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POMOZTE DOPLNIT MUZEUM

2. června 2014 bylo poprvé uvedeno v činnost včelařské a zemědělské muzeum, které
se nalézá v půdním prostoru Spolkového domu
v Pištíně. Hlavní část exponátů patří tradicím
včelařského spolku Pištín a zbývající exponáty
jsou drobné nástroje používané v předválečném
a starším zemědělství, ale i v domácnostech.
Většina z nich v podstatě nezměnila od středověku svou funkci ani tvar, rozhodně lidé, kteří
je používali
již dávno
nejsou mezi
námi. Předměty zatím
věnovali někteří občané
z Češnovic,
Pištína, Pašic a Sedlce. V muzeu budou uloženy
nejen na bezpečném místě, a z úcty k nim navěky, ale i pro poučení obzvláště mladé generace, která se jen těžko dokáže vžít do doby,
kdy nebyla elektřina, neexistovaly ledničky
a mrazáky. Přesto ti lidé znali technologie, jak
veškeré produkty, hlavně potraviny uchovat
a zpracovat, neboť to pro ně byla životní nutnost.
Vznik expozice umožnil Obecní úřad Pištín,
jehož vedení zajistilo muzeu nejlepší podmínky, takže hlavní poděkování patří jemu. Mezi
prvními návštěvníky byla reportérka novin
Jihočeský deník, kde krátce na to 4. června
vyšla pochvalně znějící reportáž. Muzeum
navštívila i hodnotící komise Soutěže vesnice
roku 2014, která byla mile překvapena. Po
získání druhého místa v krajském kole soutěže

Vesnice roku

Vesnice roku 2014, bylo muzeum slavnostně
otevřeno ještě jednou, a to 16. června. Tentokrát
slavnostně, připraveno bylo stylové pohoštění,
kde nechyběly chleby namazané máslem a medem, ochutnávka medoviny a podobně, nechyběly ani proslovy.
Navštivte i vy muzeum a domluvte se v kanceláři obecního úřadu. Při té příležitosti prosíme o darování dalších předmětů, buďto
souvisejících se včelařstvím či medem, nebo
nejrůznější jiné předměty po předcích, které
vám doma buďto překáží, nebo z úcty k předkům je nabídnete k shlédnutí veřejnosti. Budou každopádně uloženy a zachovány pro příští generace a nejlépe i s komentářem k čemu
a jak se používaly, žádoucí jsou i historky s nimi
spojené. V Pištíně lze předměty darovat na
obecním úřadě, v Češnovicích Janu Caletkovi,
který je v komisi zakladatelů tohoto jistě zajímavého a v současné době potřebného muzea.
Výbor pro založení včelařského muzea v Pištíně.
Jan Caletka

Výběr expozice začínajícího muzea v Pištíně

Vážení spoluobčané,
dovolte mi ještě jednou poděkovat všem, kteří se podíleli na letošním ohromném úspěchu v soutěži „Vesnice roku 2014 v Programu
obnovy venkova jihočeského kraje“. Ti, kteří se na přípravě
a samotném představení obce před komisí podíleli, odvedli
ohromný kus dobré práce. Po vyhlášení výsledků jsme byli trochu
zklamáni (kdo by nechtěl být první), ale v průběhu času se získané
druhé místo jeví jako veliký úspěch, vždyť jsme byli lepší než
dalších 40 přihlášených obcí z našeho kraje. Věřím, že se nám podaří v nějakém dalším ročníku tuto soutěž vyhrát a budeme pro
tento cíl dělat vše, co budeme umět. Děkuji tedy tímto všem, kdo
přiložili ruku k dílu a to nejen při přípravě samotného hodnocení,
ale v průběhu celého roku. Hodnotící komise neposuzuje pouze
jeden den v obci, ale celoroční práci spolků, samosprávy a všech
obyvatel. Malou odměnou byla oslava našeho letošního úspěchu, Starosta Jaroslav Havel vítá pana prezidenta T. G. Masaryka
o které se dočtete více v tomto zpravodaji.
Jaroslav Havel (v podání Miroslava Kučery prostředního) po 90 letech opět v Pištíně
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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/urad-obce/uredni-deska

Zasedání ze dne 5. 5. 2014
Zastupitelstvo schválilo:
 nabídku firmy Ing. Petr Kaplan na vypracování projektu „Přechod v Češnovicích“
 přijetí dotace ve výši 8 567 625,- Kč z dotačního titulu ROP na
akci „Sportovně rekreační areál Pištín“
 smlouvu o smlouvě budoucí s firmou E.On o zřízení věcného
břemene za účelem zřízení plynové přípojky na pozemku parc.
č. 813/3 v k.ú. Pištín
 podpis návrhu smlouvy o budoucí darovací smlouvě, týkající
se budoucího darování části stavby pozemní komunikace
v katastru obce Pištín, k.ú. Pašice a k.ú. Češnovice
 prodej části pozemku p.č. 594/3 a 594/4 k.ú. Češnovice
 prodej části pozemku p.č. 1656/2 k.ú. Češnovice
 směnu části pozemků 672/6 a 1653/7 k.ú. Češnovice za část
pozemku 672/1 k.ú. Češnovice
 změnu smlouvy se společností EKO-KOM
 příspěvek ve výši 10 000,- Kč na Kubatovy slavnosti pořádané
Svazkem obcí Blata
 výběr firmy SaM Silnice a mosty a.s. České Budějovice na
rozšíření komunikace v Pašicích
Zastupitelstvo projednalo:
 postup stavebních prací na akci Sběrný dvůr Pištín
 výsledky dopravního průzkumu v Češnovicích
 úspěšné dotace: Nadace ČEZ – Výsadba stromků „Češnovická
alej s vůní ovoce“, Krajského úřadu Jč. kraje – „Rekonstrukce
pomníku Rudoarmějce“, „Včelařské muzeum“ a „Výstavba
chodníků v Pištíně“
 neúspěšnou dotaci Krajského úřadu Jč. Kraje – vybavení pro SDH
 cenu za broušení parket ve Spolkovém domě v Pištíně
 smlouvu se společností A.S.A., obec rozšíří sběrná místa o 6
velkých kontejnerů na bioodpad
 a neschválilo změnu vzhledu vstupní brány na hřbitov v Pištíně

