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Vážení spoluobčané,
před každým příspěvkem je pro mě nejtěžší
najít téma, které by zajímalo většinu čtenářů.
Proto se pokusím shrnout práci zastupitelstva,
obecního úřadu, spolků a ostatních od začátku
volebního období s výhledem na plány do konce roku 2018, kdy končí mandát současného
zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce bylo ustanoveno 4. 11.
2014 po komunálních volbách. Volně navázalo
na rozpracované projekty. Některé se již podařilo dokončit, některé zahájit a na ostatních
se pracuje.
1. Změna územního plánu – přestože jsme
již 18. 11. 2014 vyzvali všechny občany, aby
předložili své návrhy a požadavky, ty poslední
dorazily na zastupitelstvo až 4. 4. 2016. To znamená zhruba po roce a půl. Za tu dobu vznikla
zpráva o uplatňování územního plánu, která
ukázala některá místa, kde je současný ÚP předimenzovaný nebo kde je ho třeba poupravit
a bude hlavním podkladem pro zpracování
změny. Na základě došlých nabídek již zastupitelstvo obce vybralo zpracovatele změny a po
uzavření smlouvy mohou práce začít.
2. Obchvat Češnovice – zde musím podotknout, že zejména díky tlaku naší obce je obchvat pevně zakotven v plánu ŘSD. V současné
době je zpracovávána dokumentace pro územní
řízení, aby stavba mohla začít v plánovaném
termínu s přepokládaným dokončením v roce
2021.
3. Přechod Češnovice – obec několikrát podala různé projekty a vyvolala několik jednání, která by měla přispět ke zlepšení dopravní situace v Češnovicích, ale všechny
návrhy byly odmítnuty ze strany policie ČR.

