
 propustky u silnice I/20, propustky jsou v majetku majitelů
přilehlých pozemků, kteří za jejich stav zodpovídají
 neoprávněnou nadbytečnou těžbu dřeva na samovýrobu a navrhuje, aby občan, který vytěžil více dřeva, zaplatil za m3, které
vytěžil navíc, cenu 450,- Kč/m3
 průběh jednání na odstranění nedostatků na travnaté části
hřiště Češnovice

Zasedání ze dne 5. 8. 2013
Zastupitelstvo schválilo:
 podat žádost o převod majetku státu – rybníček Za sady v Češnovicích do majetku obce, bude zahájeno další jednání
 předloženou cenovou nabídkou a zároveň souhlas s podáním
žádostí do vhodné dotační výzvy
 zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 247/1, 247/2,
1656/2 a 1657/1 k. ú. Češnovice pro firmu Eon
 zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 635/1, 1656/12,

Vážení spoluobčané,
na začátku svého příspěvku bych chtěl velice poděkovat všem
dobrovolným hasičům z Češnovic, Pištína, Dasného i Čejkovic
a rovněž všem těm, kteří se podíleli na zásazích v souvislosti
s letošní velkou vodou. Myslím, že ti, kdo byli přímými účastníky,
vědí o koho jde a není tedy třeba vyjmenovávat všechny, kteří
obětovali svůj čas na pomoc druhým.
Od minulého čísla „Zpravodaje“ uběhlo již několik měsíců
a za tu dobu se v obci podařilo dokončit a také zahájit některé
projekty. Co se týče finanční náročnosti, největším projektem
byla rekonstrukce hostince Na Dolánku tzv. Spolkového domu.
Přestavba byla zakončena slavnostním zahájením provozu 18.
května, které bylo spojeno se setkáním několika Baráčnických
obcí se starosty, senátory a pracovníky v kultuře. Byl to pokus
o zpopularizování baráčnického hnutí mezi osobnostmi, které mohou nějakým způsobem pomoci při zachování a rozvoji tradic.
Po skončení setkání byla slavnostně přestřižena páska a tím
byly nové prostory rychty a klubovny v Pištíně předány do užívání
a správy spolků. Slavnostního otevření se zúčastnil kromě jiných
i předseda senátu ČR pan Milan
Štěch. Když skončila oficiální část
programu, bylo připraveno občerstvení a zábava pro všechny přítomné.
Rovněž se nám podařilo dotáhnou
do úspěšného konce nákup nového
obecního mikrobusu a v současné
době již byla dotace na jeho pořízení
proplacena.
Z menších akcí bych ještě jmenoval opravu pomníku padlých a křížku v Češnovicích, vyčištění stoky
v Pašicích, doplnění výsadby v Pištíně a zejména bych chtěl vyzdvihnout výstavbu dřevěných zvoniček
v Pašicích, Pištíně a Zalužicích, za
které jsme obdrželi v letošní soutěži
Vesnice roku čestné uznání. Na
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1656/13 a 1657/1 k. ú. Češnovice pro firmu Eon
 podanou žádost na nákup vysoušečů a vysokotlaké čističky
 pronájmem hostince Na Dolánku v Pištíně Ivaně Kosáčkové
a pověřilo starostu podpisem smlouvy

Zastupitelstvo projednalo:
 program Staročeské poutě v Pištíně ve dnech 10. a 11. 8. 2013
 udržování veřejného prostranství v Pašicích, zastupitelstvo
prověří možnost zatrubnit stoku na levé straně cesty (směr
Volešek), zde budou zároveň vytvořena parkovací místa
k pronájmu a parkování pouze na povolení obce
 poděkování manželů Hráchových zastupitelstvu za poskytnutí
finančního příspěvku v době červnových záplav
 nález 12 původních kamenů z Císařské cesty, budou instalovány na češnovické návsi
 cenové nabídky na výrobu garážových vrat v budově OU Pištín,
zastupitelé navrhují prověřit možnost vybudování samostatných
vchodových dveří
 zákaz volného pobíhání psů ve všech obcích

tomto místě bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na
přípravě a hladkém průběhu setkání s hodnotící komisí. Mnozí
z nás jsme očekávali, že získané ocenění bude hodnotnější, ale
zřejmě ti, kteří nás porazili, se připravili ještě lépe a hodnotící
komisi více zaujali. Předání ocenění proběhlo 22. 8. v Chelčicích.
Akce, které jsou v průběhu realizace, či v přípravné fázi, jsou
například výměna oken a dveří v budově OÚ a tělocvičny, výměna
vrat u obecní garáže, rekonstrukce příchodu do tělocvičny, výměna
oken a dveří u sálu a rekonstrukce předzahrádky a vstupu do
Češnovické hospody, výstavba sběrného dvora v Pištíně, dovybavení nábytkem knihovny v Češnovicích, rekonstrukce uvolněných prostor v budově OÚ na prostory pro spolkovou činnost
a pro děti a několik dalších drobných investic.
Věřím, že všechny tyto projekty jsou a budou v našich vsích
vidět a přispějí k obohacení a zpříjemnění života obyvatel všech
věkových kategorií.
Jaroslav Havel
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Zahajujeme zkušební provoz v oblasti odpadového hospodářství

– ZAJIŠTĚNÍ SVOZU BIOODPADŮ
První vývoz proběhne 28. 8. 2013 a až do 31. 10. 2013 každou lichou středu
Nová služba je určena především pro sběr těchto druhů odpadů:
– bioodpad ze zahrad: listí, tráva, plevel, spadané ovoce, drobné větve keřů a stromů (zkrácené)
– bioodpad z domácností: zbytky zeleniny a ovoce, pečivo, odpad z přípravy kávy a čaje, skořápky z vajec, ořechů,
exkrementy drobných domácích zvířat apod.
Do nádoby nepatří: kosti, maso, uhynulá zvířata, jedlý olej, tekuté a kašovité zbytky jídel, obaly a směsný komunální
odpad, kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady.
Nádoby na bioodpad je možné vyzvednout na Obecním úřadě v Pištíně.
V případě plošného úspěšného zavedení systému sběru bioodpadů je možné přistoupit ke snížení četnosti svozu
směsného komunálního odpadu. Ve výsledku je takto možné ušetřit nemalé prostředky z obecního rozpočtu plynoucí
na úhradu zákonných poplatků za ukládání odpadu na skládky.

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku použitého ošacení. Bližší informace
na stránkách www.pistin.cz a vývěskách. Sbírka bude ukončena dne 16. 9. 2013.

