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Vážení spoluobčané,
ve svém krátkém příspěvku do tohoto čísla
Zpravodaje bych se chtěl věnovat těm nejčastěji kladeným dotazům na různé projekty,
které v obci probíhají nebo se připravují pro
nejbližší období.
Jen bych na začátek chtěl podotknout, že
není vždy jednoduché nápady občanů, zastupitelů nebo ty vlastní uvést do praxe. Určitě nejtěžší je sehnat dostatek peněz. Je nutné se
spoléhat na to, že se nám v příslušných dotačních titulech podaří přesvědčit toho, kdo naši
žádost posuzuje (neboť nemáme žádné strýčky
či tetičky na ministerstvech), že máme větší
zkušenosti, větší potřebu, větší podporu občanů
než ti ostatní žadatelé.
V minulém čísle jsem psal o tom, co připravujeme pro toto období. Něco jsme splnili,
někde běží příprava či realizace, něco jsme
museli odložit a některé projekty budeme realizovat, až se nám podaří dotáhnout přípravu
do konce.

ODPADY
Podařilo se zprovoznit sběrný dvůr a zkvalitnit
systém odpadového hospodářství – doplněním
o další nádoby a kontejnery. Tím víc je smutné,
že se pořád najde dost lidí, kteří nedokáží
pochopit, co je papír, plast, sklo a stále stejně
jako před lety házejí vše do popelnic (v tom
lepším případě). I pokusy o vyvezení nebezpečných odpadů a stavebního materiálu do
sběrného dvora jsou stále na denním pořádku.
Často se najde někdo, kdo se snaží do kontejneru na velkoobjemový odpad propašovat
třeba eternit, lepenku a podobné zakázané materiály. Připravuje nás tím všechny o peníze,
protože následná likvidace znamená mnohonásobně větší částku za odvoz a likvidaci
kontejneru. Pracovníci svozové firmy po příjezdu na skládku musí tento kontejner vysypat, ručně roztřídit a za to vše
platíme násobky běžné likvidace.
Podobný případ – co si můžeme
myslet o člověku, který do nádoby
na BIO odpad odloží zbytky zeleniny v krásně zavázaném igelitovém sáčku. Úsudek si každý
udělejte sám.

Oprava chodníku a vjezdu
u obecního úřadu v Pištíně.

CHODNÍKY
S přispěním Jihočeského kraje se
podařilo opravit několik chodníků
v obcích a v příštím roce budeme
v opravách a budování nových pokračovat podle plánu, který máme.
Na většinu chybějících chodníků se

již zpracovává projektová dokumentace nebo
se vyřizuje stavební povolení, abych mohl
při sestavování rozpočtu na rok 2016 počítat
i s těmito stavbami.

ŠKOLKA PIŠTÍN
Tady bohužel musím zarmoutit ty, kteří stejně
jako já počítali se zahájením provozu v lednu
2016.
Po vyhlášení výsledků výběrového řízení se
opakovaně neúspěšní uchazeči odvolávali a tak
bylo čistějším řešením výběrové řízení zrušit
a vyhlásit nové na zpracování projektové dokumentace. Asi bylo chybou, že jsem chtěl,
aby objekt školky byl co nejvíce energeticky
úsporný a tudíž provoz co nejlacinější. Kdybychom tam toto kriterium neměli, tak by už
možná projektant měl hotový projekt a mohl
být v lednu spuštěn provoz. Proto již poněkolikáté opakuji, že můj názor na zákon o veřejných zakázkách je velice negativní. Takže
s provozem MŠ podle nových termínů počítáme
od září 2016 a protože jsem optimista, věřím,
že tento termín bude konečný.

KANALIZACE PIŠTÍN
Proběhlo VŘ na zhotovitele, a všechny potřebné doklady byly zaslány na ministerstvo
zemědělství.
Teprve po potvrzení peněz na financování svoláme všechny, kdo budou mít zájem a odborníci
jim zodpoví dotazy týkající se jejich přípojek.
To vše, jak předpokládám, proběhne začátkem
zimy.
KOMUNIKACE
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo smlouvu s firmou, která provede opravy na vybraných komunikacích v majetku obce.

ČEŠNOVICKÁ HOSPODA
Byl dokončen projekt a je zažádáno o stavební
povolení, takže stavba by měla být zahájena
v plánovaném termínu – říjen 2015.

ÚPRAVY NÁVSÍ A VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ
V současné době paní Kastlová zpracovává
pro všechny místní části návrhy úprav, tak jak
vzešly ze žádostí občanů. Realizaci budeme
provádět průběžně podle náročnosti na finance
a čas.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří
pro obec pracují, ať už těm dobrovolníkům,
tak i zaměstnancům, a tím přispívají, že naše
obec již není jen puntík na mapě, ale že je to
místo, kde se dobře žije.
Jaroslav Havel
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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 30. 3. 2015
Zastupitelstvo schválilo:
 prodej pozemku parc. č. 1656/27 k.ú Češnovice
 prodej části pozemků parc. č. 37/2 k.ú. Pištín, parc. č. 2862/2
k.ú. Pašice
 podání žádosti na bezúročnou půjčku z prostředků Fondu
podpory investičních akcí Jihočeského vodárenského svazu na
výstavbu kanalizace Pištín
 instalaci zabezpečovacího zařízení v prostorách Spolkového
domu
 vnitřní předpis č. 1/2015 upravující odměny zastupitelů obce
dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. s platností od
1. 4. 2015
 výběrovou komisi na výběr firmy na opravu chodníků
 výrobu reklamních předmětů obce
 stanovy Svazku obcí Blata
 komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro posouzení
a hodnocení nabídek a pro posouzení kvalifikace uchazečů na
akci „Kanalizace a ČOV Pištín“
 firmu Pokrývačské a tesařské práce Kordík na provedení výměny střešní krytiny na staré hasičské zbrojnici v Češnovicích
 výběr firmy A.S.A. České Budějovice s.r.o. na svoz komunálního odpadu a pověřilo starostu podpisem smlouvy
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení inženýrské sítě –
„Pištín – prodloužení vodovodního řadu“, se společností SÚS
Jč. Kraje
 opravu poškozených míst na komunikacích patřících obci

Zastupitelstvo projednalo:
 nabídku Jednoty na prodej části pozemků parc. č. 34/3 a 34/2
k.ú. Pištín a pověřilo starostu dalším jednáním
 předloženou studii rekonstrukce Češnovického hostince
 a vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru
 návrhy na změnu dopravního značení
 nedodržování pořádku nájemníky ve společných prostorách
obecního domu
 prořez stromů na obecních pozemcích
 parkování kamiónů na návsi a jiných částech obce, parkování
aut v Pašicích, výměnu dopravního značení (zrcadla) v Češnovicích, hospodaření s rybníčkem na návsi v Češnovicích, výměnu radaru v Češnovicích, změnu hudby na Obecní ples,
směrnici o zadávání veřejných zakázek, možnost spolupráce
se ZOD Blata na svozu kontejnerů, připravovanou výstavbu
autoservisu pro potřeby Autobazaru v Češnovicích, opravu
cesty do Doubí