Zasedání ze dne 2. 6. 2014
Zastupitelstvo schválilo:
 závěrečný účet obce spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření a to bez výhrad
 schválilo účetní závěrku roku 2013 (výkaz zisku a ztrát, daňové
přiznání právnických osob)
 dodatek č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené s firmou Josef Jůn –
Dřevo Trans na akci Výstavba Sběrného dvora: nový termín
ukončení výstavby 13. 6. 2014, celkové navýšení ceny díla
o 25 267,54 Kč bez DPH
Zasedání ze dne 30. 6. 2014
Zastupitelstvo schválilo:
 smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z ROP pro výstavbu
projektu: Sportovně rekreační areál Pištín a pověřilo starostu
podpisem této smlouvy
 podpis pojistné smlouvy majetku obce č. 8057466315 s ČSOB
Pojišťovnou a pověřilo starostu podpisem této smlouvy
 návrh smlouvy o výkonu činnosti autorského dozoru na akci
„Sportovně rekreační areál v Pištíně“ a pověřilo starostu jejím
podpisem
 přijetí finančního příspěvku od nadace ČEZ na projekt „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Češnovice“ v grantovém

řízení Oranžový rok – Oranžový přechod v částce 145 000,- Kč
 výběr dle výsledku poptávky na zpracování výběrového řízení
(VRV a.s.), výkon činnosti TDI (VRV a.s.), činnost koordinátora BOZP (VRV a.s.) a management projektu (Mgr. Helena
Kosová) – akce Sportovně rekreační areál
Zastupitelstvo projednalo:
 průběh výstavby sběrného dvora, za zpoždění bude účtováno
penále dle smlouvy
 projednalo nabídku majitele účelové komunikace na pozemku
parc. č. 672/5 k.ú. Češnovice – předkupní právo, obec má zájem
uvedený pozemek zakoupit (do výše navržené ceny tj. 50,- Kč
za m2), zastupitelstvo pověřuje starostu jednáním s majitelem
pozemku

Zasedání ze dne 4. 8. 2014
Zastupitelstvo schválilo:
 prodej pozemků 594/3 a 594/4 k.ú. Češnovice cca 62 m2 za cenu
40 Kč/m2 (cena obvyklá) a pověřilo starostu podpisem smlouvy
 kupní smlouvu na pozemek parc. č. 672/5 k.ú. Češnovice a pověřilo starostu podpisem smlouvy
 návrh smlouvy na pronájem prostor k podnikání v budově
zdravotního střediska Pištín čp. 80
 podpis „Smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě
o práci věcného břemene“ v souvislosti s plánovanou výstavbou
„Kanalizace a ČOV Češnovice“
 návrh smluv pro realizaci „Sportovně rekreačního areálu Pištín“
s firmou VRV a.s. na BOZP, TDI a zpracování výběrového řízení
 návrh smlouvy pro realizaci „Sportovně rekreačního areálu
Pištín“ – Manažer projektu s Kanceláří ekonomického a finančního poradenství
 zřízení věcného břemene na pozemku 1887/2 k.ú. Češnovice,
část Zalužice, za účelem zařízení rozvodu NN
Zastupitelstvo projednalo:
 nabídku na revizi a vytvoření studie veřejného osvětlení
v obcích, navrhuje oslovit další firmy
 vyčištění stoky Pištín – Zliv, bude řešeno ve spolupráci firmami
Čevak, ZOD Sedlec a obcí Pištín
 rozšíření cesty v Pašicích, bude realizováno v druhé polovině
měsíce srpna
 rekonstrukci střechy v Češnovické hospodě, navrhuje realizaci
z prostředků obce nebo POV v roce 2015
 zařazení protipovodňových opatření obce k „Integrovanému
plánu rozvoje území České Budějovice“
 nedostatky na stavbě Sběrného dvora, největším nedostatkem
je nedoložení certifikace asfaltového povrchu, zatím nedošlo
k předání stavby
 žádost o koupi části pozemku 1656/4 v k.ú. Češnovice cca
1000 m2, podrobnosti budou projednány se zájemcem na
příštím zastupitelstvu
 stížnost proti diskriminačnímu a účelovému postupu zadavatele
při výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky „ Sportovně
rekreační areál Pištín“ a odpověď na tuto stížnost
 projektovou dokumentaci „Sportovně rekreačního areálu Pištín“
a přípravu podání nabídky výběrového řízení dodavatele stavby
 a zamítlo žádost o finanční příspěvek na dovoz dítěte do MŠ
Hluboká
 výstavbu chodníků v obci
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Pištín převzal diplom za 2. místo
v soutěži
Vesnice roku

Slavnostní předání ocenění ze soutěže
jihočeské Vesnice roku 2014 s uskutečnilo
21. srpna v Úsilném. Právě Úsilné zvítězilo
v krajském kole a dostalo Zlatou stuhu.
Pištín v letošním krajském kole soutěže
Vesnice roku skončil na druhém místě.
Odpolední oslava v Úsilném se nesla ve

Starosta obce Jaroslav Havel přebírá ocenění

stylu třicátých let. Kdo mohl, přišel stylově
oblečen.
Na pódiu vystoupily břišní tanečnice, děti
z místní školky nebo folklorní soubory
Lučina a Palouk. Své umění předvedli také
baráčníci z Pištína, kteří zatančili ukázku
z České besedy.

Obecní úřad Pištín

Pištínští baráčníci

SBĚRNÝ DVŮR PIŠTÍN
V předcházejících číslech Pištínského
zpravodaje byli občané informováni o vybudování sběrného dvora v naší obci, který
byl postaven na základě získání dotace
z Operačního programu životní prostředí
fondů EU. Od otevření nově vybudovaného sběrného dvora očekáváme významné
zkvalitnění systému odpadového hospodářství v našem městě. Občané tak budou
moci na jednom místě pohodlně a bezplatně odevzdávat odpady, ať už půjde
o objemný odpad, bioodpad, plast, papír,
lepenku, dřevo obsahující nebezpečné
látky (např. laky, lepidla apod.), sklo, baterie, pneumatiky, kovový odpad, ale i nebezpečné látky jako oleje, pesticidy,
absorpční činidla, filtrační látky, odpadní
barvy a laky, vyřazené zářivky a odpad
obsahující rtuť, elektrická a elektronická zařízení a další odpady uvedené na
seznamu odpadů, který bude umístěn
u vjezdu do brány sběrného dvora. Nebezpečné odpady budou ukládány do

„ekoskladu“, který je zabezpečen proti
možnosti úniku škodlivých látek do okolního prostoru a poškození životního prostředí.
Nashromážděný odpad, který je zde
přechodně soustředěn, se následně předává oprávněné osobě k dalšímu zpracování či ekologické likvidaci. Vlastníkem
sběrného dvora je obec Pištín, která zajišťuje i provoz technicky. Sběrný dvůr
je v první fázi určen ke sběru, výkupu
a přechodnému umístění odpadů kategorie Ostatní odpad a Nebezpečný odpad,
který byl do zařízení soustředěn od občanů
obce Pištín a jeho místních částí, za účelem jeho předání k dalšímu využití. Provoz sběrného dvora se řídí zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících právních předpisů.