Rekonstrukce Češnovického hostince

Museli jsme dokonce odříct i přislíbenou dotaci na zlepšení osvětlení. Všechny projekty
byly zpracovány odbornými firmami, zpracování nového projektu zamítlo zastupitelstvo
na zasedání 4. 4. 2016. Realizace finančně nákladného projektu byla značně nejistá. Do obce
nepravidelně zajíždí městská policie z Hluboké
nad Vltavou na měření rychlosti a zvýšení
bezpečnosti dětí při odjezdu do školy.
4. Sportovně rekreační areál Pištín – podařilo se vybudovat areál, o kterém se domnívám,
že po zaběhnutí bude velkým přínosem pro
pořádání sportovních i kulturních akcí a který
nám umožní zase o trochu více zviditelnit obec.
5. Rekonstrukce Češnovického hostince –
po dlouhých diskuzích bylo rozhodnuto o rekonstrukci, která je v současné době realizována. Zejména stav stropů, krovů, kuchyně,
rozvodů je zdokumentován na fotografiích,
které budou prezentovány při zahájení provozu
opravených prostor. Pokud se v budoucnu podaří zrekonstruovat i prostory sálu a případné
další stavební úpravy, jsem přesvědčen o tom,
takže využití bude mnohem větší. Tak, jak to
vidíme v opraveném hostinci Na Dolánku.
6. Odpady – prostřednictvím dvou dotačních
titulů jsme postavili a vybavili sběrný dvůr,
rozšířili jsme počet nádob na separované odpady. Zrealizovali jsme výběrové řízení na firmu,
která bude v obci likvidovat odpady a uzavřeli
smlouvy s těmi, kdo nám nabídl nejlepší ceny.
Již třetím rokem nevybíráme od občanů a majitelů nemovitostí poplatek za odpady. Jak se
změnil objem jednotlivých složek komunálního
odpadu? Po zavedení systému třídění velice ubylo směsného komunálního odpadu v popelnicích,
Pokračování na straně 3.
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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 7. 12. 2015
Zastupitelstvo schválilo:
 smlouvu a plnou moc pro společnost Česká vodohospodářská s.r.o. na administraci dotace a závěrečného vyhodnocení
akce Kanalizace a ČOV Pištín pro zastupování obce Pištín ve
věci administrace dotace včetně závěrečného vyúčtování akce
Kanalizace a ČOV Pištín
 dodatek ke smlouvě o dílo uzavřenou s firmou Swietelsky
stavební s.r.o., který upravuje dobu plnění akce Stavba kanalizace a ČOV Pištín
 navrženou cenu vodného 33,21 Kč/m3 s DPH (navýšení
o 0,36 Kč) a stočného 16,75 Kč/m3 s DPH (navýšení o 0,70 Kč)
 usnesení ve věci Zpráva o uplatňování územního plánu Pištín,
Češnovice, Pašice
 zřízení kanalizační přípojky žadatele parcel z pozemku 337/2
k.ú. Pištín k budoucí kanalizaci, náklady s tímto spojené uhradí
žadatel
 smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parcely
č. 695/35, 2791/4 v k.ú. Pašice za účelem umístění nového
kabelového vedení NN a kabelové skříně
 schválilo plán inventur za rok 2015 a členy inventarizačních
komisí
 Směrnici č. 3/2015 o zadání veřejných zakázek malého rozsahu
 podpis kupní smlouvy s manželi Skorunkovými na pozemek
parc. č. 672/5 k.ú. Češnovice o výměře 751 m2
 nabídku na vypracování projekt. dokumentace opravy komunikace na opravu místní komunikace Češnovice parc. č. 672/6
 předložený plán rozvoje venkova
 výzvu k náhradě škody z majetkové újmy v souvislosti s prací
projektanta stavby SRA Pištín
 připojení pozemku parc. č. 18/1 k.ú. Pištín k inženýrským sítím:
veškeré náklady s tímto spojené uhradí žadatel
Zastupitelstvo projednalo:
 průběh otevírání obálek s nabídkami na provedení akce na akci
Rekonstrukce Češnovické hospody
 výsledek hospodaření s odpady za tři čtvrtletí roku 2015
 plán hospodaření v lese na příští rok
 a neschválilo žádost o dotaci Občanského sdružení Prevent
 a neschválilo prodej pozemku parc. č. 348/35 k.ú. Pištín, trvá
na navrhované směně
 a neschválilo nákup pozemku parc. č. 842/2 k.ú. Pištín za
navrhovanou cenu
 návrh rozpočtu hospodaření obce pro rok 2016: příjmy
17 562 800 Kč, předpokládané výdaje 25 117 700 Kč. Schodek
rozpočtu bude vyrovnán z úspor minulých let.
 a neschválilo žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích
parc. č. 2786/5 a 1919/1 k.ú. Pašice z důvodu znehodnocení
pozemku
 možné návrhy na umístění mateřské školy a doporučují variantu nové stavby za stávající budovou OÚ
Zasedání ze dne 28. 12. 2015
Zastupitelstvo schválilo:
 rozpočet obce na rok 2016 v navrženém znění
 výběr TDI na akci „Rekonstrukce Češnovického hostince“ a to
nejnižší nabídku – Jiří Iral v ceně 65 000 Kč
Zastupitelstvo projednalo:
 výběrové řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce Češnovického hostince“

 konání pracovních schůzek zastupitelstva v termínech: 18. 1.,
15. 2., 14. 3., 18. 4., 16. 5. a 20. 6. od 17 h v kanceláři OÚ Pištín
 stavbou kanalizace a ČOV Pištín
 přítomní členové o.s. Sv. Vavřinec schválili změnu stanov
a nového názvu: Spolek Sv. Vavřinec, projednali požadavky
organizovaných spolků o finanční podporu na rok 2016 a podmínky proplácení dotace

Zasedání ze dne 12. 1. 2016
Zastupitelstvo schválilo:
 výsledek výběrového řízení na akci „Stavební úpravy restaurace v Češnovicích“ – výběr firmy EVEN s.r.o. stavební společnost a pověřilo starostu dalším jednáním a podpisem smlouvy
 pokračovat v přípravě projektu MŠ v prosklené variantě stavby
 zřízení kanalizační přípojky pozemku 348/2 k.ú. Pištín, náklady
související s výstavbou uhradí žadatel na vlastní náklady
Zastupitelstvo projednalo:
 a neschválilo příspěvek na činnost denního stacionáře Domovinka