Zasedání ze dne 4. 5. 2015
Zastupitelstvo schválilo:
 studii rekonstrukce Češnovického hostince
 bez výhrad závěrečný účet hospodaření obce Pištín a přijalo
opatření k nedostatku ve zprávě o přezkumu hospodaření za
rok 2014: o příjmu transferu bude účtováno dle zákonných
předpisů
 předloženou účetní závěrku za rok 2014 včetně Inventarizační
zprávy, výkazu zisku a ztrát, daňového přiznání daně z příjmu
právnických osob

 výběr firmy Kulhánek Mařík – KM s.r.o. s nejnižší cenovou
nabídkou na opravu chodníků v obci
 zřízení osadního výboru v Zálužicích, předsedkyně Anna
Suchanová
 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Pištín
 smlouvu se ZOD Sedlec o dodávání posečené trávy z obecních pozemků k dalšímu zpracování a pověřilo starostu jejím
podpisem
 přijetí dotace na projekt „Dovybavení včelařské expozice
v Pištíně“ a pověřilo starostu podpisem smlouvy
 výběr firmy EZS na dodávku a montáž zabezpečovacího
systému
 vyhlášení výzvy k podání nabídky na výstavbu MŠ
 nákup travní sekačky
 přijetí dotace POV

Zastupitelstvo projednalo:
 postup projektu Výstavby kanalizace a ČOV Pištín
 postup výstavby Sportovně rekreačního areálu v Pištíně a rozhodnutí úřadu ROP ohledně povrchu multifunkčního hřiště
a pověřilo starostu podepsáním dodatku smlouvy o dílo s firmou Edikt, týkající se změny ceny povrchové úpravy a výběru
prvků pro seniory
 a vzalo na vědomí zprávu finančního výboru
 a vzalo na vědomí rozpočtové změny č. 2/2015 a 3/2015
 průběh veřejných schůzí
 Výroční zprávu firmy JVS za rok 2014
 nástavbu sálu v Češnovicích, informaci o plašení kormoránů,
výměnu střešní krytiny na staré hasičárně v Češnovicích, informace o nabídce firmy Best, odvodnění a odizolování Hasičské
zbrojnice v Češnovicích a povinnosti obce ve vztahu k JSDH
v obci a naopak

Zasedání ze dne 29. 5. 2015
Zastupitelstvo schválilo:
 podání žádosti o registraci Mateřské školy Pištín
 zahájení přípravy výběrového řízení na obsazení pozice ředitel/ka Mateřské školy Pištín
 prodej části pozemku parc. č. 1656/2 k.ú. Češnovice za navrhovanou cenu jedinému zájemci a pověřilo starostu dalším
jednáním
 rozpočtovou změnu č. 4/2015
 prodej pozemku parc. č. 37/2 k.ú. Pištín za navrhovanou cenu
jedinému zájemci a pověřilo starostu dalším jednáním a podpisem kupní smlouvy
 prodej pozemku parc. č. 2862/2 k.ú. Pašice za navrhovanou
cenu majiteli sousedního pozemku z důvodu zarovnání hranic
pozemků a pověřuje starostu dalším jednáním a podpisem kupní
smlouvy
 zřízení osadního výboru Pašice, předsedkyně Lucie Kačerová
 nevydávat potvrzení o zaplacení poplatku za likvidaci odpadu
občanům, kteří nemají v obci trvalé bydliště, jelikož v naší
obci se poplatek za likvidací odpadů neplatí
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Zastupitelstvo projednalo:
 protokol o otevírání nabídek na zhotovitele akce „Výstavba
mateřské školy“
 protokol o otevírání nabídek na zhotovitele stavby „Kanalizace
a ČOV Pištín“
 aktuální informace o realizaci obchvatu Češnovic, v současné
době probíhají práce na vydání územního souhlasu stavby
 dohodu mezi obcemi Svazku obcí Blata financujícími 1. etapu
výstavby plynovodu, obec obdrží další část financí z prodeje
uvedené soustavy STL plynovodu
 předpokládanou cenu pozemku parc. č. 1911/3 v k.ú. Pašice,
starosta bude dále jednat se zájemcem o koupi
 znalecký posudek vyhotovený na ocenění pozemku parc.
č. 348/35 k.ú. Pištín, zastupitelstvo navrhuje dohodnout s majitelem směnu pozemku za účelem lepšího přístupu na navazující obecní pozemek
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 průběh jednání Valné hromady JVS
 návrh ceny na pozemek u prodejny Jednota

Zasedání ze dne 29. 6. 2015
Zastupitelstvo schválilo:
 výběr firmy STAVEA plus s.r.o jako zhotovitele stavby MŠ
 výběr firmy SWIETELSKY stavební s.r.o., která nabídla nejnižší cenu a vyhověla podmínkám zadávacího řízení na zhotovení stavby „Kanalizace a ČOV Pištín“
 Provozní řád Sportovně rekreačního areálu v Pištíně
 smlouvu s firmou Vialit Soběslav na opravu obecních komunikací a pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo

Zastupitelstvo projednalo:
 zprávu o uplatňování Územního plánu Pištín, konečná verze
bude vyvěšena na úřední desce obce
 dokončení projektu Sportovně rekreačního areálu v Pištíně

P O D Ě K O VÁ N Í

®
Poděkování a pochvalu si jistě zaslouží vedení i zaměstnanci obecního úřadu za vysázená stromořadí
z Pištína ke kapličce sv. Vojtěcha a z Češnovic k Čejkovicím. O stromky je dobře postaráno a rostou, přestože
je rády okusují srnky. Už nyní některé břízky skýtají trochu stínu a za pár let budou procházky za letního parna
ve stínu stromů příjemným odpočinkem.
Spokojená občanka

V Ý Z VA

®
Kulturní komise by ráda v předvánočním čase uspořádala Výstavu betlémů z domácností našich obcí.
Rádi bychom touto cestou požádali ty z Vás, kteří jste ochotni své betlémy zapůjčit, ohlaste se nám
prosím do konce září na obecní úřad nebo do pištínské knihovny, popřípadě e-mailem pistin@pistin.cz nebo
pistin.knihovna@seznam.cz.
Výstava bude pořádána ve dnech 18. a 19. prosince, betlémy Vám budou vráceny 21. prosince.

MAS ROZKVĚT / poradce pro místní podnikatele
Již jsou otevřeny výzvy OP PIK!

Jedním z výstupů Fóra Zdravé MAS byl požadavek na
vyšší podporu místních podnikatelů v jejich snaze získat
dotace na rozvoj firem.
Proto se MAS rozhodla přijmout do týmu novou projektovou manažerku Ing. Kozákovou, která má na starost výlučně
„hledání“ příležitostí – dotačních výzev – pro živnostníky
a firmy. Naše nabídka zahrnuje služby v rámci celého projektového cyklu – od vyhodnocení dotačních příležitostí, přes
kompletní zpracování žádosti o dotaci, až po její sledování
do přidělení dotace. Poradíme vám i při samotné realizaci
projektů, především při kompletní administraci projektu ve
vztahu k poskytovateli dotace.
Jak na to? Postačí přes webovou stránku MAS vyplnit vstupní
formulář – „dotační rádce“ se vám ozve zpět a můžete začít.