Zahájení zkušebního provozu předpokládáme k 1. září 2014.

PROVOZNÍ DOBA
SBĚRNÉHO DVORA:
Pondělí
Čtvrtek
Sobota

16 – 18 hodin
16 – 18 hodin
9 – 12 hodin

Pracovníkem odpovědným za provoz
SD je pan Zdeněk Novák.

Další informace o provozu sběrného
dvora lze získat na tel. 387 983 004 a na
webových stránkách www.pistin.cz.

Obecní úřad Pištín
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Zahájení starostou Jaroslavem Havlem

Pouť Pištín

Výroba pouťové květiny

Pištínská pouť byla v letošním roce spojena s oslavou 2. místa, které naše
obec obsadila v krajském kole soutěže Vesnice roku.
Program byl umístěn do místní části Dolánek, kde byl v průběhu jara vybudován sběrný dvůr. A právě jeho prostory se před uvedením do provozu staly
10. srpna místem pro setkání a posezení občanů. Slavnost zahájil starosta Jaroslav
Havel, seznámil přítomné s plánovaným provozem sběrného dvora a s programem slavnostního odpoledne. Po krátkém posezení s hudbou sehrál Ochotnický
spolek Voselno divadelní představení Poslední nevěsta.
V průběhu celého odpoledne hrála k poslechu kapela Mašinka doplněná členy
souboru z Úsilného.
Program pro děti a tvořivé dospělé byl připraven před Spolkovým domem Na
Dolánku. Zde si mohli všichni nazdobit medový perníček z pouti, vyrobit netradiční
pouťovou květinu či sešit a také nazdobit tričko obecními motivy.
Připraveno bylo i malování na obličej a konal se zde
i turnaj v pétanque.
Další zájemci zavítali do
Včelařského a zemědělského
muzea. Při každém shlédnutí
zde návštěvník najde něco nového, expozice je stále doplňována dary našich občanů, ale
i obyvatel okolních obcí.
S velkým zájmem se setkalo
i večerní promítání filmu Babovřesky, které bylo završením pohodového dne.
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Návštěva Včelařského a zemědělského muzea

Pištínský zpravodaj

srpen 2014

5

Češnovická pouť

Češnovická pouť se tento rok konala v neděli 27. 7. 2014 za krásného příznivého
počasí. Mnoho z nás si stále pod pojmem pouť představí plnou náves atrakcí, ale bohužel toto se v Češnovicích nekoná. Vzhledem k tomu, že jsme malá vesnice, kolotočáři u nás nemají velký kšeft a tak je nezajímáme. Přesto češnovičtí na pouť
nezapomínají. Na hřišti se konalo fotbalové utkání „Svobodní proti ženatým“, které
skončilo 2:1 ve prospěch ženatých.
Ani naše náves nebyla úplně prázdná: Děti se mohly zatočit na „houpačko kolotoči“
nebo pohoupat na houpačkách, vyzkoušet si akvazorbing, zaskákat si na skákacím
hradě, nechat si namalovat obličej, shlédnout loutkové divadlo...
Celé odpoledne jste mohli navštívit hasičské muzeum, do kterého pan Caletka stále
přidává nové exponáty. A samozřejmě nechyběla tradiční pouťová zábava s Babouky.
Radka Modrová

Vítání občánků

Dne 19. 5. 2014 jsme se se svým synem
Vašíkem zúčastnili v naší obci akce „Vítání
občánků“, a protože se jedná o jeden z významných okamžiků naší rodiny, tak jsme
se samozřejmě velmi těšili. Od rána byl
slunečný den, a tak jsme se s úsměvem na
rtech a volným krokem vypravili k Obecnímu úřadu, kde se celá akce odehrávala.
Po příchodu jsme byli velmi mile překvapeni množstvím malých dětí a samozřejmě
jejich doprovodu, kteří již s napětím očekávali, co se bude dít. Vše vypuklo krátce po
16. hodině, kdy nás pan starosta přivítal
krátkým proslovem. Po té jsme se mohli
těšit z příjemného přednesu básní malých
školáků, kterým se podařilo navodit básněmi tu správnou, dá se říci i dojemnou
atmosféru, která přetrvávala po celou dobu
vítání jednotlivých občánků. Každý z nich

byl zapsán do knihy, vyfocen se svými rodiči, případně sourozenci a jako dárek si
odnesl plnou tašku dobrot od společnosti
Hamé a hračku. Každá maminka pak obdržela květinu. Bylo příjemné, jak během
celého obřadu cvakali fotoaparáty a všichni
zúčastnění byli plni té příjemné atmosféry,
která po celou dobu panovala. Po přivítacím ceremoniálu následovalo pěvecké vystoupení malého Tomáška Kopala, které
bylo naprosto úžasné. To vše bylo po té završeno bohatým občerstvením v nové klubovně Obecního úřadu. Jako rodič bych
tímto chtěla poděkovat všem, kteří se na
této akci podíleli, protože si myslím, že se
vše povedlo na jedničku a my se mohli

domů vrátit s „plnohodnotným“ občanem
naší krásné obce.
Slavnostně bylo přivítáno celkem 11 dětí:
☺ Tereza Matoušková z Pištína
☺ Tereza Fuxová z Češnovic
☺ Lukáš Kořenský z Pištína
☺ Václav Frček z Pištína
☺ Jana Anna Marková z Pištína
☺ Aneta Soukupová z Pištína
☺ Vojtěch Mlsna z Pištína
☺ Aneta Varyšová z Češnovic
☺ Ester Strouhalová z Pašic
☺ Magdaléna Peterková z Češnovic
☺ Eliška Matlasová z Pašic

Starosta Jaroslav Havel
s manželi Peterkovými,
synem Gabrielem a dcerou Magdalenkou

Marcela Frčková

Starosta Jaroslav Havel
s manželi Frčkovými,
dcerou Janou a synem Václavem
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Babovřesky potřetí v Pištíně

Ve dnech 11. a 12. června se do Pištína vrátil filmový štáb, aby
natočil záběry pro třetí pokračování komedie Babovřesky. Ve
středu probíhalo natáčení na návsi u kostela, zejména u východní
branky ze hřbitova. Po dvou letech zavítala opět do naší obce
Lucie Bílá, kterou spolu s režisérem Zdeňkem Troškou a před-

Baráčnice Eva Oudová, Pavla Janotová,
Anna Kadlecová, Marie Živnůstková a Božena Jakschová vítají v Pištíně režiséra
Zdeňka Trošku

stavitelem nového faráře Tomášem Traplem přivítaly na návsi
baráčnice a starosta obce. Čtvrteční natáčení se nejprve přesunulo
do budovy fary, kolem poledne pokračovalo v budově obecního
úřadu. Zde byly natočeny záběry kanceláře ministerského úředníka Dobroslava Dočistila představovaného Bronislavem Kotišem.