Zasedání ze dne 29. 2. 2016
Zastupitelstvo schválilo:
 záměr prodeje částí pozemků parc. č. 697 a 695/6 k.ú. Pašice
za účelem zřízení příjezdové komunikace, záměr bude vyvěšen
na úředních deskách
 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Swietelsky s.r.o, (stavba
kanalizace), předmětem smlouvy jsou průběžné úpravy termínů
smlouvy o dílo a pověřilo starostu jejím podpisem
 doplnění kanalizačních přípojek dle přiloženého seznamu
 pořízení změny č. 1 územního plánu Pištín a pověřilo starostu
jednáním s Magistrátem města České Budějovice
 Směrnicí pro poskytování a účtování cestovních náhrad
 závěrečný účet hospodaření obce Pištín bez výhrad a přijalo
opatření k nedostatku ve Zprávě o přezkumu hospodaření za
rok 2015: rozdíl způsobený nesprávným převodem zůstatku
účtu 314 0400 při převodovém můstku, bude přeúčtován
v únoru 2016
 účetní závěrku za rok 2015 včetně Inventarizační zprávy, výkazu zisku a ztrát
 smlouvu o smlouvě budoucí s firmou E.On na parc. č. 695/77
k.ú. Pašice za účelem zřízení elektrické přípojky
 zřízení příspěvkové organizace Mateřská škola Pištín, příspěvková organizace s datem zahájení činnosti mateřské školy nejpozději ke dni zápisu do rejstříku škol a školských zařízení
 zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Pištín,
příspěvková organizace. Příspěvková organizace bude vykonávat činnost mateřské školy a školní jídelny výdejny. Kapacita
mateřské školy byla stanovena na 28 dětí a kapacita školní
jídelny – výdejny na 28 stravovaných
 vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ky MŠ Pištín
 poskytnutí krátkodobé finanční půjčky ve výši 200 000 Kč,
a to do termínu 31. 7. 2016 pro Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.
 pronájem reklamní plochy na bývalé hasičské zbrojnici
v Češnovicích a pověřilo starostu podpisem smlouvy
 umístění elektrického kabelu (úplatné věcné břemeno) na pozemek parc. č. 1844/2 k.ú. Češnovice pro společnost Rybářství
Hluboká
Zastupitelstvo projednalo:
 a vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 1/2016
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 průběh prací na rekonstrukci Češnovického hostince
 zapůjčení hřiště SDH Pištín a FC Praktic, spolky za zapůjčení
odpracují bezplatně brigády pro obec
 návrh dodatku smlouvy o pronájmu smlouvy Češnovické hospody, dodatek nabude platnosti po splnění uvedených podmínek
 výsledek hospodaření s odpady v roce 2015
Pokračování ze strany 1.
ovšem v současné době už jsme na původních číslech. Znamená to snad, že jsou naši
občané líní třídit? Nechceme skončit jako
například v Jihlavě, kde úředníci kontrolují,
co kdo do popelnic vyhazuje. Ale pokud
nebude jiná cesta, bude muset dojít i k nepříjemným opatřením ze strany obce. Obec
umožňuje živnostníkům, OSVČ a drobným
podnikatelům zapojit se do odpadového
systému obce, ale k dnešnímu dni využilo
tuto nabídku jen pět (5 !) podnikatelů. Na
ty ostatní, kteří zneužívají stanovená pravidla doplácí obec a tudíž my všichni.
V rámci projektu SMOJK byly pořízeny
kompostéry, abychom mohli pomalu zrušit
hnědé BIO popelnice, které jsou velmi
drahé, ale bohužel záměr nevyšel. Jen není
jasné, co mohou ti, kdo mají kompostéry
ještě odkládat do hnědých nádob!?!
7. Sociální oblast – obec podporuje několik zařízení, kde jsou umístěni obyvatelé
naší obce, například nevyléčitelně nemocní, tělesně postižení a podobně. Každý příspěvek je schvalován zastupitelstvem obce.
8. Plán obnovy venkova – ten původní
platil od roku 2010 a spousta věcí z něho
již byla realizována. Poslední, aktuálně
platný návrh, byl schválen koncem roku
2015 a stejně bude průběžně doplňován
o náměty na zlepšení života v obci. Bez tohoto plánu bychom nemohli žádat o dotace
a realizovat tak některé projekty.
9. Pošta – v minulých letech se až po
zásahu předsedy dozorčí rady za spolupráce s českým telekomunikačním úřadem
podařilo zachovat pobočku ČP v Pištíně.
Bohužel si myslím, že v roce 2017 dojde
k opětovnému jednání o převodu pobočky
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 zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci Pištín za rok 2015
 stížnosti občanů na zásobování v prodejně Jednoty
 žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
o stanovisko ohledně případného převodu pozemku parcely
č. 603/10 k.ú. Češnovice, převod pozemku na fyzickou osobu
není v zájmu obce.