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC

Vážení panové,
přijměte prosím naše upřímné poděkování za rychlou a účinnou pomoc při posledních záplavách. Velmi oceňujeme pokládání
pytlů s pískem a nasazení techniky při odčerpávání vody ze
zatopené komory a chodby a tím zabránění případnému zatopení
dalších obytných místností.
Děkujeme hlavně také za následnou péči po celý den až do
skončení zátopy, kdy nám ještě pomohli pánové Jan Novotný
a Kubašta uklidit i bahno ze zatopených místností. Již vícekrát
jsme se přesvědčili, že je na Vás, dobrovolné hasiče, spolehnutí.
Děkují manaželé Hráchovi

Dovolujeme si svěřit se s pocity z průběhu povodně 2. 6. 2013
a několika následujících dnů poté. Když velká voda začala stoupat
a ohrožovat náš dům v Češnovicích č. 2, přilehlou dílnu a garáž,
místní hasiči se věnovali záchraně našich objektů od časného
rána. Po celý den pak museli zvyšovat hráz z pytlovaného písku
u vchodů, neboť voda neustále stoupala, na odsávání záplavové
vody museli nasadit jak stříkačku, tak i plovoucí čerpadlo. Po celý
den se našemu problému věnovala parta místních dobrovolných
hasičů, kteří když už bylo nejhůře, podkládali nábytek i v obytném. Voda se nám nakonec do bytu dostala ne vchodem který měli
pod kontrolou, ale drala se podlahou i skrze zdi, takže jsme
nakonec přece jen byli vytopený. Ve většině případů vše organizo-

val velitel Vojtěch Růžička a přes nastávající tíživou situaci na
mnoha jiných místech v obci, měl vše pevně pod kontrolou.
V odpoledních hodinách začala povodňová voda opadávat, ale
v části obce Na Horánku se dostavila záplava v plné síle na potoce
sbírajícím vodu asi z jedné třetiny katastru a tam sice se
zpožděním, ale neméně začala zatápět některé přilehlé domy
a tak se tam místní hasiči přesunuli a bojovali dál v dešti proti
živlu se stejným úsilím.
Voda opadla, ale veškeré podlahové krytiny, některé zařízení
a hlavně zdi byly nasáklé vodou. Dostavil se smutek, neboť jsme
rázem stáli před problémem likvidace zničeného zařízení a sanací zdiva. Také zde se našla vydatná pomoc obzvláště ze strany
obecního úřadu, kdy za námi přijel pan starosta Jaroslav Havel
a pomáhal nám řešit a překonat pro nás zoufalou po povodňovou
situaci. Poděkování patří také jemu.
Manželé František a Božena Caletkovi
Vážení páni zastupitelé,
rádi bychom Vám upřímně poděkovali za okamžité poskytnutí
finančního příspěvku v době posledních červnových záplav. Velmi
si Vašeho zájmu ceníme a jsme rádi, že žijeme v obci, kde solidarita a vzájemná pomoc nejsou jen prázdnými slovy, ale skutečností.
Ještě jednou děkujeme.
Manželé Hráchovi
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Součástí pouťových oslav byl letos i sobotní fotbalový turnaj Praktic, po kterém následovalo vystoupení heligonkářů na hřišti.
Neděle začala slavnostní mší v kostele svatého Vavřince. Odpoledne se náves zaplnila netradičními atrakcemi, například
střelba kuší, rytířský turnaj, výroba svíček a podobně. Ve farské zahradě se konalo
divadelní představení Karkulka Červená.
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Piští

Jarka Čapková

Děti při malování perníčků
Turnaj Praktic se domácím hrá- Po skončení sobotního turnaje hrály na hřišti
čům nevydařil, obsadili poslední Veselé jihočeské heligonky
místo. Na snímku kapitán Václav
Ruso s předsedou oddílu Jiřím
Marhounem ml.

☺☺☺☺☺☺
☺☺☺
☺☺
☺

V neděli odpoledne ve farské zahradě shlédly děti spolu s dalšími diváky pohádku
Karkulka Červená

U pomníku na návsi si zájemci vyzkoušeli netradiční hry, například chytání věnečků mečem

Výroba voňavých svíček
z roztaveného včelího
vosku

Další rytířské
umění – střelba
z kuší

☺☺☺☺☺☺
☺☺☺
☺☺
☺

☺☺☺☺☺☺
☺☺☺
☺☺
☺

Kluci si zkoušejí
rytířské brnění
a boj v něm

Děvčata při
rytířském boji
na „koních“
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Ač tu neděli vystoupala teplota na nejvyšší stupeň tohoto léta, šikovné pořadatelky hasičky zajistily, aby na novém hřišti zapršelo …
Děkujeme všem organizátorkám, že je neodradilo horko ani nízká návštěvnost pečlivě připraveného odpoledne.
Radka Modrová
Foto: Petra Kabelová, Lucka Marková

Několik postřeh
ů z češnovické p
outě 28. 7. 20
13
… osvěžené děti
si zadováděly na skákacím hradě…

… v neposlední řadě se „utopily“ v pěně

... občerstvení pro
návštěvníky...

a celý den pro
Vás bylo otevřené
hasičské muzeum

Ve večerních hodinách proběhl již
2. ročník Pink-pongového turnaje,
kterého se zúčastnilo 16 soutěžících.
Výsledky: 1. Zdeněk Florián, 2. František Lošek, 3. Mirek Koutník
Na Dolánku se děti povozily na kolotoči

ĚT Í
DEN D2013
29. 6.

Na den dětí jsme jeli do Tábora, kde nás přivítal středověký Housův mlýn. Odpolednem nás provázel
„bratr husita“. Starším říkal bratři a sestry a dětem práčata.
Dostali jsme lístky, na které jsme sbírali razítka, když jsme splnili úkoly na stanovištích: koňosud,
chůze na chůdách, hod míčků do chřtánu, oblékání do zbroje, bitva na kládě s pomocí středověkých
zbraní, metání sekerou, přetahování lanem. Pak jsme navštívili muzeum, kde bylo spoustu zbraní (pušky, meče,
bodáky, pistole, …), válečné zbroje a rytířské brnění, masky, a spoustu jiných rekvizit, které se půjčují k natáčení různých
filmů, seriálů a do divadel. Něco jsme si mohli vyzkoušet a potěžkat. Potom soutěžili rodiče.
Viděli jsme ukázky mučících nástrojů, kde se prý i mučily děti, když dostaly špatnou známku ve škole nebo když hodně zlobily ☺.
Nakonec nás pasovali na husitská práčata.
Na Housově mlýně se nám moc líbilo.
Adéla Bartušková a Jana Frčková

„Cesta paměti Češnovic“

Při rekonstrukci předzahrádky Češnovické hospody byly
při zemních pracích vybagrovány velké
kamenné patníky. Okamžitě, když jsem
je viděl, tak jsem dělníkům zakázal
je odvézt na skládku (kdo ví, kde by
skončily). Po několika dnech jsme se
s panem Caletkou domluvili, že patníky jsou pozůstatky označení císařské
silnice, které byly odstraněny při stavbě
mostu.
Patníky jsme zachránili, ale teď co
s nimi? Napadlo mě určitou nenásilnou
formou přiblížit všem zájemcům historii

obce, vybudovat takovou cestu po historii „Cesta paměti
Češnovic...“. Věřím, že podrobnosti si přečteme v některém
dalším „Zpravodaji“ z pera pana Caletky.