Nebo napište na mail kozakova@masrozkvet.cz.
Všechny aktuality v oblasti „užitečných“ dotací zveřejňujeme
také na našem webu, kdo má zájem, může se zdarma zaregistrovat k odběru novinek. Naším zájmem je pomoci při financování Vašich projektových záměrů, které přispějí k rozvoji
našeho regionu – finanční prostředky získané poradenstvím
budou využity na spolufinancování další činnosti, provozu
a zastřešujících projektů MAS.
Také proto bude MAS poradenství podnikatelům poskytovat také mimo region MAS Rozkvět. Záleží na zájmu, jak se
tato služba MAS osvědčí.
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Vítání občánků
Adam Špringl

Adéla Bajtošová
Alžběta Matouškov
á

Již podruhé měla naše rodina možnost
zúčastnit se Vítání občánků. Opět jsme
byli mile překvapeni, co vše si pro nás
„obec“ připravila.
Vítání občánků probíhalo 29. 6. 2015
od 17 hodin. Zahájení, jako obvykle, provedl pan starosta, který nás přivítal a seznámil s programem.
Atmosféru navodily děti: Tomáš Kopal,
Natálie Nováková, Lenka Modrová, Diana Dahmouhová, které pod vedením Jarky

Zuzana Korešová
Kateřina Vincíková
Ondřej Smetana
Jana Fiškandlová
Čapkové předvedly své vystoupení, sklá- minky růže. Při tomto slavnostním aktu
dající se z rapované a z klasické písně. došlo také k fotodokumentaci, která
Oproti Vítání občánků v roce 2012 to byla bude zveřejněna na webu http://galerieveliká změna a musím říci příjemná. Vy- pistin.rajce.idnes.cz/
stoupení mělo „šmrnc“.
Atmosféra byla velmi příjemná, a aby
Následovala oficiální část. Pan starosta byla ještě příjemnější, tak pro nás, na
pronesl krátkou řeč, po které proběhlo za- závěr akce, obec připravila bohaté občerpisování „nových občánků“ do Pamětní stvení.
knihy. Při zapisování nám byly předány
Tímto bych chtěla poděkovat všem,
dary – koš plný dobrot značky Hamé, kteří se na této vydařené akci podíleli.
Gabriela Vlásková
krásný doma háčkovaný čáp a pro maElena Vlásková Jakub Vávra

IV. ROČNÍK PIŠTÍNSKÉHO FESTIVALU

„SLET BALETEK“

V sobotu dne 15. 8. 2015 se od 14.00
hodin otevíral Sportovně rekreační areál
v Pištíně a zároveň se konal od 15.00 hod.
IV. ročník přehlídky amatérských souborů
Jihočeského kraje.
Na začátku všechny přivítal starosta
obce Pištín Jaroslav Havel a za Pištínské
baletky Jana Božovská.
Přihlásilo se deset souborů, ale přijelo
jich pouze sedm, tři se omluvily.
Představily se tyto soubory:
Pištín: Pištínské baletky
Jáma u Lhenic: Jámské holky
(Prachatice)
Omlenice: Omlenické holubičky
(Č. Krumlov)
Bavorovice: Spolek dobrých holek
(Č. Budějovice)
Rapšach: Trnky brnky (J. Hradec)
Želiv-Vřesník: Jelcinky (Pelhřimov)
Nákří: skupina Protách (Č. Budějovice)

Všechny tyto soubory předvedly dva tance.
Hlavním cílem přehlídky bylo
udělat si krásné odpoledne,
seznámit se s novými účinkujícími, kde vzniká dobrá
nálada a soudružnost všech
lidí. Navzájem pobavit nejen
sebe, ale i diváky, kteří se na nás přišli
podívat.
V letošním roce přišlo cca 230 lidí nejen
z naší vesnice, ale i ze širokého okolí, což
jsme ani nečekali. Atmosféra byla velice
pěkná a bujará.
Přivítali jsme hosty senátora Ing. Tomáše Jirsu, starostu obce Novosedly nad
Nežárkou a starostu obce Želiv.

Za báječnou atmosféru se postarala hudba Josefa Maxy, který vše zároveň moderoval.
Po skončení přehlídky byla volná zábava. Škoda, že vše překazila bouřka.
Všichni, kteří zůstali, byli promočeni
tak, že mohli soutěžit o MISS mokré tričko,
ale nám to nevadilo, bavili jsme se dál.
Děkujeme starostovi Jaroslavu Havlovi
za vše co pro nás udělal a také za sponzorský příspěvek od firmy Vakast.
Vaše Baletky, Marie Živnůstková

 Kdo by měl zájem přijít mezi nás bude
vítán, zkoušku máme každé úterý od 19
hodin v sále ve Spolkovém domě v Pištíně,
věk nerozhoduje ☺

KNIHOVNIČKA
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Veřejná knihoskříňka v Češnovicích má
spoustu uživatelů, rádi se tu zastaví i kolaři.
Funguje od 3. května a doposud dobře
slouží svému účelu. Doufáme, že tomu
tak bude i nadále. Pokud bude obliba knihoskříňky pokračovat, uvažujeme o dalším
rozšíření tohoto malého projektu. Knihovnička nejvíce zaujala malé čtenáře. To je
velmi dobré v dnešní době, kdy spousta dětí
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nečte téměř nic. V knihovničce
začínají pro ně chybět knihy. Proto
chci touto cestou poprosit všechny, kdo mají doma nevyužité
knihy pro děti od 0 do 6–7 let,
jestli by je do knihovničky nedarovali, nebo si je přišli vyměnit
za jiné.
Jana Božovská

MOJE SETKÁNÍ S OLYMPIONIČKOU

Když se řekne perníkářství, málokdo by uvěřil tomu, že
i v něm se pořádají olympiády.
Na jedno takové setkání perníkářů, dokonce s dvojnásobnou
olympijskou vítězkou, jsem dostala pozvání v únoru letošního
roku. Hned jsem věděla, že se určitě chci zúčastnit. Setkání
zorganizoval učitel včelařství a perníkář Karel Ostárek z Bohuslavic ve dnech 11.–12. dubna letošního roku na Moravě
v Teplicích nad Bečvou. Přijelo nás celkem 38, z toho jich bylo
6 ze Slovenska, 3 z Polska, nejvíce jich bylo z Moravy a několik
nás bylo z Čech. Několik perníkářů přivezlo překrásná perníková díla. Penzion Diana se provoněl perníkem a velmi dobrou
náladou. Celým setkáním nás provázela dvojnásobná olympijská
vítězka v pečení a zdobení perníku Bc. Mária Muráriková ze
Slovenska. Promítla nám všechna svoje díla na různých soutěžích
a dokonce přivezla i svoje poslední dílo, se kterým získala
stříbrnou medaili v Lucemburku při účasti 53 zemí světa. Dílo
tvořila 300 hodin, má název SOS, dílo má 3 sekce, první před-

byly korunovány již několika zlatými medailemi. K narození
prince Georga z královské rodiny, posílali i velký perníkový
dárek do Anglie. Paní Londové dělá věhlas mikrozdobení a v brzké době si chce dát jemně zdobený perník patentovat.