Asistent režie Martin Kališ při přípravě záběru Natáčení záběru v kanceláři OU, představitel
s Bronislavem Kotišem
kontrolora Bronislav Kotiš

S E N IOŘ I K O M U N I K U J Í

a pak zase otevřít. Osvojili jsme si psaní ve Wordu a jak vyhledáV polovině července jsem absolvovala kurz práce s počítačem.
vat informace na internetu. Také jsme byli poučeni o bezpečnosti
Se mnou se školilo dalších osm seniorů z naší obce. Tento kurz
práce s internetem. V rámci této výuky
určený pro seniory byl spolufinancován
nás finanční poradce České spořitelny
Nadačním fondem manželů Klausových
informoval, jak používat platební karty
a České spořitelny. Školení vedli lektoři
a bezpečně platit on-line.
firmy Atavena, konkrétně nás školil pan
Poslední den nám lektoři předvedli,
Jakub Lang a pomáhal Kamil Kaleta.
jak je možné telefonovat s využitím
Do školy jsme chodili 5 dní v týdnu,
programu Skype a zdarma tak komuod 9 do 12.30 hodin. Na Baráčnické
nikovat s přáteli po celém světě. Kurz
rychtě jsme měli každý přichystaný pobyl určitě přínosný pro všechny absolčítač, na kterém jsme pracovali. Někdo
venty. Někdo si znalosti rozšířil, jiný
z nás měl již určité zkušenosti s prací
nabyl zcela nové poznatky. Lektoři
na počítači, jiní byli touto technologií
byli příjemní, trpěliví, vysvětlili, opraještě zcela nepolíbení. Na úvod nám bylo
vili, počkali, až všichni daný úkol
vysvětleno, co „ta bednička“ vlastně
Zúčastnění „žáci“ zleva: Jiří Marhoun,
dokončí. Nechyběly ani vtípky, které
obsahuje a jaká další zařízení se k ní
Věra Marhounová, Miloslav Radouch, Ludmila
dají připojit. Poté si každý vytvořil svou
učení odlehčily. Na závěr všichni účastRadouchová, Alena Frčková, Václav Zajíček,
e-mailovou adresu, abychom mohli
níci obdrželi osvědčení o absolvování
Alena Špinarová, Helga Kabelková.
mezi sebou komunikovat. Naučili jsme
kurzu.
Spodní řada: Zdeněk Špinar a lektor
Chtěla bych tímto poděkovat Obecse používat klávesnici a různé vychynímu úřadu za organizaci kurzu. Uvítali bychom i další podobné
távky na ní. V dalších dnech jsme své znalosti rozvíjeli. Napříakce pro nás starší.
Za absolventy kurzu Ludmila Radouchová
klad jak napsat a odeslat zprávu, jak si zprávu či obrázek uložit

V obecní knihovně Pištín byl zpřístupněn „Virtuální kolega“ společnosti
Attavena, o.p.s. Jedná se o výukový web
zaměřený na praktické počítačové dovednosti, který je pro
návštěvníky knihovny přístupný zcela zdarma. Kurzy jsou určeny
pro začátečníky a mírně pokročilé, nicméně i ti, kteří používají
počítač zcela běžně, se s Virtuálním kolegou mohou naučit
ledacos nového. Základem výuky jsou názorné videoukázky komentované zkušenými lektory, které jsou srozumitelné i úplným
začátečníkům. Takže nemusí čekat na pomoc někoho jiného,
zvládnou to zcela sami. Pro pokročilejší je určená řada tipů
a triků, které mohou významně usnadnit práci na počítači. Součástí jednotlivých lekcí jsou cvičení nebo interaktivní kvízy, na
kterých si uživatel ověří, co se naučil. Virtuálního kolegu lze
studovat systematicky kurz po kurzu, výklad je koncipován tak,
aby na sebe navazoval a postupovalo se od nejlehčí látky po tu

nejsložitější. V případě, že student potřebuje nalézt rychle konkrétní odpověď
na daný problém, může využít vyhledávání podle klíčových slov.
Každý návštěvník se může v knihovně naučit nejen jak napsat
dopis ve Wordu, odeslat ho e-mailem, vyhledávat informace na
internetu, telefonovat pomocí služby Skype, založit si účet na
facebooku, ale i jak upravit fotku nebo obrázek pomocí grafických
programů zdarma, jak si založit webové stránky, nebo prezentovat
svoji firmu. Pokud ho zaujme nějaká lekce a chtěl by ji studovat
i doma, má možnost zde získat voucher v hodnotě 1500 Kč.
Obecní knihovna dále získala prostřednictvím grantového
programu VISK prostředky na zakoupení automatizovaného výpůjčního systému. Knižní fond knihovny bude postupně uložen do
programu, následně budou umožněny výpůjčky pomocí počítače,
na webu bude vystaven on-line katalog.
Jiřina Čapková

„Virtuální kolega“
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Setkání včelařů s dětmi

V zasedací místnosti obecního úřadu
v Pištíně 15. května proběhlo setkání dětí
se včelaři. Setkání se zúčastnilo 9 dětí.
Většinu dětí doprovázely jejich rodiče.
Další přítomní byli pan starosta a včelaři.
Dobrou duší, organizátorkou a promítající
dokumentaristkou byla Jarka Čapková.
Prvý z včelařů pohovořil o historii včelařství na Hlubocku, další dva pak o životě
včel, rojení, rozdílech mezi trubcem, vče-

lou medonosnou, matkou, vynálezu medometu, ale také spíše o humorných zážitcích
se včelami. Ovšem nejvíce přítomné zaujali včelařky, paní Šilhová a Vancová, které
dětem umožnily vyzkoušet si včelařský
klobouk se síťkou, obdrželi výrobky z medové pečiva i ochutnávku kousků rozkrájeného plástu plného medu. Tematikou se
do zájmu dětí nejvíce trefily obě ženy.
Pohádku z vlastní tvorby vyprávěla paní