Jednotlivé kameny budou umístěny
okolo rybníčku v Češnovicích a u každého z nich bude cedulka (zpracovaná
panem Caletkou) s popisem některé
historické události v dějinách obce.
Pokud se nápad ujme, budou následně
cedulky udělány z kvalitnějšího materiálu a mohou být i postupně obměňovány, či doplňovány a i celý projekt
může být rozšířen.
Jaroslav Havel
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Setkání obcí baráčnických se starosty
při příležitosti otevření Spolkového domu v Pištíně

V nově zrekonstruovaném hostinci Na Dolánku v Pištíně se
diskutovalo o možnostech podpory a většího zapojení baráčnických spolků do života místních obcí. Setkání s baráčníky se zúčastnilo několik jihočeských senátorů v čele s předsedou Milanem
Štěchem, starostové okolních měst a obcí i zástupci Jihočeského
kraje a Místní akční skupiny Rozkvět zahrady jižních Čech.
Setkání proběhlo 18. května u příležitosti znovuotevření hostince Na Dolánku a Spolkového domu v Pištíně, kde byla v rámci
rekonstrukce vystavěna nová rychta pro místní baráčnickou obec
Vitoraz. Diskuse se zúčastnili baráčnické spolky z Pištína, Vodňan,
Týna nad Vltavou a Malšic... a starostové František Ondřich
z Kamenného Újezda, Viktor Blaščák z Vodňan, Bohumil Petrášek
z Vimperka a Jaroslav Houba ze Sedlce. Pozvání přijali také
senátor a starosta města Hluboká nad Vltavou Tomáš Jirsa,
senátor Pavel Eybert, předseda senátu Milan Štěch, zástupkyně
Odboru kultury a památkové péče Jihočeského kraje Jitka Šálená
a za Místní akční skupinu Rozkvět zahrady jižních Čech manažeři
Marta Krejčíčková a Petr Leber.
Hlavními tématy diskusního setkání bylo přiblížení aktivit
baráčníků, možnosti jejich většího zapojení do života obce
a otázka nastavení grantových programů, v rámci kterých mohou
tyto spolky žádat o finanční podporu. Součástí akce bylo otevření

nové baráčnické rychty a slavnostní přestřižení pásky předsedou
senátu Milanem Štěchem. Odpoledne proběhla také přehlídka
tradičních staročeských krojů.
Jaroslav Havel, starosta obce Pištín

Setkání Baráčnických obcí

Přehlídka staročeských krojů

Slavnostního otevření baráčnické rychty za účasti předsedy senátu
ČR pana Milana Štěcha

Z činnosti SDH Češnovice v prvé polovině roku 2013
Hasičský bál se uskutečnil 26. ledna
2013, k poslechu a tanci hrála skupina
B-Qintet, připravena byla bohatá tombola.
Dne 9. února byl obecním rozhlasem
vyhlášen požární poplach, následoval výjezd zásahové jednotky do Pištína k pohostinství, kde však již nebylo zapotřebí
zasáhnout.
Za brigádu většího rozsahu lze považovat úklid větví a nepořádku po těžbě
vzrostlých stromů v obecním lese ve Velkém Doubí z 16. 3. 2013, kde se sešlo asi
15 členů, kteří stahovali převážně smrko-

vé větve na haldy a tam je spalovali.
Odřezané větve byly mnohde zamačkány
od strojů do rozmočeného terénu, neboť
několik dní předtím pršelo a nakonec sněžilo i přimrzlo, čímž byla práce ztížena.
Toho dne se nezdařilo celou paseku vyčistit, pokračovalo se ještě dvě další
soboty, zúčastnily se i členky soutěžního
družstva žen.
Sběr starého železa v obci proběhl
18. 6. 2013, v den kdy byly přistaveny
velkoobjemové kontejnery na odpad všeho druhu.
Hasičské a obecní muzeum také v tom-

to roce přivítalo několik desítek zájemců,
mezi nimi i pana Zdeňka Šajchla, manažera extraligového volejbalového oddílu
Jihostroj České Budějovice. K 464 předmětům z loňského roku přibylo prozatím
dalších patnáct, navíc velkou novinkou je
výstavní panel přes celou místnost, na
kterém je umístěno 33 zalaminovaných
barevných obrazů starých stříkaček, což
dostatečně postačuje k vysvětlení jejich
vývoje, ale i dalších předmětů které v muzeu zatím nemáme v originále. Výstavní
panel vyrobili ke spokojenosti truhláři
firmy Frček-Pištín. Přislíbeno je k dlou-
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hodobému zapůjčení několik starých hasičských předmětů z majetku SDH Pištín.
O češnovické pouti 28. 7. 2013 muzeum
navštívilo zhruba 50 zájemců. Pro neustálou atraktivnost muzea se do budoucna počítá s dlouhodobými výstavami
zapůjčených předmětů i od dalších hasičských sborů nebo i s krátkodobými
výstavami. Na 14. září, tj. na den konání
místní pohárové soutěže O češnovický
soudek a váleček je dojednána výstava
medailí reprezentanta ČR v požárním
sportu jednotlivců i družstev, bývalého
profesionálního hasiče pana Bedřicha
Vrkoče z Českých Budějovic. Zveme
srdečně do muzea všechny zájemce z našich obcí i jejich přátele na soutěž i na
tuto výstavu. Muzeum bude v době konání
pohárové soutěže otevřeno odpoledne od
13 hodin, nebo i kterýkoliv den v roce
po domluvě se správcem J. Caletkou st.
S povodní velkého rozsahu se hasiči
potýkali v sobotu 2. června 2013. Po
zkušenostech získaných z několika předešlých pohrom, mnohé dávalo tušit, co
asi bude následovat. Poté co 1. června
vydatně pršelo a občas lilo jako z konve,
pro některé části obce Češnovice to nevěštilo nic dobrého. Velitel místního hasičského sboru Vojtěch Růžička nešel té
noci spát a s obavami pozoroval stoupající vodu v místním potoce. Zjišťoval, jak
jsou na tom potoky v obcích Břehov,
Žabovřesky i jinde. Následujícího dne
v neděli 2. června ve tři hodiny v noci vyhlásil sirénou požární poplach. Zakrátko
se sešlo asi 15 dobrovolníků, jejichž počátečním úkolem bylo napytlovat písek
pro stavbu protipovodňových zábran a hrází. Někteří soukromí majitelé užitkových
vozidel je propůjčili na rozvoz napytlo-