I když cesta do Teplic nad Bečvou a zpět byla daleká, prožila
jsem pěkný víkend ve společnosti velmi šikovných lidí.

Alena Šilhová

stavuje vývoj včely, druhá včelí produkty a třetí úhyn včely. Dílem
se chtěla dotknout toho, jak jsme necitliví k přírodě, jak vyhyne včela, vyhyne lidstvo. Zlatou olympijskou medaili získala
v Erfurtu a v Bulharsku. Perníčkům se věnuje 35 let a v zahraničí
soutěží letos 8. rok.
Kromě paní Murárikové se nám představila Jaroslava Londová
ze Vsetína, která je učitelkou teorie a praxe na střední odborné
škole pro kuchaře a cukráře. Sama i se svými učni se zúčastňuje
mezinárodních soutěží v pečení a zdobení perníků. Jejich úspěchy

Vpravo je paní Muráriková, vlevo paní Londová
při hodnocení perníkových výrobků.

Pištínský zpravodaj
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CESTA DO PRAHY ZA HAŠLEREM

16. května jsme v 10 hodin dopoledne vyrazili (Viktor, Pavlínka, Matoušek
a Klára) do Protivína pro Fandu. Dali
jsme si zmrzlinu a vyrazili do velkého
města do Prahy. U Příbrami jsme si udělali přestávku u pumpy, kde jsme objevili jezírko s oranžovými kapry a kde
jsme si zacvičili na hřišti „Zdraví nás
baví“ (tak ho nemáme jen v Chelčicích :-)
a cesta do Prahy už nám potom utekla...
Zaparkovali jsme na Palackého náměstí

u benediktinského kláštera u Emanz a šli
jsme pěšky na Karlovo náměstí a odtud
tramvají jeli na Náměstí Míru do Vinohradského divadla.
Lístky na představení „Hašler...“ jsme
dostali jako dárek od pana starosty Havla
z Pištína. Představení bylo moc krásné...,
zpívali jsme, tleskali i plakali, když pan
Hašler umřel v koncentračním táboře za
2. světové války.
Fanda si pak popovídal s panem reži-

sérem Tomášem Töpferem a vydali jsme
se na Václavské náměstí do Muzea Lega.
Tam jsme jezdili mašinkami, stavěli domy
a i tam na nás byli hodní... nechali nám
vstupné zadarmo:-)
Vrátili jsme se až ve 22 hodin večer.
„Modrý blesk“ (citroën také od manželů
Havlových) nás dovezl v pořádku domů
i s řidičkou Klárou.

Uživatelé STD chelčického domova

ŠIPKOVANÁ (NE)JEN PRO DĚTI

Český svaz žen Češnovice uspořádal ve vsi 13. 6. 2015 šipkovanou, při které se mohli pobavit jak děti, tak dospěláci. Počasí
nám přálo až moc, takže kvůli velkému horku někteří přihlášení
svou účast odvolali. Ze 41 přihlášených dětí se v Češnovicích
u májky v 15 hodin nakonec sešlo 28. Každý zúčastněný dostal
na krk kartičku, na kterou se sbírala razítka za splnění úkolů
na stanovištích.
Děti se rozdělily podle věku a následně zařadily do skupin
tak, aby každá obsahovala všechny věkové kategorie:

MALÍČCI
– děti školkou povinné
STŘEDNÍČCI
– předškoláci a čerství školáci
VELIKÁNI
– děti, kteří už si sami jako
„děti“ nepřipadají ☺

Stanovišť bylo 10 a úkoly byly vědomostní, pohádkové, záludné i naučné.

P O Z VÁ N K A

Za splnění všech
úkolů pak děti dostávaly na hřišti balíček
jako překvapení. Připravené bylo i ohniště
a buřty k opékání.
Závěrem nám největší odměnou byla
úchvatná Bubenická
show, do které se pak zapojili všichni, kdo měli
volné ruce či ústa ☺. Byly nám rozdány hudební
nástroje a celé Češnovice ožily koordinovanou
hudbou pod vedením členů kapely.
Velké poděkování patří jak dobrovolníkům pomáhajícím na stanovištích, tak zúčastněným dětem
i jejich rodičům za parádní atmosféru i neskrývané
nadšení.
Budeme se zase brzy těšit na viděnou u dalších
plánovaných akcí.

Český svaz žen Češnovice

®
ČESKÝ SVAZ ŽEN ZÁKLADN Í ORGAN IZACE PIŠTÍN si Vás dovolují pozvat na akci nazvanou:
„ POCHOD OKOLO PAŠIC“. Dne 12. 9. 2015 od 14 hod. sraz na dětském hřišti v Pašicích. Trasa není náročná
a bude obohacena překvapením pro děti. Na dospělé čeká bezva výlet s poznáním mnoha zajímavostí z okolí Pašic.
Dále si Vás dovolujeme pozvat na akci: „ POUŠTĚNÍ A VÝROBA DRAKŮ“. Dne 3.10. 2015 od 15 hod. sraz
u fotbalového hřiště v Pištíně. Draka si přineste svého. Na místě si také bude možné namalovat draka na čtvrtky.
Na závěr bude opékání buřtů. Změna programu a termínu v případě nepřízně počasí je možná. Sledujte letáky
na vývěskách a hlášení místního rozhlasu. Děkujeme za pochopení.
Neseďte doma a přijďte mezi nás. Těšíme se na Vás.

Pištínský zpravodaj
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Český svaz žen Pištín, obec Pištín
a hostinec Na Dolánku uspořádaly dne
21. 6. 2015 od 15 hodin oslavu Dne otců.
Na programu byl turnaj v pétanque
a další hry (kuličky, čára s céčkama, házení kroužků na ptáčka).
Sešli jsme se u hřiště na pétanque
u hostince Na Dolánku v Pištíně. Celkem
přišli jen „4 otcové “ i s rodinami. Všichni
byli seznámeni s pravidly hry a poté se
utvořilo celkem 8 týmů: 1. Bílí ňuňu
tygříčci, 2. Kamil s Vojtou, 3. Jirka s Luckou, 4. Modré víly, 5. Alda s Marťasem,
6. Sparťani Kopalů, 7. Aleš s Kájou,
8. Holki.
Všechny týmy se snažily. Někomu se
dařilo lépe, někomu vůbec ne. Někdo tuto
hru hrál poprvé. Všem se hra zalíbila.

7

DEN OTCŮ

Absolutními vítězi se staly
týmy s číslem 2. Kamil
s Vojtou a 7. Aleš s Kájou.