na jiný subjekt, ať už to bude obec, Jednota
nebo nějaký jiný podnikatel. Krajním řešením by bylo zrušení, ale tomu se budeme
snažit zabránit všemi možnými způsoby.
10. Mateřská škola Pištín – ZO schválilo
realizaci MŠ. První pokus o stavbu nevyšel, protože muselo být zrušeno výběrové
řízení, v současné době probíhá proces,
který směřuje k zahájení provozu MŠ ještě
v letošním roce 2016. Došlo ke zřízení
příspěvkové organizace, probíhá konkurz
na ředitele(ku), vybírá se dodavatel obědů,
zahájen je výběr zhotovitele stavby, připravena je žádost o dotaci a spoustu jiné
papírové byrokracie, která je se stavbou
a provozem školky spojena. Pokud vše bude probíhat podle naplánovaného harmonogramu, měla by být školka postavena
do 25. 8. 2016.
11. Obchod Jednoty Pištín – po žádosti
Jednoty o příspěvek na činnost a její neschválení na ZO, byla zahájena jednání
o jiném způsobu podpory ze strany obce.
Tou by mělo být převzetí pozemku před
obchodem a jeho úprava do stavu odpovídajícímu dnešní době. V současné době
jsou jednání na mrtvém bodě.
12. Kanalizace Pištín – stavba kanalizace
v Pištíně je opravdu nepřehlédnutelnou
akcí. Omezí každého, ať už je to místní
obyvatel, návštěva či jen projíždějící auto.
Stavba běží podle schváleného harmonogramu, stále tedy platí termín dokončení
prací na hlavním řádu a ČOV do 31. 7.
2016. Potom bude zahájen zkušební provoz nové ČOV, který bude trvat zhruba
jeden rok. Termín připojení jednotlivých
nemovitostí je stanoven nejpozději na
30. 6. 2017. Kdo nebude napojen do tohoto

Mateřská škola Pištín

data, vystavuje se správnímu řízení, případně kontrole způsobu likvidace odpadních vod. Délka nově budované kanalizace
je podle projektové dokumentace 3 256 m,
rozpočet stavby je 29 163 000 Kč z toho je
výše dotace 17 498 000 Kč, 2 916 300 Kč
nám přispěl Jihočeský kraj,4 000 000 Kč
nám bezúročně zapůjčil Jihočeský vodárenský svaz a zbytek 4 748 700 Kč jde
z rozpočtu obce.
13. Chodníky – každým rokem opravíme část chodníků či zpevněných ploch
v obci. Zatím se nám daří získávat peníze
z dotací na rekonstrukce. Připraveno máme
několik dalších lokalit, kde bude třeba
chodníky vybudovat či opravit v letošním
roce, nebo v letech následujících.
14. Komunikace – obec průběžně opravuje poškozené komunikace podle jejich
důležitosti a vynakládá na to v každém roce
značné prostředky.
15. Zeleň – průběžně probíhá výsadba
stromků na místech, která vzešla ze žádostí
občanů. Ovšem požadujeme spoluúčast
obyvatel, aby k nově vysazené zeleni měli
(zejména děti) také nějaký citový vztah.
Těžko někdo bude lámat stromek, který
sám vysadil. Největší výsadba proběhla
v loňském roce. Připraveny máme projekty na rekonstrukci zeleně v obcích, jen
se musí sehnat peníze.
16. Pozemky – každý rok obec realizuje
prodej několika pozemků. Jedná se zejména o narovnání hranic, odprodej částí zahrádek (stejně již oplocených), většinou na
základě žádostí občanů. Všechny žádosti
jsou vyvěšeny v souladu se zákonem, od
loňského roku probíhá prodej minimálně za
cenu odhadní.
Jaroslav Havel, starosta
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OBECNÍ KNIHOVNY