Povodně - červen 2013

Pištínský zpravodaj
vaného písku. S rozbřeskem se dostavili
další dobrovolníci, začalo se s budováním
ochranných hrází a bariér před vchody do
domů, dílen, skladů a sálu obecního
hostince. Dostavil se také starosta obce.
Vedením obecního úřadu byly dodány
další pytle na písek, na pomoc s jeho
rozvozem přijel i traktor s valníkem plaťákem z Pištína. V obci byla toho dne
zpočátku nasazena tato technika: dvě plovoucí čerpadla, dvě stříkačky PS-12, přepravní automobil místních hasičů, dva
soukromé užitkové vozy, malotraktor a dvě
soukromá výkonná čerpadla. Na pomoc
přispěchaly členky ženského družstva
a mládež, nikomu nebyl lhostejný osud
lidí v ohrožených domech. Déšť neustával,
voda stoupala až do 15 hodin, kdy půl
metru přetékala přes obě betonové lávky.
V maximu se pod vodou ztratily prostřední
trubky těchto zábradlí. Na Dolánku vystoupala letos voda ještě asi o 5 cm výše
nežli v roce 2002. Všichni sledovali s obavami, jak zbývá již jen málo, aby se strop
mostu pod státní silnicí zahltil. Hrází
z pytlovaného písku a neustálým odčerpáváním vody byl uchráněn parket v sále
kulturního domu a řada soukromých
objektů. Voda se však přece jen dostala
do několika níže položených objektů,
zaplaveny byly také zahrady a skleníky.
Někteří majitelé podsklepených domů
po zkušenostech s povodněmi, obzvláště
v roce 2002 a 2007, kdy jim voda přišla
do sklepů odtokovou kanalizací, byli nyní
na tuto variantu lépe připraveni. Kanalizaci
utěsnili a z nově vybudovaných šachet
výkonnými čerpadly stačili odčerpávat
povodňovou vodu, tím své domy téměř
uchránili. Když povodňová voda na Dolánku začala klesat, nastaly problémy
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v části Horánku. Kolem potoka, který svádí
vodu z 1/3 katastru Češnovic, navíc i ze
stok okolo státní silnice, zasahující až
do Čejkovického katastru. Na Horánku se
tedy příval vody z těchto lokalit dostavil
sice opožděně, ale s obrovskou mocností.
Kanalizace nestačila pojmout vodu v kritické části pod asfaltovou silnicí, kde
dosahovala k povrchu vozovky. Zatopen
byl autoservis a mnohé jiné objekty v okolí,
dvorky, dílny, garáže, sklady, zahrady
a zahrádky, skleníky, zničeny byly záhony
se zeleninou a květinami. Někde se na
nejhorší připravovali podkládáním nábytku. Místní hasiči se tedy s čerpací
technikou přesunuli k místu kritického
odtoku, to je mezi domy čp. 4 a čp. 67, kde
se snažili snížit hladinu záplavy odčerpáváním. Příval vody byl tak silný, že to
nepomáhalo a voda by se zakrátko přelila
přes vozovku. Na pomoc byli přizváni
hasiči z Pištína, Čejkovic a Dasného. Zde
pracovaly čtyři stříkačky, jedna autostříkačka, jedno plovoucí čerpadlo a jedno
elektrické kalové čerpadlo připojené na
hadici. Existuje odhad, že veškerá tato
nasazená technika přečerpávala 5 000 litrů
během jedné minuty, což bylo znát a voda
začala klesat. Hasiči toho dne reagovali
bezchybně, jejich práce byla maximálně
účinná a nesmírně záslužná.
Druhý den šli všichni hasiči do svých
zaměstnání, přestože měli nárok na neplacené volno. Když v obecním rozhlase
četli poděkování velitele dobrovolných
hasičů místním občanům za aktivní účast
v boji proti této povodni, všichni majitelé ohrožených domů si byli vědomi
obrovského úsilí a nasazení dobrovolných
hasičů a jsou jim za to velice vděční. Nutno
vyzvednout velké pracovní a organizační
nasazení velitele Vojtěcha Růžičky. Když
přesně po týdnu, dne 9. 6. přihnala bouřka
s lijákem, velitel sboru se opět staral. Na
Dolánku byl již zrána přistaven valník
pytlovaného písku.
Češnovická pouť letos připadla na
28. 7. 2013. Mnoho věcí toho dne měli na
starosti hasiči. Po celý den bylo otevřeno
hasičské muzeum. Na novém horánském
multifunkčním hřišti měly ženy hasičky
pro děti připraven nafukovací hrad, pěnovou šou, stánek s občerstvením a další
atrakce. Byl sehrán turnaj ve stolním tenise. Mimo to se konala od 11 hodin v kapli
mše svatá, v Dolánku v parku na návsi
byly pouťové atrakce pro malé děti – kolotoč, skákací hrad a střelnice. Od 15 hodin
v sále kulturního domu pořádali hasiči
taneční zábavu s kapelou Babouci.
Soutěžní družstvo žen se pravidelně
a úspěšně účastní hasičských soutěží.
Výbor SDH Češnovice
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Celoroční projekt Žijeme na vsi, žijeme v přírodě, jehož cílem je seznámit děti hlouběji se životem na vsi, pokračoval v květnu
a červnu dalšími dvěma akcemi.

Návštěva u včelařů

5

Místní včelaři mají svůj spolkový včelín a klubovnu v lese
u chatové oblasti Picina. Původně bylo v plánu uskutečnit návštěvu v dubnu, ale nepřízeň počasí ji odložila na 4. května. Bohužel
se ukázalo, že termín nevyhovoval velké části dětí, které na
akce běžně chodí (taneční soutěž apod.), některé děti nebo
rodiče možná odradil strach ze včel.
Průvodcem naší skupiny byl učitel včelařství Stanislav Pánek.
Ten nechal nejdříve v klubovně kolovat obrázky zachycující tělo
tohoto pilného hmyzu a během prohlížení seznámil děti a jejich
rodiče se životem v úlu. Pohovořil o složení včelstva a úlohách
jednotlivých včel. Děti nejvíce zajímalo: kolik včel žije v úlu,
jak dlouho včely žijí, co která včela v úlu dělá, jakou rychlostí
včely létají a podobně. Po zodpovězení všech dotazů jsme se
přesunuli přímo k úlům. Pan Pánek jeden z nich rozebral a ukázal účastníkům plásty se včelami. Děti se podle své osobní statečnosti přiblížily k úlu
a včely si prohlížely.

Setkání s rybářským klubem Pašice

proběhlo 9. června. Děti byly nejdříve seznámeny s druhy
sladkovodních ryb. Mohly si prohlédnout obrázky na plakátu,
ale více se jim líbila ukázka živých ryb v bazénku. Následovala soutěž v chytání ryb. Děti se rozmístily po celém obvodu
rybníčku. Chytání ještě ani pořádně nezačalo a bylo přerušeno prudkým deštěm, ten následně doplnily ještě padající
kroupy. Šťastnější a rychlejší děti, kterým se podařilo schovat
se před deštěm do klubovny, mohly shlédnout video, které je
seznámilo s výlovem rybníka. Ty méně šťastné, schované pod
obecním stanem, chytaly do vystrčených saků kroupy z oblohy. Po dešti závody pokračovaly a děti byly v chytání ryb velmi
úspěšné.
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Jarka Čapková

5
Filip Kopal si
pod dozorem
Stanislava
Pánka prohlíží
včelí plást

Adélka Bartušková s maminkou Janou při prohlížení nákresu křídla
včely

Na začátku akce si děti prohlédly sladkovodní ryby v bazénku

5

Ondřej Pavlíček pomáhá Lukáškovi Kadlecovi s jeho úlovkem
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Babovřesky 2
Po roce se opět na pištínskou faru vrátili filmaři. Za velkého
zájmu médií zde 24. května padla první klapka pokračování
úspěšné komedie režiséra Zdeňka Trošky Babovřesky. Filmaře
v obci přivítali baráčnice v krojích a starosta obce.