Protože byla malá účast, téměř všechny
děti vyhrály medaile, které věnovala obec
Pištín. A dále všichni dostali medaili za
účast a malou pozornost od Českého svazu
žen Pištín.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na
organizaci a také hostinci Na Dolánku, že
nám vyšli vstříc.
Děkujeme přítomným otcům, že se
přišli bavit a oslavit svůj den.
Den otců je svátek oslavující otcovství, vztah otce
k dítěti a roli otců ve společnosti. V mnoha zemích
včetně ČR se slaví třetí
neděli v červnu.
Za ČSŽ Pištín
Naďa Lexová

POUŤOVÝ FOTBALOVÝ ZÁPAS SVOBODNÍ x ŽENATÍ
V Češnovicích na novém hřišti, 26. července za krásného
počasí, byl v půl desáté dopoledne zahájen pouťový zápas
v kopané s dlouholetou tradicí, svobodní proti ženatým. Začátek vyzníval pozitivně ve prospěch ženatých, navíc v jejich
družstvu slibovaly zážitek některé přezdívky světových sportovních es, jako Šozda, Mesi a Lendl. Hrálo se tvrdě, takže
zakrátko došlo ke zranění jednoho ze svobodných, který do
konce zápasu již nenastoupil. Avšak svobodní měli natréno-

váno, jak by ne, když v útoku velmi dobře hrál číšník, který
v zaměstnání na place naběhá denně 25 kilometrů i více. Měli
i štěstí, tyč branky je několikrát zachránila od několika gólů.
Byla to bitva a výsledek nebyl jednoznačný až do samého závěru, ve kterém svobodní vedli 4:3. Po dohodě s rozhodčím
M. Novotným došlo k nastavení času za zakopnuté míče daleko do pole, a tak v tomto přídavku ženatí srovnali na 4:4.
Přihlíželo asi 20 diváků.
Náhodný divák

ROZPIS FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ NA PODZIM
KOLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

DATUM
23. 8.
30. 8.
5. 9.
12. 9.
19. 9.
26. 9.
volno
10. 10.
17. 10.
24. 10.
31. 10.

ZAČÁTEK
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
14.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.

ZÁPAS
Lipí – PIŠTÍN
PIŠTÍN – D. Bukovsko B
Mokré – PIŠTÍN
PIŠTÍN – Týn nad Vlt. B
Černý Dub – PIŠTÍN
Chrášťany – PIŠTÍN

16.00 hod.
15.30 hod.
15.00 hod.
14.00 hod.

Koloděje n. L. – PIŠTÍN
PIŠTÍN – Žabovřesky
Úsilné – PIŠTÍN
PIŠTÍN – Dívčice
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ČINNOST DIVADELNÍHO SPOLKU KUBATA
V PIŠTÍNĚ V LETECH 1939–1941
o povolení doplněnou o německý překlad obsahu hry a životoDivadelní spolek byl v Pištíně založen v roce 1919, o jeho
pisu autora. Představení bylo povoleno, ale na plakáty museli
počáteční činnosti již v minulosti ve Zpravodaji články vyšly. Nyní
ochotníci uvést nápis: Židům vstup zakázán. Při představení
se zaměřím na dění ve spolku v letech 2. světové války. V té době
29. září byly použity nové reflektory a tlumič světla. Nescházeli
obecní i školní kronika podléhaly cenzuře, divadelní kronika
však návštěvníci ani z blízkého okolí, ze všech okolních vesnic
je však psána otevřeně, o její existenci zřejmě úřady nevěděly.
sešli se lidé podívati na českou písničku a tuto také celé hlediště
V únoru 1939 začali ochotníci nacvičovat operetu „U panského
při ukončení zazpívalo.
dvora“, jejíž premiéra byla naplánována na 19. březen. Po okuDalší premiérou byla hra „Pepička z malé hospůdky“ v režii
paci 15. března však byla činnost všech spolků úředně zakázána.
Františka Pošusty, na kterou všichni členové namalovali nové
Divadelní kronika uvádí: Tento den bude zapsán v našich dějinách,
kulisy lesa. Při úplně vyprodaném sále byla tato veselohra velice
neboť jsme ztratili naši samostatnost. Zmizel stát, který před
pěkně předvedena, obecenstvo bylo úplně uspokojeno.
dvaceti lety dobyli naši legionáři. Po urovnání poměrů začal
Divadelní rok 1941 začal únorovým koncertem Jihočeské XII.,
spolek nacvičovat hru „Srdce matčino“ pod vedením režiséra
na programu byly české a jihočeské písně. První hrou roku byla
Karla Jindry, premiéra byla 7. května před nacpaným sálem. Di13. dubna veselohra „Myslivecká latina“ nastudovaná režisérem
váci byli nadšeni, provedení hry chválil i list Jihočeská jednota.
Františkem Pošustou. V hodnocení hry zmiňuje kronikář zejména
Z dalšího záznamu z tohoto roku se dozvídáme: 3. září měl náš
Jana Kozla, představitele komických rolí: Obecenstvo nevycházelo
spolek slavnost „Staročeské dožinky“. Slavnost pořádána na
ze smíchu a náš komik Kozel sklidil mnoho potlesku při otevřené
Picině. O půl druhé hodině vyjely povozy od dolejších Dvořáků
scéně v ojedinělých výstupech. Na další straně kroniky se píše:
s hudbou. Vozy ověnčeny a na nich členové v národních krojích,
Jest však velmi těžké vybírati divadelní hry, které jsou omezené
což působilo velice malebný dojem. Na místě slavnosti předvea i tak jest často úřady mnoho vyškrtáno. Jest těžko ručiti v této
dena pak zdařilá dožinková scéna. Byla to snad poslední zábava
době za předvedené hry a přece náš spolek neustává a hledí
v tomto roce, neboť jest zde třeba podotknouti, že celá slavnost
naše obecenstvo, kterému nezbyla dnes již žádná jiná zábava,
byla konána již za válečného stavu. 1. září vtrhlo německé vojsko
pobaviti. Jsme všichni spjati do úzkého kabátu a není zatím možno
na Polský stát, čímž bylo zahájeno nepřátelství a začaly opět
povoliti dírky, aby bylo možno volněji vydechnouti. Činovníci
pracovati vražedné nástroje. Jest to politování hodné, že národy
různých jiných korporací jsou pozavíráni. Jest úplně zastavena
tak brzy zapomněly na běsnění války světové, která byla ukončinnost sokola a dělnických tělocvičných spolků. Jsou zastaveny
čena v roce 1918, za 21 let začali se lidé opět vraždit a žádný
taneční zábavy, takže nám zbývá jedině divadlo a jsme rádi, že
snad neví proč.
alespoň toto, byť dosti omezené, možno předvésti. Dnes ovšem
Další divadelní hrou sehranou 29. října 1939 byla veselohra
nikdo neví, nebude-li snad již zítra i toto zastaveno a činovníci
„Mezi námi děvčaty“ nastudovaná režisérem Karlem Jindrou.
popohnáni k odpovědnosti a snad i pozavíráni.
Kronika uvádí: Dle kritiky obecenstva, které u nás není dosud
Následovala veselohra „Krajánek a jeho dítě“ nacvičená opět
mravně zkažené, byla hra tato nevhodná a neučinila ani nezarežisérem Pošustou. Při představení 2. června se při některých
nechala řádný dojem. Proto dejme si pozor a hrajme na příště
výstupech obecenstvo neudrželo a tleskalo při otevřené scéně.
jen to, co se hodí pro náš venkov a co mravně i národně povznáší.
Podzimní část sezóny začala představením „Mé štěstí má zlaté
10. prosince uspořádal spolek Mikulášskou zábavu, při níž
vlasy“, které v Pištíně sehráli ochotníci ze Zlivi. Místní spolek
byly sehrány jednoaktové hry: „U tří nemluvňat“ a „Zamilované
nacvičil hru „Muzikantská Liduška“, která měla premiéru 12. října.
psaníčko“, dále pak scéna „Mikuláš nám nadělí“. Účast obecenstva nebyla příliš velká, neboť cesty byly
zaváty sněhem.
Prvním představením roku 1940 byla
veselohra „Voňavá selka“ v režii Karla
Jindry sehraná 26. března. Kronikář píše:
Vše by bylo v pořádku až na to, že již
přes rok jsme součástí Říše a že vedení
války Říše stojí nás hodně sebezapírání.
Vše jest na lístky, nic není volného k prodeji, jest zde pomalu bída, která se pomalu
ale jistě vkrádá do našich rodin. Také
letošní zima, která trvala celé tři měsíce
a kde sníh vůbec neroztál a ležel přes 1 m
vysoko, přitížila všem. Uhlí není k dostání, lidé nemohou ani do lesa pro spousty
sněhu a jest mnoho rodin, kde se vůbec
neohřáli.
12. května následovala hra „Česká
maminka“ též pod režijním vedením
Karla Jindry. Na podzimní premiéru byla
vybrána hra „Ta naše písnička česká“. Před
jejím uvedením bylo nutné podat žádost
Členové spolku na slavnosti Staročeské dožínky.
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Pod vedením Františka Pošusty hráli herci v národních krojích.
Hra měla veliký úspěch, který je na stránkách kroniky podrobně
vylíčen: Obecenstvo po každém obraze projevilo svou spokojenost dlouho trvajícím potleskem. Při posledním obraze, kde
Liduška jako šílená neznala ani svých rodičů, hrála její matku
Veroniku sl. Marie Nováková s takovým citem, že se skutečně na
scéně rozplakala a nebyla k utišení ani když opustila scénu.
Dalo nám dost práce uchlácholiti tuto a přivésti jí opět do veselejší nálady. Však byl poslední obraz nejkrásnější a ani obecenstvo nezůstalo pozadu a uronilo mnoho slz za nešťastnou
Lidušku, kterou v posledním okamžiku přivedl zpět ze šílenství
k životu její milý Toníček, chudý český muzikant, se svojí českou
písničkou. Po představení se obecenstvo hlasitě a spokojeně
vyjadřovalo o krásném představení, kterého dle jejich mínění
již hezkou dobu nevidělo. O představení je zmínka i v listu
Jihočeská jednota: Z herců, kteří podali vesměs dobré výkony,
vynikla zvláště v titulní úloze sl. Marie Marková. Pištínští
ochotníci dokázali, že i na malé obci lze hráti dobré divadlo.
Muzikantskou Lidušku sehrál spolek 9. listopadu ve Zlivi.
Zlivští ochotníci hostovali v Pištíně 19. října s operetkou
„Hospůdka u Markyty“.
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Posledním představením pištínských ochotníků v roce 1941
byla 30. listopadu hra se zpěvy „Písně dcery ducha mého“
v režii Fr. Pošusty. Všichni herci zhostili se svých rolí k úplné
spokojenosti režiséra a obecenstva. K některým výstupům tleskalo obecenstvo a žádalo opakování, což se nemohlo prováděti
vzhledem k tomu, aby nebyla překročena policejní hodina, což
by pro spolek mělo nemilé následky v dnešní válečné době.
Na Silvestra sehrál ještě SK Pištín frašku o třech jednáních
„Dvojník pana Dibelky“, ve hře účinkovali i členové divadelního
spolku.
Na závěr první části vyprávění o činnosti divadelního spolku
ještě jednou slova kronikáře Karla Jochmanna: Tím zakončen
rok 1941. V době nynější zbývá nám jedině divadlo, což všechny
spolky chápou, a proto v dobré shodě a spolupráci jest možno
vykonati mnoho na poli kulturní činnosti. Doufejme, že nový
rok přinese nám též něco nového, hlavně však jest třeba zakončení války, která se sice u nás neodehrává, ale kterou přece
jenom pociťujeme. Věřím však a se mnou všichni, že náš národ
v těchto plamenech války nezhyne a dočká se opět lepší budoucnosti.
Jiřina Čapková