Vancová. Každému děcku bylo umožněno
pomocí teplovzdušného fenu vyrobit si
vlastní svíčku z rozkrájené mezistěny a na
závěr si děti mohly pastelkami vymalovat
obrázky s včelařskou tematikou. Akce byla
zdařilá, původní záměr setkání s dětmi
plánovaný jednu hodinu, ve skutečnosti
trval bez mála dvě a děti si to stále užívaly.
Výbor ZO ČSV Pištín

Děti zaujal program, který jim připravili včelaři

NÁVŠTĚVA FINSKÝCH TURISTŮ V NAŠÍ OBCI

Na svaz žen se obrátila pražská cestovní kancelář Kompas, která zajišťovala v Čechách zájezd podobné finské
ženské organizace jako je u nás, s prosbou o přijetí finských občanů a seznámení s životem u nás na venkově.
V pátek 25. dubna 2014 přijel téměř
plný autobus a v něm převážně starší
dámy a několik málo pánů. Finské hosty
přivítala předsedkyně místní organizace ČSŽ paní Jana Božovská, která je
nejprve zavedla do zasedací místnosti
v knihovně v Češnovicích. Společně
s kronikářem obce panem Caletkou pohovořili o činnosti všech současných
místních spolků a organizací. Vše překládala paní Jansen, původem Češka,
která se provdala do Finska, takže velice dobře ovládá oba jazyky. Poté
skupina Finů navštívila hasičské muzeum umístěné v patře nad knihovnou,
kde návštěvníci nešetřili chválou nad
množstvím exponátů. Paní Jansen měla
i zde stále dost práce s překladem dotazů
a odpovědí. Z muzea se Finové vedení
paní Božovskou a paní Jansen odebrali
do místní návesní kaple sv. Anny. Kaple
je po několika velkých opravách, takže
je v současné době ve velice hezkém
stavu. Finové plně obsadili všechny
lavice v kapli a zřejmě uneseni klidem,
krásným interierem kaple a vzpomínkami na svou vlast, začali sborově
zpívat v rodném jazyce náboženskou

píseň opěvující Boha, stvořitele všech
krás tohoto světa, jak nám přeložila paní
Jansen. Potom pan Caletka zajímavě
vyprávěl o historii kaple a obce, paní
Jansen překládala. Návštěvě se Češnovice představily jako přátelská obec,
kde se dobře žije a stále něco děje. Poté
se Finové rozloučili, paní Jansen zamávala a zájezd odjel do sousedního
Pištína. Tam byli naši hosté přivítáni
před budovou obecního úřadu panem
starostou, pištínské ženy v krásných
krojích jim nabídly po staročesku chléb
se solí, a při posezení na obecním úřadu, také doma napečené dobroty. Při
besedě se přítomní dozvídali co je v životě v obou zemích rozdílné a co je
podobné. Ve Finsku také vítají hosty
chlebem se solí a staví májky. Náboženstvím jsou většinou protestanti, takže
neznají poutě, neví co je procesí, jejich
kostely jsou strohé. Nemají jeden celostátní svaz žen, ale jedna organizace
sdružuje ženy z venkova a druhá městské ženy. Při vzájemném poznávání čas
rychle ubíhal, obdiv patří paní Jensen,
která celou dobu překládala. Po půldruhé hodině se Finové rozloučili, měli
v Budějovicích objednaný oběd, takže
museli odjet. Pro obě strany to byl příjemně a zajímavě strávený čas.

Jan Caletka,
Jana Božovská
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Z činnosti kulturní komise

 Velikonoční setkání se v letošním roce
uskutečnilo 20. dubna u rybníčku v Pašicích. U sídla Rybářského spolku byly
postaveny obecní stany, ve kterých děti
i dospělí tvořily výrobky s velikonoční
tematikou. Nejvíce zájemců se sešlo u malování vajíček voskovou technikou. Dále
byla připravena výroba papírové ovečky,
malování a další zábava.

 Na 22. dubna připadá v kalendáři Den
Země. V Pištíně a v Češnovicích se u této
příležitosti konala vycházka do přírody
spojená se sběrem odpadků a ekologickou
výchovou, zúčastnily se jí nejen děti s rodiči, ale i další dospělí. Pištínští účastníci
vyrazili ke kapličce sv. Vojtěcha, cestou
nasbírali 6 pytlů odpadků, nejvíce v lesíku
u Pískárny. Akce v Češnovicích se konala
u nově vysázené aleje ovocných stromů.
Kromě sběru odpadků byly pro účastníky
připraveny informace o třídění odpadů
a jejich recyklaci.

 Ve čtvrtek 15. května připravili včelaři
přednášku pro děti o životě včel. Tentokrát
se konala v zasedací místnosti obecního
úřadu, takže děti nemusely mít strach ze
žihadel, život včel byl přiblížen na promítaných videoukázkách. Při přednášení se
postupně vystřídali Jan Caletka, manželé
Šilhovi, Stanislav Pánek a Anna Vancová.
Diváci se dozvěděli o historii včelařství,
vývoji úlů, poznaly včelařský provoz, vytáčení medu, shlédli záznam rojení. Děti
si také vyzkoušely oblečení pro včelaře,
zjistily, že včely produkují i jiné věci než
med a na závěr si vyrobily svíčku ze
včelího vosku. Dotazy rodičů po skončení
přednášky svědčily o tom, že život včel je
tajemný nejen pro děti, ale i dospělé.

 Další akcí letošního jara byla návštěva u chovatele akvarijních rybiček Jiřího
Bruje dne 25. května. Děti se seznámily
s podmínkami potřebnými pro chov těchto
živočichů, dozvěděly se podrobnosti o čiš-

tění a filtraci akvária, teplotě potřebné pro
chov i potravě pro rybičky.

 Vzhledem k deštivému počasí byla
o týden odložena oslava Dne dětí. Konala
společně s Rybářskými závody v sobotu
7. června v Pašicích. Nejdříve byly zahájeny závody malých rybářů, kteří obsadili
rybníček po celém obvodu. Dětem nejvíce
brali kapři a amuři. Vítězem závodů se stal
Ondra Pavlíček, který z vody vytáhl dva
amury. V teplém počasí následovala oslava
Dne dětí, tentokrát ve stínu lip na pašické
návsi. Děti soutěžily v tradičních disciplínách. Odpoledne bylo zakončeno neplánovanou projížďkou po hladině rybníčku
a tradičním opékáním buřtů.