Záběry do druhého dílu se natáčely tři dny. Počasí ničím
nepřipomínalo, že se točí letní komedie, bylo chladno a sluníčko
se také schovávalo. Během natáčení se v Pištíně objevila řada
herců: Veronika Žilková, Lucie Vondráčková, Lukáš Langmajer,
Pavla Bečková, Pavel Kikinčuk, Miriam Kantorková a pochopitelně i představitelky drben v čele s Janou Synkovou.

Představitelka hlavní drbny Horáčkové Jana Synková při snídani
na pištínské návsi, v pozadí další z „drben“ Jindřiška Kikinčuková

Jitka Ficlová, Božena Jakschová, Eva Hájková, Zdeněk Troška,
Marie Živnůstková, Lukáš Langmajer, Pavla Bečková, Jaroslav
Havel a Pavla Janotová

Režisér Zdeněk Troška s Miriam Kantorkovou na pištínské faře

ČAPÍ HNÍZDO V PIŠTÍNĚ

Když občané v roce 2006 vybrali z navrhovaných obecních
znaků ten s vyobrazením čápa, nejednoho jistě zamrzelo, že
čápi nemají v našich obcích žádné hnízdo. Poslední zmizelo
v 80. letech ze střechy vepřína v Pištíně, pak u nás čápi dlouhá
léta nezahnízdili. Krátkou a překvapivou návštěvu vykonali
u příležitosti znovuobnovení pištínské pouti v roce 2009, kdy
dlouho kroužili kolem kostelní věže a na střechu kostela jeden
z nich i na chvilku usedl. V loňském roce se dva čápi objevili
nečekaně v Pištíně na konci května. Nejprve létali nad vsí a střídavě sedali na lampy pouličního osvětlení či střechu fary, na začátku června začali se stavbou hnízda. Vybrali si pro něj sušák
na hadice za hasičskou zbrojnicí. Na konci léta bylo na vrcholu
sušáku pár větví, které sice tvořily základ hnízda, ale vítr jej
neustále poškozoval.
Po konzultaci se studenty ze Střední lesnické školy Bedřicha
Schwarzenberga v Písku vyrobili a instalovali místní hasiči ve
spolupráci s pracovníky pištínského střediska ZOD Sedlec na
počátku letošního roku hnízdní podložku, která měla čápům
umožnit lepší zahnízdění. Zároveň studenti, kteří pro rok 2013
připravili projekt na pozorování čápů na hnízdě pomocí kamery, oslovili obecní úřad se žádostí o podporu této činnosti,
která jim byla přislíbena. Kamera byla na stále ještě neobsa-

zené hnízdo instalována 29. března, současně bylo zajištěno vše
potřebné pro spuštění přenosu přes internet. A nastalo netrpělivé vyhlížení čápů... První se objevil na hnízdě 16. dubna po
13. hodině, hned 17. dubna se chvilku na hnízdě potkali čápi
dva. Radost pozorovatelů trvala jen krátce, nejednalo se o pár,
ale o dva samce, kteří v následujících dnech svedli několik
soubojů o hnízdo. Boje ukončil přílet samice 4. května, první
páření páru bylo zaznamenáno o den později. Naši čápi tak zahnízdili více než o měsíc později oproti čápům v okolí. První
vejce snesla samice 12. května ve večerních hodinách, postupně
se na hnízdě objevila další 3 a to vždy v intervalu 47 hodin.
V sezení na vejcích se střídali oba rodiče, první mládě se vyklubalo na svět 16. června, o dva dny později jej následoval mladší
sourozenec. Další dvě vejce bohužel mladé nepřinesla, jedno
z nich samec vyhodil z hnízda již 17. června, druhé dlouho
v hnízdě leželo nevylíhnuté. Ihned po vylíhnutí čapí pár svá
mláďata stále zahříval a pochopitelně také krmil. Zatímco obvykle nosí rodiče čápatům to, co uloví na louce (hraboše, žížaly, hady nebo ještěrky),v důsledku letošních povodní je živili
menšími rybami, které velká voda vyplavila přes hráze rybníků
do polí.
Nečekanou návštěvu zaznamenala kamera 24. června, kdy se
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v okrese pohybovali zástupci Skupiny pro výzkum brodivých
ptáků, čápata byla bohužel malá na kroužkování.
Starší z čápů je od svého narození větší, silnější, rychleji
dospívá, což vyvolává u pozorovatelů obavy o osud jeho mladšího
sourozence. Zatím rodina žije v harmonii, obě mláďata přijímají potravu a zdá se, že vyspělejší čápě chrání svého mladšího
sourozence – v tropických dnech mu například dělá svým tělem
stín. Stav mláďat na hnízdě sledují odborníci. Libor Šejna ze
Záchranné stanice živočichů v Makově se ve chvíli, kdy píši
tento článek, obává, že menší čápě bude nutné z hnízda odebrat
a dopravit do jejich stanice. Musí se však počkat, až větší čápě
vyletí, aby jej zásah na hnízdě nevyplašil a ono hnízdo neopustilo
dřív, než mu úplně zesílí svalstvo. Hrozilo by pak jeho zranění či
dokonce úhyn.
Letošní rok nebyl pro život čápů příznivý, na Českobudějovicku přežila jen čápata v Lišově, Kvítkovicích, Hluboké u Borovan a u nás v Pištíně. Na čapí populaci se neblaze podepsal
déšť a chladno, mláďata buď zemřela zimou nebo hladem. Ptáci
totiž v dešti nemohou létat a neseženou dost potravy. Zahynuli
ale i dospělí čápi. Například v sousedním Sedlci zahynula mláďata i jeden dospělý čáp. Pro pištínské čápy bylo štěstí, že
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zahnízdili později, nevíce mláďat zahynulo v době povodní, kdy
na našem hnízdě byla ještě vejce.
Odkaz na webovou kameru byl pochopitelně umístěn na internetových stránkách obce, dále na adrese www.ptacihnizda.cz.
Díky tomu mohli záběry sledovat lidé nejen z celé republiky, ale
i ze zahraničí. Velký zájem o hnízdo v Pištíně dokládají i telefonáty na obecní úřad z celé republiky v době, kdy měla kamera
výpadek a později starost pozorovatelů o stav menšího mláděte
(například telefonát z Brna). O stav mláděte se zajímali na diskuzi stránek ptačích hnízd i diváci ze Slovenska, což dokládá například tento příspěvek: „Prosím Vás, nájde sa niekto, kto sa
vyjadrí bližšie k tomu, či je potrebné pomocť bocianiemu hniezdu v Píštine. Bocianiky sú zlaté, ale či ten menší nie je podvýživený alebo chorý??? Bolo by mi nesmierne ľúto, ak by sa mu
niečo stalo.“ Na obecní úřad dorazil i dotaz od pozorovatelky
z Polska.
Když na svém březnovém zasedání schvalovalo obecní zastupitelstvo umístění web kamery na hnízdo, riskovalo, že čáp
nepřiletí a příprava akce přijde naprázdno. Naštěstí se tak nestalo a sledování čápa tak přispělo ke zviditelnění naší obce.
Jarka Čapková