V našich obcích fungují dvě knihovny – v Pištíně a v Češnovicích. Jejich
knižní fond je pravidelně doplňován
knihami z výměnných souborů z Českých Budějovic.
Do Češnovic byly knihy přivezeny
v únoru. Vzhledem k tomu, že mezi
zdejšími čtenáři převažují děti, tvoří část
přivezeného souboru právě literatura
pro mládež. Děti si tak mohou půjčit
knihy Thomase Breziny či Walta Disney,
komiksové příběhy Čtyřlístku, pohádky, příběhy zvířátek a mnoho dalších.
Pamatováno je taky na dospělé čtenáře,
zejména literaturou pro ženy. V Pištíně
je složení zapůjčeného souboru
podobné, kromě výše uvedených
knih si zde děti rády půjčují například pohádky o mašince Tomášovi a medvídkovi Pú, dospělí
detektivní či historické romány.
Češnovická knihovna uspořádala pro své nejmenší čtenáře
29. prosince rozloučení s rokem,
děti vyráběly novoroční přání a odpoledne bylo zakončeno ohňostrojem. Další akcí bylo 22. března
Velikonoční tvoření. V Pištíně při
Vítání občánků v červnu 2015
trávili starší sourozenci vítaných
miminek čas v knihovně, která tak
Rok 2015

získala nové malé čtenáře. V letošním
roce se knihovna zapojila do výtvarné
soutěže Lesy a příroda kolem nás, děti
nakreslily celkem 25 obrázků. Jejich
výstava probíhá v současné době ve
vestibulu obecního úřadu, nejlepší díla
budou poslána do krajského kola soutěže.
Obě knihovny umožňují svým návštěvníkům kromě půjčování knih a časopisů také bezplatný přístup na internet.

Výpůjční doba knihoven:

Pištín
– pondělí od 16 do 18 hodin
Češnovice – úterý od 18 do 19 hodin

Barbora Korešová, Tereza Matoušková
a Daniel Vávra v pištínské knihovně

Adélka Bartušková, Natálie Nováková,
Lenka Modrová, Helena a Ondřej Valentovi,
Patrik Novák a Karel Vlásek

Malování obrázků do soutěže
Lesy a příroda kolem nás,
v popředí Filip a Tomáš Kopalovi

Registrovaní čtenáři

Výpůjčky

celkem

do 15 let

celkem

naučná
dospělí

beletrie
dospělí

naučná
dětem

beletrie
dětem

časopisy

Češnovice

17

11

85

5

22

3

55

0

Pištín

67

16

2 303

238

1 218

40

354

453

VEŘEJNÁ SCHŮZE
Schůze se koná 4. května od 19 hodin v sále hostince Na Dolánku v Pištíně.
P r o g r a m : - připojování jednotlivých nemovitostí po dokončení výstavby ČOV
- přítomni budou zástupci ﬁrmy Čevak, se kterými bude možné zkonzultovat situaci

O B E C BA R Á Č N I C K Á
slaví v tomto roce 80. výročí svého založení. Při této příležitosti připravujeme na sobotu
13. srpna 2016 slavnostní svěcení praporu a také plánujeme uspořádat setkání pištínských rodáků.
Prosíme vás tímto o aktualizaci adres rodáků do konce května. Adresy můžete nahlásit na obecním
úřadu nebo poslat na email: pistin@pistin.cz

V Ý Z VA
Vyzýváme poplatníky, kteří nemají dosud uhrazené místní poplatky tj. poplatek za psa, aby
uhradili poplatek (ve výši 100 Kč/pes) v náhradním termínu: do 30. 6. 2016.
Platit můžete hotově na OÚ nebo bankovním převodem na č. ú. 100 401 741/0300, variabilní
symbol = číslo popisné, do popisu uveďte jméno, za koho platíte.

duben 2016
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Hlavní pódium
14.00 Zahájení, představení partnerů, sponzorů a přivítání hostů
14.10 Seznámení veřejnosti s novým PRV a úspěšnými projekty PRV,
CSV, se zemědělskou činností a činností zájmových organizací (MAS)
14.30–21.00 Hudební vystoupení dechové kapely
14.30 Vystoupení Pištínských Baráčníků – tanec Česká Beseda
15.00 Prezentace místních výrobců potravin
16.00 Prezentace kuchyňského zpracování ryb a ochutnávky
16.30 Ochutnávka koláčů přímo z pece
17.00 Soutěž v pojídání bramboráku
Fotbalové hřiště
14.30–18.00 Skákací hrad
15.00 Sportovní hry a soutěže pro děti
16.00 Ukázka záchrany lidského života s použitím AmbuMana
(nakoupeno z PRV – úspěšný projekt)