ZALUŽICE, ZÁLUŽICE A ZÁLŮŽICE
Zálužice je dnes oficiální úřední
název naší vesničky, ležící na výběžku
do rybníka Bezdreva. Z okolních vesnic je nejstarší a pravděpodobně byla
původně nazývána Bezdrev. Po vybudování správního hradu Frohnburg v roce 1264 (zanedlouho s názvem Hluboká) a následné kolonizaci, zasáhl hrubě
do uspořádání vesnice a rozdělení polí
v katastru tzv. lokátor (zakladatel, vyměřovač). Tedy člověk, pověřený touto
činností správcem hradu (purkrabím).
Tehdy se osada ocitla z pohledu od
správního hradu za močálem, nebo louží
(staročesky lůží), kterou bezpochyby
tvořil Soudný potok tekoucí od Zlivi.
Osada tak dostala název Zalůžice.
(V hovorové řeči byl tehdy kladen důraz
na kroužkované ů, byla to spíše běžná
záležitost, že louka byla lůka, sloužit
bylo slůžit atd.) Není proto divu, že ve
většině starých dokumentů je název
vesnice uváděn po několik století v podobě Zalůžice, ale často i krátce Zalužice. A to až do roku 1848. Snad pouze
jedinkrát je uveden tvar Zálužice, a to
v nejstarší písemné zmínce o této osadě,
v Perštejnském urbáři z roku 1490.
V roce 1848 při velkých změnách ve
správním systému státu, byl sestaven lexikon s úředně platnými názvy obcí a zde se
poprvé objevuje název Zálužice – dlouze.
Zda se tak stalo vinou úředníka, kdesi
v Praze, při špatné identifikaci mezi několika Zalužicemi a Zálužicemi v tehdejším království Českém se vyskytujících,

Obecní loďka u Zálužic.
Fotografii z meziválečného období darovala
paní Sobolíková.

nebo zda byl nejstarší název naší vesničky
získán v Třeboňském archivu z Perštejnského urbáře, to se dnes již asi nedozvíme. Faktem je, že úřední název zdejší
vesničky je od roku 1850 do současnosti
uváděn ve všech celostátních soupisech
a řadě dalších statistik dlouze – Zálužice.
Tato skutečnost nebyla nikdy respektována lidmi z okolí ani místními, též páni
učitelé a faráři v Pištíně i po roce 1850
psali nadále Zalužice krátce a lidé to tak
i vyslovovali.