1. Přílet čápa

2. Souboj o hnízdo, 25. 4.

3. Čapí pár

4. Hnízdo s vejci

5. Vylíhnutí druhého čápa, 18. 6.

6. Týden stará mláďata

7. Potrava

8. Odborná kontrola

9. Mláďata 9. července

10. Mláďata 13. července

11. Mláďata 6. srpna

12. Mláďata 20. srpna
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Průběh žní v JZD Češnovice
těsně po jeho založení v roce 1955
Místní Jednotné zemědělské družstvo
v Češnovicích bylo založeno v podstatě na
třetí pokus, až v roce 1955. Právě v tomto
roce došlo k rozorání mezí a to tak, že
od Strojní traktorové stanice ze Čtyřech
Dvorů byl zapůjčen velice výkonný pásový traktor DT-54 sovětské výroby s pěti
radličním pluhem a oralo se s ním ve dne
i v noci. „Deťák“ velice dobře svítil vpředu
před sebe, ale světlomet měl i pro zadní
osvětlení, tedy hlavně pluhu. Chvátalo se
tak proto, že na tento pásový traktor čekalo
již další JZD. Po zorání byly lány polí
zavláčeny – upraveny a osety na většině
ploch obilím, které dozrávalo v čase po
češnovické svatoannenské pouti, tedy
v druhé polovině července, ale spíše
v srpnu. Co se týká žní, tak mladému
zemědělskému družstvu šlo o včasnou
a kvalitní sklizeň úrody obilí v mezích
možností své doby. Žně totiž probíhaly
ještě spíše po starém způsobu co se
týká techniky i technologií. Až okolo
roku 1960 byla zemědělcům dána k dispozici jiná technika, která těžkou práci
v zemědělství přece jen usnadnila a zrychlila. Ale připomeňme období žní v prvních
několika málo letech po založení JZD,
osvětlené vyprávěním pamětníků.
Lány zlatého obilí se v této době kosily
většinou koňskými sekačkami, což byl
dvoukolový celokovový stroj tažený koňmi, u kterého žací lištu poháněl mechanismus a síla vznikající otáčením dvou
hlavních nosných kol. Muž, který tuto
sekačku obsluhoval, zároveň ovládal i koně. Seděl přitom na vyvýšené sedačce

s možností ovládání mechanismů sekačky, a to ručně i nohama. Tyto stroje byly
v obci používány již v době před založením
JZD. Kam sekačky nezajely, muselo se
dosíci obilí ručně, kosami. Každopádně
po obojím způsobu zůstávaly na poli
řádky pokoseného obilí, které většinou
ženy, ale i muži sbírali a vázali do snopů
(otepí) slaměnými ouvazky (zv. též pobřísla) z dlouhé žitné slámy. Byla to velice
stará, až středověká technologie, nicméně
stále dost dobrá, přestože se v této době
již používaly také i motouzy. Snopy se
pak stavěly do koz zvaných též mandlíky,
či paňáky, sestávající se v tomto období
již jen z devíti snopů. Základem byl prvý
snop na stojato a k němu šikmo čtyři snopy a další čtyři do mezer. Desátý jako
stříška se již nedával. V čase žní měla školní mládež prázdniny a tak s tímto stavěním obilných paňáků mnohdy pomáhaly
i odrostlejší školní děti. V době válečné
a starší se madlíky stavěly z ještě více snopů, obzvláště v případě ovsa. Prvému snopu se říkalo bába, tomu se ohnuly klasy
dolů, k němu se přistavělo dalších 12 snopů
a jeden se dával navrch, aby nezatékalo
na obilné klasy. Tomu se říkalo dědek
(dáme dědka na bábu). Takový mandlík
sestával tedy ze 14 obilných snopů.
V průběhu druhé poloviny padesátých
let si JZD Češnovice nejprve pořídilo
tzv. hrsťovač, což byl stroj tažený pásovým
traktorem, který obilí pokosil a ze svých
útrob na strniště pokládal stejně velké
hromádky pokoseného obilí odpovídající
objemu budoucího snopu. Za řádkovačem