5

Stánek Celostátní sítě pro venkov (CSV)
Po celou dobu akce bude probíhat na stánku CSV:
Prezentace partnerů CSV. Prezentace úspěšných projektů podpořených z Programu rozvoje venkova (PRV), 22. kolo (fotografie
s popisem projektu).
Informace k probíhajícímu 2. (jarnímu) kolu a připravovanému
3. (podzimnímu) kolu PRV.
Na stánku budou k dispozici informace o CSV a její činnosti v Jihočeském a Plzeňském kraji. Ukázky projektů PRV Jihočeských MAS.
Ochutnávky:
14.30 Marmelády Vališ
15.00 Lhenická šťáva
15.30 Výrobky z mlékárny Mláka
16.00 Různé druhy pomazánek z brambor
16.30 Pekařské výrobky ze Zlivi

Vedle hlavního pódia výstava zemědělské techniky od staré po moderní
Moderní technika: zemědělská mechanizace podpořená z PRV, zapůjčená ze ZOD Sedlec. Zemědělská mechanizace podpořená z PRV bude
vystavena vedle stánku CSV. Na stánku budou prezentovány další úspěšné projekty PRV – fotografie s popisem projektu (nákup zemědělské
mechanizace, převážně 22. kolo).
Vstupné na akci ZDARMA.

PODPORA CENTRA BAZALKA

V předvánočním čase loňského roku se ve Sportovním
areálu v Pištíně konala výstava betlémů zapůjčených
od našich i přespolních občanů a představení živého
betlému, které sehrály místní děti. Během akce bylo
vybráno celkem 6 750 Kč, celá částka byla poukázána
na konto Centa BAZALKA.

Velice děkuji, že jste opět přišli podpořit naši organizaci,
moc si vaší pomoci vážíme. Částku použijeme na nákup
vybavení pro uživatele našeho Centra.
Ing. Vanda Polívková, ředitelka
Centrum BAZALKA, o.p.

Velikonoční tvoření
Pištínský zpravodaj
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Jednoho březnového odpoledne, místo
toho, abychom doma všichni připravovali
plata vajec pro koledníky, se sešli šikovné

duben 2016

děti, maminky, tatínkové a babičky (bohužel žádný dědeček nás nepodpořil) v sále
hostince Na Dolánku v Pištíně a ponořili
se do velikonočního zdobení.
Pod vedením zkušených a ochotných žen se zrodila velikonoční vajíčka zdobená voskem, ale i vajíčka
jako obličej, kdy vlasy nahradil
mák. Metoda „rukavicemi matlám-patlám“ byla tentokrát nová a zajímavá. Ale samozřejmě nejbezpečněji se domu donesla barevná vajíčka
papírová, barevné zápichy a jiné
velikonoční zdobení.
Kdo šel v době Velikonoc okolo
hostince Na Dolánku, mohl si výtvory prohlédnout na jarní břízce.
Radka Modrová

Pištínské baletky a Sv. Linhart Chelčice

trávili v poslední době společné úterní večery v Pištíně na sále, kde nacvičovali taneček. Paní Markétka přiváží vždy v úterý Radku,
Pavlínku, Nikolku a Michalku. Janu přiveze mamka a všichni pilně nacvičují společný tanec. Nikola to s pomocí baletek dokáže i bez
chodítka, Jana rejdí s vozíkem za vydatné pomoci baletky Věrky. Premiéra byla 7. dubna na Fialkovém plesání v Malovicích, v sídle
divadla Continuo.
Jana Božovská

4

4

FOTKY Z NACVIČOVÁNÍ

4

4
4

FOTKY Z PLESU

4

4

4
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Dětský maškarní karneval
Český svaz žen Pištín i letos 16. ledna 2016 uspořádal tradiční dětský maškarní karneval.

K tanci i poslechu nám zahráli „Disco Vacek“. Letošní
karneval pojali ve stylu trpasličím. Pouštěli dětem oblíbené písničky a na programu měli připraveny i různé soutěže. Například
židlovaná, vytvoření mumie z toaletního papíru, přetahování na
laně a jiné. Děti se mohly naučit i nějaké společné tance.
Za účast děti dostávaly drobné odměny a na závěr se udělala
tma a děti dostaly svítící trubičky. No super!
V překrásných kostýmech se děti jistě dostatečně vyřádily.
Nechyběla ani hra o ceny. Pro velké množství cen se losovalo
dvakrát a největší odměnou nám byly spokojené a rozesmáté
tváře dětí a všech dospělých.
Český svaz žen Pištín by chtěl moc a moc poděkovat všem
sponzorům za jejich dary. Dále hostinci Na Dolánku Pištín, obci
Pištín a všem členkám, které se podílely na přípravách a pak i na
samotné organizaci. Také děkujeme za vše i hudbě Vacek.
Samozřejmě děkujeme i všem občanům, kteří se přišli pobavit.
Děkujeme moc.