Velká šance na nápravu chyby v názvu
přišla v roce 1920, na základě zákona
o názvech měst, obcí a osad, kterou
však nevyužila místní samospráva ve
Zlivi, kam osada spadala. V roce 1923,
byl pak vydán Statistický lexikon Republiky Československé a názvy obcí
v něm uvedené již byly a jsou dodnes
považovány za úředně platné. Těsně
před jeho dokončením požádalo na
Českobudějovicku o změnu názvu 56
obcí. Z blízkého okolí kupříkladu Dasny
změněn na Dasný, Branšov na Branišov, Dechtáře na Dehtáře, Prašivá Lhota
na Česká Lhota, Bída na Borek, Líkařova Lhota na Lékařova Lhota, Velké
Záblatí je pouze Záblatí a Malé Záblatí
je Záblatíčko. Zálužice tedy zůstaly bez
změny názvu, přestože již tehdy se
místním lidem i z okolí dlouhé á v názvu
obce jevilo nepřirozené a tak je vyslovovali krátce Zalužice.
V historii této malé vesničky hrála
velkou roly i obecní loďka, nebo i dvě
a ještě prám na přepravu zvířat a těžkých
nákladů. Obecními loďkami se lidé ze
Zálužic přepravovali hlavně směrem na
Vondrov, odtud chodili pěšky pracovat do
zmíněného dvora Vondrova, nebo na zámek
Hluboká, nebo za nákupy a děti do školy
v městys Podhradí, které bylo od roku
1885 přejmenováno na městys Hluboká.
Od roku 1907 dostala Hluboká statut
města a od roku 1924 byl změněn název
na Hluboká nad Vltavou.
Jan Caletka
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NAŠLY ZALÍBENÍ V HASIČSKÉM SPORTU
Jejich reprezentaci obce ocenil i starosta obce pan Jaroslav
Před deseti lety v Češnovicích vzniklo soutěžní družstvo žen,
Havel. Vedle družstva mužů z roku 1955, se stalo toto soutěžní
které velice pilně trénovalo a výsledky se dostavily v podobě
družstvo žen nejúspěšnějším družsvem SDH Češnovice v celé
několika vítězství v okolních pohárových soutěžích, ale také
jeho historii. Přestože se staly na řadu let štikami soutěží, v dodruhých a třetích míst, i diskvalifikace byla. V roce 2005 se
mácí pohárové soutěži O Češnovický soudek a váleček se jim
družstvo zúčastnilo šestnácti soutěží ve složení: Petra Kabelová
v posledních letech příliš nedařilo.
(velitelka-strojnice), Monika Kabelová, Adéla Novotná, Jana
V roce 2012 a 2013 v Jihočeské hasičské lize, odkud mají
Floriánová, Martina Tejčková, Gábina Marková, Lucie Marková,
kompletní videodokument, skončily shodně, celkově na krásnáhradník Kamila Kardová ze Zlivi. V následujícím roce 2006
ném 4. místě a tehdy zkusily i Táborskou
startovaly ženy s ještě většími úspěchy,
hasičskou ligu, která je oslovila v několika
a to již v 21 soutěžích, což byl v podmínkách
směrech. Pořadatelé, diváci a soutěžící
sboru rekord. Velice cenné bylo 3. místo ve
dokáží vytvořit velmi příhodné podmínky
Velké ceně okresu České Budějovice, kde
pro tento sport, kde se fandí všem souse umístění vypočítává z výsledků nejen
těžícím bez rozdílu, bez zášti mezi souv této, ale i v devíti dalších předcházejípeřkami. V roce 2014 startovaly ještě v něcích vybraných prestižních soutěžích.
kolika málo soutěžích Velké ceny okresu
Jejich soupeřkami byla vždy řada velice
České Budějovice a v následujícím období
dobře vycvičených družstev žen nejen
se naplno věnovaly Táborské hasičské
z okresu České Budějovice. V roce 2007
lize, kde v roce 2014 skončily z 36 družstev
družstvo žen startovalo v 11 soutěžích okrežen na vynikajícím 3. místě. Z deseti sousu a stále úspěšně. Velká cena okresu Čestěží se jim zdařilo dosáhnout tří rekordké Budějovice pro ně skončila 8. místem.
ních časů v útoku: Chotěmice 18,32 sec.,
Členky družstva každoročně pomáhaly
Slapy 18,36 sec., Želeč 18,74 sec. Další
s výcvikem dětí, které také velmi dobře
hodnocené výsledky v Táborské lize pro
reprezentovaly SDH Češnovice. Nastalo
ně vyzněly také velice příznivě. Nejobdobí, kdy několik členek „zaujalo místo
rychleji dosažený výtlak vody z mašiny
u rodinného krbu“, a tak přestaly soutěžit.
3. místo a nejrychleji zkompletovaný koš
Naštěstí se našly dívky, ještě nedávno do3. místo. Oficální vyhlášení a předání
rostenky, kterými bylo družstvo doplněno.
cen Táborské hasičské ligy za rok 2014, se
Od roku 2008 do soutěží tak nastoupilo
konalo v kulturním domě v Košicích
omlazené, silné a ještě dravější družstvo
u Tábora 4. 10. 2014, odkud je přiložené
žen z Češnovic, které začalo školit horké
foto.
favoritky. V roce 2009 startovaly již ve 23
Družstvo žen Češnovice-Jaronice
Právě rok 2014 byl pro družstvo žen
soutěžích, čímž překonaly rekord starších po vyhlášení výsledků v kulturním domě
z Češnovic určitým mezníkem, neboť
kolegyň z roku 2006.
v Košicích u Tábora 4. 10. 2014.
poté co několik místních členek ukončilo
Členkami úspěšného omlazeného družčinnost, hledala se za ně náhrada. Podobné problémy měla
stva byly postupem času: Veronika Nováková, Lucie Marková
i některá družstva žen z okolních sborů. Došlo k dohodě a pro(obě velitelky), Pavlína Růžičková, Jana Novotná, Petra Mapojení s částí družstva z nedalekých Jaronic, kde je k dispozici
tějková, Martina Houšková, Jana Koutníková, Gábina Marková,
i motorová stříkačka PS-12 s obsahem 2000, bez které v souAdéla Novotná, Lucie Houšková, Markéta Vlášková a Kamila
časných vyšších soutěžích nelze konkurovat a uspět. StartoKardová ze Zlivi, členka SDH Češnovice.
valy pod názvem Češnovice-Jaronice v sestavě: Lucie MarkoOd roku 2010 již soutěžily (slengově běhaly) pohárové
vá (velitelka), Jana Koutníková, Pavlína Růžičková, Marie
soutěže, z nichž řada byla zařazena do několika různých velTučková, Jana Drábová, Kateřina Dolejší, Nikola Vyžrálková.
kých cen. Vedle Velké ceny okresu zde existovala Jihočeská
Občas vypomohly: Lucie Pecková, Alena Jamrichová, Jana
hasičská liga (12. místo), Birell Cup (ze sedmi soutěží 2. místo),
Novotná a Gábina Vlásková. Také v tomto roce 2015 se družstvo
Podblanský pohár a jiné. V této době se začaly zajímat o účast
zúčastnilo několika soutěží. Objevilo se několik dalších nov Táborské hasičské lize. Zkušenosti měly takové, že některá
vých jmen zkušených a osvědčených závodnic z Češnovic,
družstva používala motorové stříkačky PS-12 s obsahem motoru
Jaronic, Žabovřesk, Holašovic i Chmelné a Lišova. Velitelka
až 2000, což značně ovlivňovalo dosažené časy, někde měly
pečlivě zaznamenává všechny soutěže a dosažené výsledky,
terče sklopky, jinde s nástřikem 10 litrů vody do nádržky za
které pro značný rozsah nelze zde uvést.
terčem. Každoročně se s úspěchem zúčastnily i několika nočPříkladná a obdivuhodná je práce velitelky v počátku uveních soutěží. Pilně trénovaly na cvičišti v Češnovicích, kde jim
deného družstva žen, Petry Kabelové, která přestože má dvě
s výcvikem pomáhali velitel Vojtěch Růžička a starosta sboru
malé děti, věnuje se v podstatě sama již čtvrtým rokem výcviku
Václav Novák. Do soutěží vyrážely téměř každý víkend, což bylo
družstva mladších žáků. Kdo ví, zda to nebudou právě někteří
náročné na osobní volno, soutěžím podřizovaly vše. Problémy
z nich, kteří se jednou pokusí překonat rekordy družstva žen
s dopravou, které časem nastaly, řešily tak, že si jezdily samy
Češnovice z posledního desetiletí. Každopádně kdokoliv se o to
a startovné hradil sbor. V Češnovicích byli na jejich úspěchy
pokusí, bude to mít velice těžké.
hrdí, a tak trofeje za pohárová místa plnily regály ve výčepní
místnosti Češnovické obecní hospody. Každý návštěvník je tak
Lucie Marková a kronikář SDH
informován o výjimečnosti zdejšího soutěžního družstva žen.
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❁