 Během celého jara vytvářely děti obecní herbář. Na svých procházkách sbíraly
rostliny, které doma vylisovaly a pak v klubovně popsaly a zatavily do laminovací
fólie. Jen je škoda, že se zatím zapojilo jen
5 dětí.
Jarka Čapková

Včely:
Stanislav Pánek
a Alena Šilhová
při přednášce
o životě včel

Velikonoce: Děti s nazdobenou velikonoční břízou

❁
Den Země:
Pištínští účastníci
ekologické vycházky
před lesíkem
u Pískárny

Rybičky:
Jiří Bruj předvádí dětem čištění akvária

Den dětí:
Projížďka na lodi, aneb,
Pašické Benátky
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Dorostenci Praktic FC Pištín vítězi okresního přeboru

Uplynulá fotbalová sezóna přinesla našemu fotbalovému oddílu historický úspěch, kterým bylo celkové vítězství našeho
dorosteneckého družstva v okresním přeboru dorostu.
Před rozlosováním v létě minulého roku jsme z důvodu nedostatečného počtu nejmladších hráčů museli ze soutěže odhlásit
družstvo kategorie přípravek, jehož sportovní činnost jsme rok
předtím opět po čase obnovili. Z původního už tak poměrně úzkého kádru ztratili někteří hráči o fotbal zájem a postupně přestali
na tréninky a zápasy docházet. Pro novou sezónu tak hrozilo, že při
jakékoliv absenci na zápas bude přípravka hrát v neúplném počtu.
Snad se, doufám, že již v blízké budoucnosti, podaří dát dohromady nové družstvo benjamínků, jehož hráči a hráčky budou
hrdými pokračovateli tradice pištínského fotbalu.
Výsledky družstva mužů v minulém ročníku nebyly úplně
podle představ fanoušků, trenérů, ani hráčů. V podzimní části muži
zaznamenali pouhé dvě výhry a jednu remízu a po celou sezónu
se potáceli na samém dně tabulky. Přestože mužstvo absolvovalo
dobrou zimní přípravu po letech opět obohacenou o podařené
soustředění na Lipně, nepřišly lepší výsledky ani na začátku druhé
poloviny soutěže. Ještě v polovině května, měsíc před závěrečným
kolem, to s nadějemi na udržení v soutěži vypadalo velmi bledě.
Naštěstí se muži dokázali vzchopit a sérií tří výher v předposledních třech kolech opustili sestupové příčky. Doufejme, že podobné
záchranářské starosti se našemu mužstvu v novém soutěžním
ročníku vyhnou.
Na zcela opačném pólu tabulky odehráli sezónu naši dorostenci. Hned od prvních kol okresního přeboru se pevně usadili
v jeho čele, z něhož je nedokázal
až do jeho konce žádný ze soupeřů
sesadit. Tak se celkem po právu
stali vítězi okresního přeboru v sezóně 2013–2014. Zejména během
podzimní části naše družstvo soutěži zcela dominovalo a po výborných výkonech ve všech zápasech
se dostavily i skvělé výsledky.
Za zmínku stojí sedmnáctigólový
příděl Bavorovicím, obrat z 0:3

s konečnou remízou 5:5 proti Jankovu a také fotbalové paráda
a jasné vítězství s do té doby v tabulce druhým Velešínem 7:3
v posledním podzimním kole. Jarní část soutěže nebyla z naší
strany už tak povedená. Téměř nulová tréninková účast, malé
počty hráčů i na zápasech, velké absence podzimních opor – to
vše bylo důvodem nepřesvědčivých výkonů a bodových ztrát
za remízy v úvodních jarních kolech s týmy z dolní poloviny
tabulky. V posledních třech kolech totiž ještě čekaly zápasy s týmy z 2.– 4. místa. Hned prvním těžkým soupeřem byl Jankov,
na jaře do té doby suverén soutěže. Zápas hraný v Dubném se
pro nás nevyvíjel příliš dobře a po poločasovém vedení domácích 3:0 nebyly naše naděje na úspěch příliš velké. Už jsme se
pomalu loučili s prvním místem a přenechávali ho novému lídrovi. Každé utkání se ale hraje až do konce. Ve druhé půli zápasu
se karta zcela obrátila. Příkladným a bojovným výkonem všech
hráčů jsme domácí družstvo, jehož hráči už asi v myšlenkách
slavili výhru, totálně zaskočili. Výsledek jsme zaslouženě
otočili a dosáhli důležitého vítězství 3:5. Po něm stačila k celkovému prvenství jedna výhra z následujících dvou zápasů.
Poslední krok k vytouženému titulu dorostenci udělali hned
v příštím kole, vítězstvím 2:0 doma proti Ševětínu. Okamžitě po
skončení zápasu se přímo na hřišti spustila mistrovská oslava.
Nechyběly vítězné pokřiky, děkovačka fanouškům a fanynkám
s jízdou po břiše, ani nezbytná sprcha šampaňským. Poslední
zápas ve Velešíně s nešťastným
výkopem v neděli dopoledne, kdy
byla velká část družstva po bujaré
noci v disco rytmech k fotbalu
téměř nepoužitelná, skončil jedinou prohrou našich dorostenců
v celé sezóně. Ta už ale na naše
celkové prvenství v okresním přeboru dorostu neměla vliv.
Václav Kubašta
Foto: Eliška Klomfarová

Dorost při mistrovských oslavách
Zleva stojí: Jakub Fronc, Zdeněk Žák, Miroslav Koutník,
Daniel Borský, Tomáš Sýkora, Kristián Kozák, Leoš
Hromádka, Lukáš Hromádka, Petr Živnůstka, Vlastimil
Bárta, Roman Froněk, Vojtěch Hrubý, David Růžička, Niels
de Jong, Lojzík Mánek.

Dorost před posledním zápasem ve Velešíně
Horní řada zleva: Kristián Kozák, Tomáš Sýkora, Lukáš
Hromádka, Roman Froněk, Vojtěch Hrubý, Kryštof de Jong.
Dolní řada zleva: Petr Živnůstka, David Růžička, Daniel
Borský, Vlastimil Bárta, Leoš Hromádka.
Vpředu: Zdeněk Žák.
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Ohlédnutí za fotbalovým zápasem Pištín-Pašice 5:2
Branky: 3x Vávra, 2x Jiran – Křiváček, Martin Kučera

PIŠTÍN

PAŠICE

Jan Ficl, Lukáš Hromádka, Milan Špán, Marián
Vašek st., Aleš Čížek, Petr Klomfar
DOLE ZLEVA: Leoš Hromádka, Václav Vávra, Zdeněk Žák a Pavel
Jiran

Kryštof de Jong, Miroslav Kučera ml., Jan Štěpka,
Marián Vašek ml., Miroslav Kučera, Stanislav Kreps, Luděk Kačer
DOLE ZLEVA: Petr Štěpka, Martin Kučera, Josef Štěpka, Jiří Křiváček
s dcerou Lucií a Filip Kreps

NAHOŘE ZLEVA:

ČESKÝ SVAZ ŽEN ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
ČEŠNOVICE POŘÁDÁ PRO VŠECHNY OBČANY

V SOBOTU 27. ZÁŘÍ ZÁJEZD

PROGRAM:
PROHLÍDKA ZÁMKU V ROŽMBERKU
NAD VLTAVOU • PROCHÁZKA PO STEZCE
V KORUNÁCH STROMŮ • PROCHÁZKA
ZE SV. TOMÁŠE NA VÍTKŮV KÁMEN
/pokud bude čas/
Procházky nejsou náročné, komu se nebude chtít
chodit, může relaxovat v blízkých hospůdkách.