Řádkovač JZD Češnovice tažený pásovým traktorem

šly většinou ženy, ale i muži a po starém
způsobu pomocí srpů a povřísel vázali
obilné snopy. Zakrátko JZD získalo dva
traktory a to Zetor 25 a Škoda 30. Též
Zetor 25 zvaný „Kultivák“, s vysokými
koly, jejichž šíře byla nastavitelná dle
potřeby. V konci padesátých let si zemědělci pořídili převratného pomocníka
v podobě žacího samovazu, který byl tahán
za traktorem. Byl to stroj s žací lištou,
z nějž pokosená sláma s obilnými klasy
padala na široký pohyblivý plátěný pás,
který jej dopravoval do mechanismu
stroje, který v mžiku obilný snop svázal,
tentokráte již motouzem a odhodil. Stroj
byl poháněn speciálním celokovovým
kolem, které se nalézalo pod strojem a při
přepravě se vytočilo výš, tak aby se nedotýkalo terénu a na poli s obilím se opět
spustilo na zem, aby mohlo roztočit všechny mechanismy stroje. Samovazem odvedená práce byla nesrovnatelně rychlejší,
takže jím byla nahrazena a usnadněna práce
několika lidí. JZD Češnovice si proto
pořídilo ještě další samovaz, na kterém byla
již další technická vylepšení. Ale i za
těmito stroji museli opět nastoupit lidé
a snopy stavět po staru do figur (koz,
mandlíků, či paňáků). Samovazy byly velice těžké stroje, a tak se s nimi jejich
obsluha raději vyhýbala mokrým místům,
které se pak musely dosíkat ručně kosami. Jeden z těchto roků byl tak mokrý,
že samovaz musel být tahán na plechové
desce, jakoby na lyži, a to pomocí velice
výkonného pásového traktoru DT-54, jak
již bylo zmíněno, lidově zvaného Deťák,
který sem zapůjčila Strojní traktorová
stanice Čtyři Dvory.
Když bylo všechno obilí v katastru
pokoseno a snopy postaveny do paňáků,
v nichž hezky vyschlo, teprve poté došlo
k jeho svážení do stodol a k výmlatu. Na
pole byly vyslány dvojice vozků s koňmi,
které táhly čtyřkolový vůz zvaný ráfák či
žebřiňák. Většinou jedna žena postačila
nakládat tzv. ložit fůry, neboť poté co jeden odjel, nakládala druhému. Do výše
žebřin se snopy pokládaly a sešlapávaly
podélně, ale nad žebřinami se široce vyložily tak, aby přečnívaly příčně přes
žebřiny. Klasy byly vždy dovnitř a rohy
měly také svou zákonitou vazbu. Byla
to opět velice stará a několika staletími
osvědčená technologie, kterou se lidé pracující v zemědělství učili od svých předků.
Vozka rozebíral paňáky tak, že podával
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jednotlivé snopy dlouhými lehkými vidlemi zvanými podávky ženě, která fůru
ložila. Nebylo žádnou velkou výjimkou, že
pod posledními snopy se ukrývala polní
havěť všeho druhu. Od myší, hadů, ježků
přes tchoře, kuny, zajíce a podobně. Myši
se pokud možno likvidovaly na místě.
Když byla fůra naložena dostatečně vysoko, dal se ještě středem přes spoje
poslední šár snopů a přes něj poté tzv.
pabuza (tenká kláda), která byla po celou
dobu na dnu korby povozu, byla částečně
povytažená, a tak když jí bylo zapotřebí,
šla snáze vytáhnout. Vysunula se na vršek
fůry a nejprve se uvázala silným provazem zvaným utahovák na přední část
povozu, tak aby se zadek klády pozvedl.
Poté se pabuza utáhla i na druhém konci
fůry druhým utahákem též ke spodní části
žebřiňáku. Oba vozkové si při tom pomáhali, a to až se pabuza prohnula, někdy
se i výjimečně stalo, že se přelomila. Nebyl ale problém s její rychlou náhradou,
neboť ve stodolách na „vodrech“ jich bylo
v zásobě plno. Zde tvořili strop půdního
prostor stodol. Některé fůry s obilím byly
tak vysoké, že se jen tak tak protáhly pod
trámem nad stodolovými vraty bývalých
selských stodol.
Výmlat obilí se odbýval v několika
velkých stodolách v obci. Zejména po
vystěhovaných zemědělcích, či u některých z velkých zemědělců, kteří vstoupili
do JZD a jako členský podíl museli dát
do společného majetku pole, stroje, zvířectvo, ale i hospodářské objekty. Ve
stodolách stály mlátičky pořízené sice
v době předválečné, ale zatím lepšími
nepřekonané. Byly to celodřevěné konstrukce s kovovými mechanismy uvnitř.
Poháněny byly mobilními elektromotory,
převod síly zajišťoval kožený řemen, který
se musel čas od času nasmolit, aby neprokluzoval či nespadával. O žních v této
době se ve stodolách pracovalo pouze ve
dne. Ale v době předválečné soukromí
zemědělci nejprve obilné snopy navezli
do stodol a mlátili je v noci při umělém
osvětlení. Zbylé až v říjnu a listopadu, když
zorali a oseli, tak aby nevypadalo z klasů
a aby jej myši nezkonzumovaly. Bočním
částem stodol, kam se uskladňovalo nevymlácené obilí, se říkalo parny. Vodr,
byla část stodoly s krovy, kam se dávalo
spíše seno. Mlátička stála většinou uprostřed stodoly a obsluhovalo ji asi 5 pracovníků. Jeden podával snopy, druhý je
rozvazoval či rozřezával ouvazky, roztřásal je a pozvolna a zručně sunul do
útrob mlátičky, která dovedla obilí vymlátit, zrna roztřídit na nečisté obilí a plevy. Na konci mlátičky padala prázdná
polámaná sláma, kterou musel odhazo-
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vat další zaměstnanec. Další pracovník
se staral o pytlování obilí a odklízení
plev. Sláma se za mlátičkou zprvu jen odhazovala a kupila do stohu, který musel
být minimálně 30 metrů za stodolou.
Později se tato vymlácená sláma odvážela buďto na obrovské centrální stohy,
nebo se pracně házela do stodol a půdních
prostor, hlavně tam, kde byl ustájen dobytek. Později se vháněla pomocí dalšího
zajímavého mechanismu zvaného fukar,
z něhož silný proud vzduchu odnášel
plechovými rourami slámu (podle potřeby
i seno) na stohy, či do půdních prostor.
Při výmlatech se velice důsledně dodržovala protipožární pravidla, obzvláště
vykazováni byli kuřáci, na což dohlíželi
i hlídky požárníků z MJ ČSPO. Předepsaná dodávka obilí se odvážela do Českých Budějovic do výkupu. Pro kvalitní
a vyčištěné osivo k setbě se jezdilo do
podniku či družstva v Českých Budějovicích, se zkratkou DLGS.
Z obilovin v této době JZD Češnovice
pěstovalo hlavně pšenici. Dále ječmen,
žito a oves. Tehdy byl výnos z jednoho
hektaru pšenice zhruba 30–35 centů, u žita
28–30 centů (podle zápisu v obecní kronice). Po roce 1956 byly po sklizených
polích přemisťovány pojízdné slepičárny,
aby ani vypadané zrní nepřišlo nazmar,
což bylo velice efektivní. Po ukončení
žňových prací a výmlatu pořádalo JZD
slavnostní dožinky (v čp. 15) s hudbou
a tancem, nikdy nechyběl dožinkový věnec z obilí a květin. Kanceláře tohoto
prvního JZD Češnovice byly v Jiříkovině
č. 15.
Členové češnovického JZD si v této
době za celodenní pracovní dobu vydělali zhruba jednu až dvě jednotky denně.
Hodnota odvedené pracovní jednotky
byla velice kolísavá, neboť záznam z roku
1957 uvádí 20 Kč za jednotku, v roce
1959 to bylo 16 Kč a v roce 1960 pouze
9 Kč za jednotku. Na konci každého roku
docházelo k dorovnání finančních podílů
z celoročního zisku a to na slavnostní
schůzi, které se říkalo dobírka. Jeden
z těchto roků byl tak špatný, že se nedobíralo nic a navíc měl každý člen doplatit
30 Kč, což jim bylo strženo v následujícím roce. Mzdy zemědělců byly velice
nízké, takže pro zlepšení a zabezpečení
svých rodin téměř všichni členové JZD
pěstovali některé druhy domácích zvířat.
Většinou to byli slepice, vepři, husy, králíci, méně již ovce, někteří vlastnili
dokonce i krávu. Členové dostávali od
JZD tzv. záhumenek, a to buď sypaný, ve
formě obilného deputátu a šrotu, nebo
orný, tzn. že jim byl přidělen kousek pole
(necelý hektar), kde si pěstovali co uznali
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za vhodné. Z úrody museli odevzdat určitou malou část do státního nákupu.
K dalšímu zlepšení žňových prací
a výmlatu obilí došlo do JZD Češnovice
v roce 1959, když se zde objevil první
předchůdce kombajnu. Tomu se obilí
muselo nejprve pokosit do řádků, buďto
starými koňskými sekačkami, nebo v podstatě stejnými lištovými sekačkami, nesenými traktorem i samovazem. Tím se
vyřadilo vázání snopů, stejně jako strojem
zvaným řádkovač. Kombajn pak řádky
sbíral pomocí bubnové lišty a ve svých
útrobách dokázal obilí vymlátit přímo
na poli, ukládat jej do svého zásobníku,
oddělit zrní od plev a pomocí mechanismu na jeho konci slámu slisovat a svázat
motouzem do balíků. Takovýto způsob
sklizně byl zván dvoufázový. Stavění koz
či panáků tedy pomalu odpadlo, stejně
jako výmlat ve stodolách. Ale i starý způsob byl používán, neboť při žních vždy
šlo o to, aby proběhly za pěkného počasí
a v co nejkratší době. V tomto čase se objevila další novinka, výmlatové středisko,
které se nacházelo pod širým nebem za
obcí u kravína JZD. Zemědělské družstvo si půjčovalo od Strojní traktorové
stanice moderní celokovovou a velice
výkonnou mlátičku, s již zabudovaným
elektromotorem, výrobek Agrostroje Prostějov. Té se lidově říkalo „Devadesátka“, zřejmě podle výkonu elektromotoru,
nebo šíře otvoru, kterým se posílaly
rozvázané obilné snopy do útrob mlátičky. Ta byla velice výkonná, měla silná
elektromotor. Ovšem to býval problém,
neboť zpravidla před polednem, kdy se
v domácnostech vařily obědy na elektrických sporácích (lidově elektrických kamnech), vypadával na transformátoru hlavní
jistič. Ale i zde si uměli zemědělci poradit
– u transformátoru seděla na židli některá ze starších členek JZD a při každém
spadnutí jističe jej asi metrovou laťkou
opětovně natáhla. Jistič byl zvenku transformátoru umístěn tak vysoko, aby nebyl
na dosah ruky, pouze ze žebříku, nebo
takto laťkou. Mimo žní byl uzamčen
v kovové bedně. Ženám, které pracovaly
v rostlinné výrobě se říkalo „deničky“,
neboť pracovaly ve dne (v současné mluvě na osmihodinovou pracovní dobu).
Ženám, které se staraly o dobytek a vepře
se říkalo „krmičky“. Ty nastupovaly časně
zrána asi na 4 hodiny, kde krmily i dojily a podobně opět navečer na 4 hodiny.
Podle vyprávění pamětníků z Češnovic
sestavil Jan Caletka
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ANOTACE PROJEKTU „Zdraví nás baví“
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Díky realizaci projektu „Zdraví nás baví“ vznikne v obcích
a městech regionu spolupráce na Lhenicku, Vodňasku, Netolicku,
Českobudějovicku a Písecku síť 22 venkovních tělocvičen pro
dospělé – někde to bude celá sada až 8 cvičebních prků, někde
třeba jenom jeden, ale tak, aby co nejvíce sloužil místním obyvatelům.
Projekt realizují občanská sdružení – MAS Rozkvět zahrady
jižních Čech, MAS Blanský Les – Netolicko a MAS Vodňanská
ryba.
Díky rozsáhlému zapojení expertů formou dobrovolnictví budou proškoleni uživatelé jednotlivých cvičebních strojů a vznikne
instruktážní a propagační DVD.
Projektový záměr vychází ze zmapovaných dispozic regionu
a požadavků místních obyvatel, navržené řešení je vhodné i pro
osoby s omezeními, mezi něž patří omezení hybnosti i věk. Projekt
motivuje území MAS k trvalé spolupráci, vznikne nové společenství organizací „Zdraví nás baví – Hejbni MASem“.
Projekt využívá přirozené dispozice území pro zvýšení kvality
života místního obyvatelstva, především dospělé populace formou
vytvoření možností pro aktivní trávení volného času a vhodné
sportovně rehabilitační aktivity, které podpoří zdravý životní styl.
CÍLE PROJEKTU:
 zvýšení kvality života a podpora zdravého životního stylu
v regionu spolupráce (venkovní tělocvičny, areály zdraví
a hřiště budou přístupné veřejnosti), podpora péče o tělesnou
a psychickou zdatnost prostřednictvím rozvoje možností venkovních sportovních a volno-časových aktivit v rámci regionu
spolupráce, zvýšení počtu příležitostí k trávení volného času
seniorů, zvýšení příležitostí ke společenskému kontaktu a sbli-