❁

„ROZKVETLÉ OKNO“ – vyhodnocení soutěže

❁

V minulém čísle zpravodaje byla vyhlášena soutěž o nejhezčí „Rozkvetlé okno“ našich obcí.
Okna byla v průběhu července hodnocena porotou složenou ze zaměstnanců obce.
Ta posuzovala především vzhled, kvalitu výsadby, barevnost, druhovou rozmanitost, originalitu a celkové sladění oken
s domem a jeho okolím.

Podle těchto kritérií byli vybráni tři výherci hlavních cen:
1. místo Čapkovi, Pištín 39
2. místo Záveských, Pištín 122
3. místo Jakschovi, Pištín 67

❁

Dalších pět „rozkvetlých oken“ zaujalo komisi
originálním pojetím a celkovým vzhledem:
Peškovi, Pištín 127
Vávrovi, Pištín 117
Vláskovi, Češnovice 98
Novotných, Češnovice 76
paní Prokešová, Češnovice 49.

❁

❁

❁
❁

Výsledky byly vyhlášeny a ceny výhercům předány na Pištínské pouti dne 15. 8. 2015.

❁

Obec tímto děkuje všem, kteří věnují svým oknům čas a péči a podílejí se tak na zkrášlování našich obcí.

ČEŠNOVICKÁ POUŤ

Protože opakovaně odpovídáme na dotazy obyvatel
Češnovic, proč se v obci letos nekonala tradiční pouť,
chtěl bych tazatelům odpovědět touto formou.
Na schůzce s hasiči bylo dohodnuto, že se o přípravu,
organizaci a průběh pouti, která bude spojena s oslavou 80 let trvání hasičské tradice v obci, postará SDH
Češnovice. Ze strany obce bylo slíbeno, že opravíme
starou hasičskou zbrojnici, aby zde mohla být nějakou
formou popsána historie sboru i obce. Dále jsem smlouvu na chodníky a vjezd do hasičské zbrojnice podepisoval s tím, že firma musela dodržet termín zhotovení a opravy do 26. 7. 2015, kdy měla celá akce
proběhnout. V neposlední řadě obec prostřednictvím
OS Sv. Vavřinec přispěla částkou, která byla hasiči
požadována ve výši 40 000 Kč, zálohově bylo vyplaceno 20 000 Kč. Zbylé peníze mají být vyplaceny na
základě předloženého vyúčtování. Zaměstnanci obce
právě k tomuto termínu prováděli opakovaný úklid,
aby i návštěvníci z jiných obcí viděli, že se o veřejná
prostranství a majetek staráme. Na schůzce jsem požadoval pouze to, aby akce byla uspořádána pro všechny
občany obce a pro všechny věkové kategorie.
Proto prosím, aby případné další dotazy k přípravě
a průběhu pouti a oslav byly pokládány zástupcům či
členům pořádající organizace SDH Češnovice. Věřím,
že se tu příští pouť podaří zorganizovat tak, aby byla
slavností pro všechny, kteří se rádi baví.
Jaroslav Havel
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ČTVRTINA SPOTŘEBIČŮ STÁLE NENÍ KOMPLETNÍ
Kompletnost spotřebičů předávaných ke zpětnému odběru
a recyklaci je stále jedním z hlavních kritérií, které odlišují vysloužilé elektro od obyčejného odpadu. Proto jí ELEKTROWIN
dlouhodobě věnuje velkou pozornost.
Nejproblematičtější je z tohoto pohledu chlazení. Zaměření
na ně je logické, protože při neodborné demontáži dochází k úniku
regulovaných látek s negativním dopadem na životní prostředí,
zdraví a bezpečnost osob.
Proto ELEKTROWIN kontroluje každou dodávku ke zpracovateli. Při tomto vzorkování bylo například v dodávce 50 lednic
ze 3. listopadu 2014 objeveno devět nekompletních zařízení.
Šesti lednicím někdo odstřihl kompresor, jedna měla ulomená
dvířka, zbylé dvě vykazovaly různá další poškození.
Nekompletnost se musí snížit

Průměrná nekompletnost se ale dlouhodobě pohybuje dokonce mezi 25–30 %. Cílem ELEKTROWINu je tento podíl

neustále snižovat. Právě proto poskytuje obcím finanční prostředky napomáhající k lepšímu zabezpečení sběrných míst proti
zlodějům.
Zákon v tomto směru hovoří jasně: „Nekompletním elektrozařízením se rozumí elektrozařízení bez technologických částí,
které jsou podstatné pro jeho klasifikaci.“ Toto ustanovení
ELEKTROWIN upřesnil schématem nekompletnosti dodaným na
všechna smluvní místa, ze kterého je patrné, o které části se jedná.
Na tento stav pamatuje novým ustanovením i elektronovela
platná od 1. 10. 2014. Podle něj „do předání zpracovateli nesmí
být elektrozařízení nebo elektroodpad předmětem úpravy, využití
nebo odstranění“.
Jen tak může fungovat zpětný odběr a recyklace hrazený
výrobci spotřebičů prostřednictvím kolektivních systémů. Pokud
se totiž ze spotřebiče stane neodborným rozebráním odpad, musí
se s ním také jako s odpadem nakládat. Pro nás všechny to znamená, že za jeho likvidaci zaplatíme sami.
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