V PŘÍPADĚ ŠPATNÉHO POČASÍ POJEDEME
Z ROŽMBERKA DO ČESKÉHO KRUMLOVA,
PROHLÉDNEME SI GRAFITOVÝ DŮL
A MUZEUM VOSKOVÝCH FIGURIN.

ODJEZD Z ČEŠNOVIC V 7.30 HOD.,
Z PIŠTÍNA V 7.35 HOD.
CENA 160 KČ, VSTUPY A OBČERSTVENÍ
SI HRADÍ KAŽDÝ SÁM.

Přihlášky u p. Božovské pouze do 6. září, tel. 606 880 578,
e-mail: bozovskych@cesnovice.cz nebo do 20. září,
tel. 387 983 004, e-mail: radka.pistin@volny.cz
Ceny vstupného:
Rožmberk 2 okruhy – dosp. 170 Kč,
senioři 130 Kč, děti 110 Kč.
Stezka i s lanovkou cca 200 Kč,
Vítkův kámen – dosp. 50 Kč, děti 25 Kč,
důl – dosp. 150 Kč, senior 100 Kč, dítě 80 Kč.

Na prohlídku grafitového dolu je nutné teplé oblečení.

NAHOŘE ZLEVA:

ROZPIS FOTBAL OVÝCH UTKÁ N Í
24. 8. 2014
30. 8. 2014
6. 9. 2014
13. 9. 2014
20. 9. 2014
27. 9. 2014
4. 10. 2014
11. 10. 2014
18. 10. 2014
26. 10. 2014
1. 11. 2014

17.00 h
17.00 h
17,00 h
17.00 h
16.30 h
13.00 h
16.00 h
16.00 h
15.30 h
15.00 h
14.00 h

Boršov – PIŠTÍN
PIŠTÍN – Strýčice
Mokré – PIŠTÍN
PIŠTÍN – Týn n.Vlt. B
Vrábče – PIŠTÍN
Bavorovice B – PIŠTÍN
PIŠTÍN – Neplachov
Koloděje n.L. – PIŠTÍN
PIŠTÍN – Žabovřesky
Lipí – PIŠTÍN
PIŠTÍN – Dívčice

Změna termínu vyhrazena

Český svaz žen ZO Pištín
a obec Pištín
připravuje na 14. září 2014:
Dobrodružný a poznávací pochod
v okolí Pašic,
zakončený hledáním pokladu

Sraz všech účastníků v 15 hodin v Pašicích
na dětském hřišti.
Pochod je vhodný pro všechny věkové kategorie.
Na tomto pochodu poznáme zapomenutá zákoutí
a kamenný pomník. Přijďte se pobavit s námi.

Pištínský zpravodaj
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Za mladý sport se dá považovat nekontaktní karate, ale mladí
jsou i sportovci z Češnovic Šárka Klečková a její mladší bratr
Ondřej, kteří se tomuto sportu intenzivně věnují. Takovýto sport
nemá v obci základnu, a proto asi málokdo ví, o jejich úspěšné
reprezentaci sportovního oddílu TJ Karate České Budějovice.
Čtrnáctiletá Šárka půjde
po prázdninách do žákyní čtvrtého ročníku Gymnázia Česka a olympijských nadějí v Českých
Budějovicích. Sportu se
věnuje již 8 let a přesto
že jde o sport nekontaktní, Šárka si z tréninků
i zápasů domů občas nosí zhmožděniny. Úměrně
úsilí a píli se již dostavily
úspěchy, takže je držitelkou fialového pásku
a připravuje se na další

Šárka Klečková – 2. místo
Mistrovství ČR v karate

vyšší stupeň, kterým je hnědý
pásek. Přišly i nebývalé úspěchy
v celorepublikových a i mezinárodních soutěžích. V loňském
roce například 3. místo v Hradci
Králové na Grand Prix (jedná se o největší středoevropský turnaj).
Dále je držitelkou titulu vicemistryně ČR v kategorii starší žákyně do 42 kg a 1. místo v Národním poháru ČR. Letos věkově postoupila do kategorie dorostenek, kde je velmi silná konkurence
a ani zde není bez úspěchů. V sobotu 7. června vybojovala v této
kategorii velmi hezkou bronzovou medaili na Národním poháru
v Lovosicích a zlatou medaili v lize dorostu v kumite týmů.

Její devítiletý bratr
Ondřej se věnuje karate již čtvrtým rokem,
je držitelem zeleného
pásku a startuje v kategorii žáci do 27 kg.
Po prázdninách nastoupí do čtvrté třídy
Církevní základní školy v Českých Budějovicích a jeho největším úspěchem je
vítězství v krajském
kole přeboru mládeže
v karate, které se konalo v roce 2013 ve
Strakonicích.
V současné době se
Ondřej Klečka – 1. místo
věnuje i kopané. LeKrajská soutěž karate
tošní sezónu hostuje
v sousedním SK Blata Sedlec, jelikož FC Praktic
Pištín, kde začínal, nemá dostatek dětí, aby se
dalo utvořit družstvo v příslušné věkové kategorii.
Hraje i kopanou i za školní oddíl, se kterým letos
v květnu vyhrál krajské kolo M´C Donald Cupu
v Písku. Fotbalový oddíl žáků ze Sedlce se tradičně drží na vrcholných pozicích tabulky a v zimních měsících hráli turnaj krajského formátu
(Temelín Cup), kde se ve velké konkurenci umístili
na velmi krásné třetí příčce.
Mnozí si položí otázku, kde se vzalo zalíbení
dětí v mladém sportu? Odpověď je prozaická, neboť jejich otec
byl velmi úspěšným závodníkem oddílu TJ Karate. No a za
zálibu v kopané malého Ondry mohou snad i geny z matčiny
strany, neboť děda Václav Kubašta pro kopanou žil a byl léta
nadšeným a spolehlivým trenérem žactva v sousední TJ Blata
Pištín.
Kronikář obce Češnovice