žování seniorů v rámci setkávání se při venkovních volnočasových aktivitách
aktivitace obyvatel regionu spolupráce v oblasti zdravého
životního stylu jako prostředku pro navázaní trvalé spolupráce,
vytvoření nové hodnoty sbližující sousední území partnerských
MAS vytvářející prostor pro následnou trvalou kooperaci,
vztahy a spolupráci, zvýšení soudržnosti obyvatel regionu
spolupráce, upevnění lokální identity
dlouhodobý přínos projektu pro území spolupráce sousedících
MAS v oblasti zvyšování kvalita života obyvatel, sociálního
partnerství a rovných příležitostí, ato ve specifických cílových
skupinách senioři (65+) a dospělá populace
využití přírodních dispozic (zdravé a neznečištěné ovzduší
i v intravilánech obcí) a aktivní podpora rozvoje dispozic venkovského regionu na bázi principů udržitelného rozvoje, tedy
v rozsahu efektivně využitelném místním obyvatelstvem
popřípadě i návštěvníky v maximálním doporučením poměru
1:1
rozvoj partnerství a spolupráce, rozšiřování platformy
spolupracujících subjektům, vytváření sítí a přenos dobré praxe
a uplatňování inovativních přístupů, a to ve specifické oblasti
zdravého životního stylu a veřejného zdraví a ve specifické
cílové skupině dospělá populace a senioři (65+)
aktivní a systémové uplatňování principů a metod Leader,
především přístupů plánování zdola, společného zajištění výstupů-výsledků-dopadů sítí spolupracujících subjekt, vytváření
trvalých vztahů a vazeb pro rozvoj regionu spolupráce
zvyšování kvality života obyvatel regionu spolupráce a zvyšování jeho atraktivity. Možno charakterizovat trendy-heslem:
VENKOV JE COOL.
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POZVÁNKA
NA OTEVÍRÁNÍ A ZPROVOZNĚNÍ VENKOVNÍHO CVIČICÍHO STROJE V ČEŠNOVICÍCH
Dne 31. 8. 2013 bude v Češnovicích slavnostně otevřena venkovní tělocvična pro dospělé,
která bude umístěna u hřiště.
Všichni jste srdečně zváni, přijďte si vyzkoušet nový venkovní cvičicí stroj, cílem akce
je také základní uživatelské zaškolení veřejnosti.
Tato venkovní tělocvična vznikla v rámci projektu spolupráce Zdraví nás baví, který realizuje
Občanská sdružení MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, MAS Blanský les - Netolicko a MAS Vodňanská ryba.
V regionu spolupráce vznikne celkem 22 takovýchto tělocvičen pro dospělé.
Z tohoto projektu bude také vybudováno hřiště na petangue před Spolkovým domem v Pištíně.
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