Výsledky dopravního průzkumu

Na přelomu března a dubna letošního roku proběhl dopravní
průzkum průjezdu vozidel v Češnovicích. Výsledky nikoho
nepřekvapily, v krátkosti se dá říct, že zase jezdí přes Češnovice
více aut než při minulém měření, cca o 3 tisíce více. A proč
jsme tento průzkum dělali? Zastupitelstvo obce společně
s městem Hluboká nad Vltavou připravuje umístění dvou stabilních radarů na průjezdu v obci, jejichž výsledky by byly
vyhodnocovány a také sankcionovány prostřednictvím městské policie z Hluboké nad Vltavou. Takže uvedený průzkum
slouží jako podklad pro výpočet návratnosti investovaných
prostředků do nákupu zařízení a zároveň jako jeden z mnoha
argumentů pro připravovaný obchvat.
Několik čísel z týdnů 31. 3.–14. 4. 2014 (vždy se měřil
jeden směr):
Celkem za měřené období projelo obcí 105 788 vozidel.

Z toho překročilo povolenou rychlost celkem 48 618 vozidel
(45,95 %).
Překročení povolené rychlosti od Písku 52,2 %, od Českých
Budějovic 39,7 %.
Překročení rychlosti o více než 20 km/h – 12,45 %.
Nejvyšší naměřená rychlost 125 km/h (1x v sobotu 5. 4. a 1x
v sobotu 12. 4.).
Nejvíc vozidel projelo obcí vždy v pátek (4. 4. – 9034 ks a 11.
4. – 8737 ks).

Oproti minulému měření tak poklesl počet řidičů, kteří
překračují rychlost, ale možná je to i tím, že naopak přibylo
projíždějících vozidel.
Podrobné výsledky jsou k nahlédnutí na obci.
Jaroslav Havel
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Smutné hnízdění
na pištínském
hnízdě

Zastupitelstvo obce se rozhodlo po loňském úspěchu uskutečnit i v letošním roce
přenos záběrů z čapího hnízda v Pištíně.
V roce 2014 probíhá sčítání čápa bílého
i černého, Českou společností byli vyhlášeni Ptákem roku.
Na hnízdo v Pištíně dorazil první čáp již
26. března, dosedl necelou půl hodinku po
dokončení instalace kamery. Jako by čekal,
až se obrázek jeho „domova“ rozletí do
světa. Samička přiletěla o dva dny později
krátce po poledni. Čápi dorazili o 21 dní
dříve než v loňském roce, zdálo se, že na
vyvedení mláďat budou mít dostatek času.
První vejce samička snesla 13. dubna, další
následovala 15., 17., 19., a 21. 4. Z pěti
vajec se vylíhla dvě mláďata, a to ve dnech
18. a 22. května. Obě bohužel uhynula 28.
a 29. května, pravděpodobně vinou počasí.
Desetidenní čápi mají ještě prachové peří,
které je nechrání před vlhkem a chladem.
Odborníci ale uvažovali i o možné infekci
či vývojové vadě.
Okamžitě začali přicházet reakce z celé
republiky. Pozorovatelka z Karlových Varů

Záběr z čapího hnízda z 21. dubna

napsala: Je mi moc líto, že to s tím báječným nápadem, s kamerou na čapím hnízdem dopadlo tak smutně. Budu moc ráda,
když tento projekt příští rok znovu oživíte.
Koukala jsem alespoň jednou denně na
čápici, a pak chvilku ne (čekala jsem na
mladé), a teď jsem se dozvěděla tu smutnou zprávu. Držím pěsti, ať každý další rok
přináší jen štěstí. Děkuji. Další reakce
přišla například z Jindřichova Hradce:
Dobrý den mám smutek i já, že čapí rodinka nemohla vychovat potomky. Věřím, že
vše způsobilo velmi špatné počasí... nedá
se nic dělat. Věřím, že příští rok se zase
čápi k vám vrátí a budu zase každý den
pozorovat jejich život. Děkuji vám, že máme možnost sledovat každoročně váš web.
Ještě citace z další zprávy: Je to škoda, že
to ve hnízdě takto dopadlo. Těšili jsme se,
že děti uvidí celý průběh hnízdění a růstu
malých. Ale počasí, nebo řízení osudu
rozhodlo jinak. Ještě jednou Vám a vašim
lidem v obci, kteří se o podívání do hnízda
zasloužili srdečně děkuji. Byl to dobrý nápad a hodně lidem tak otevřel oči, kde je
Pištín. Máte opravdu pěknou
obec a vím, co to dá práce,
život v obci takto podchytit.
Reakcí bylo pochopitelně
více, emailových i telefonických.
Přenos web kamery byl po
úhynu mláďat pochopitelně
ukončen. Čapí pár se na
hnízdo vrací. V Pištíně se
objevují i další čápi, většinou přilétají tři najednou.
V okolí hnízda se pohybovali i v době, kdy samice
seděla na vejcích, spatřeni
byli i v předvečer úhynu

druhého mláděte. Krásu čápů v letu mohli
občané pozorovat například v neděli 27.
července, kdy nízko nad návsí přelétalo
5 čápů, sedali na komín fary, na kostel
i na další budovy.
Na závěr se ještě vrátím k loňskému
malému mláděti, které bylo převezeno do
záchranné stanice ZOO Ohrada. Podle
vyjádření jeho ošetřovatele byl čáp vyhladovělý. Stále jedl, přejedl se, až se
nemohl hýbat, tak mu pracovníci začali
říkat Otesánek, zkráceně Otík. Koncem
června letošního roku bylo sondovou metodou zjištěno, že se jedná o samičku. Svůj
růstový deficit již nedohnala, zůstala menší
než čápi bývají. Pracovníci ZOO ji přesunuli do výběhu ptáků, kde žije již čapí
pár. Předpokládají, že se zde čapí slečna
rozlétá, pak bude možná přesunuta do
jiného výběhu či do jiné ZOO. Její návrat
do volné přírody není pravděpodobný, již
si moc zvykla na pomoc člověka.
Jarka Čapková

Čapí samička v ZOO Ohrada

Pištínský zpravodaj vychází jako informační periodikum pro občany obcí Pištín, Češnovice, Pašice
a Zálužice. Toto číslo vychází v srpnu 2014. • Příprava a tisk: Tiskárna Jihočeský inzert expres s.r.o.,
Na Barborce 2, Dobrá Voda u Č. B. Povoleno MK ČR pod ev. č. MK ČR E 21552 • Obec Pištín,
tel. +420 387 983 004, e-mail: pistin@pistin.cz, www.pistin.cz