ČSŽ Pištín, Naďa Lexová

MASOPUSTNÍ PRŮVOD

Český svaz žen Pištín a obec Pištín připravili dne 30. ledna 2016 v Pištíně MASOPUSTNÍ PRŮVOD. V 9 hodin byli
všichni občané pozváni do místního hostince Na Dolánku na
polévku. Ta měla posilnit především všechny masky. Ty byly
rozmanité, některé dělané doma a některé půjčené. Počasí bylo
krásné, skoro jako na jaře.
V 9.30 hodin měl zahajovací řeč starosta pan Havel v masce
Kryštofa Kolumba. Po předání symbolického klíče od obce Pištín
se mohly všechny masky vypravit do masopustního průvodu.
Nechyběly ani sběrné vozíky s občerstvením a pitím. Do těchto
vozíků mohli občané přispívat klobáskami či jinou uzeninou,
koláčky a jinými dobrotami, aby se masky mohli cestou posilňovat i obdarovávat pocestné. Místní občané reagovali velmi
vstřícně, přichystali občerstvení a přípitek. Za odměnu jim kapela
MAŠINKA, která po celou dobu masopustní průvod doprovázela, zahrála písničku na přání a dobrovolně povinně si museli
zatancovat s některou z masek. Kdo chtěl, mohl také přispět do
kasičky. Na konci průvodu šlo jako každý rok vojsko s dělem, ze
kterého střílelo salvu na počest každému, kdo masopustnímu
průvodu otevřel a šel se poveselit. Po skončení masopustního
průvodu se masky sešly opět v místním hostinci Na Dolánku,
a zde za doprovodu muziky se dále tančilo, jedlo, povídalo a jinak
veselilo.
Myslím, že se masopustní průvod vyvedl a můžeme se zase
těšit na příští rok.
Poděkovat bychom chtěli všem, kteří se podíleli na přípravách, kapele MAŠINKA a místnímu hostinci Na Dolánku. Také
děkujeme všem, kteří přišli do průvodu, ať už v maskách nebo bez
a děkujeme i všem občanům, kteří průvod podpořili z domova.

Masopust představoval období hodování a veselí mezi dvěma
postními dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky
a také svatby. Konaly se různé rituální úkony jako např. průvod
masek.
Za Český svaz žen Pištín, Naďa Lexová

Zveme děti, maminky, babičky, případně tatínky
a dědečky v neděli 8. května ve 14.30 hod.
do knihovny v Češnovicích na

Minikurs tvoření
Vezměte si sebou dobrou náladu, chuť tvořit a nůžky
ostatní potřeby zajistíme.
Budeme vyrábět třeba čarodějnice nebo záložky
do knihy, můžeme si udělat i krásného motýla a další.
Zájemci přihlašte se do pondělí 2. května
na email: anickavancova@seznam.cz
nebo bozovskych@cesnovice.cz
případně na tel.: 776 799 192, 606 880 578.

Pištínský zpravodaj
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PRAKTIC FC PIŠTÍN (MUŽI)
KOLO
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

DEN
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Sobota

DATUM
9. 4.
17. 4.
23. 4.
1. 5.
8. 5.
14. 5.

ZAČÁTEK
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00

SRAZ
15:30
15:00
16:00
15:30
16:00
16:00

Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

28. 5.
4. 6.
11. 6.
18. 6.

17:00
17:00
17:00
17:30

16:00
16:00
16:00
16:30

duben 2016

ROZPIS ZÁPASŮ JARO 2016
ZÁPAS
PIŠTÍN – Lipí
Dolní Bukovsko B – PIŠTÍN
PIŠTÍN – Mokré
Týn nad Vltavou B – PIŠTÍN
PIŠTÍN – Černý Dub
PIŠTÍN – Chrášťany
volno
PIŠTÍN – Koloděje n. L.
Žabovřesky – PIŠTÍN
PIŠTÍN – Úsilné
Dívčice – PIŠTÍN

(Tiskové chyby a změny termínů vyhrazeny; aktuální údaje na is.fotbal.cz a prakticfc.wz.cz)

ČEKAJÍ NÁS
VYŠŠÍ KVÓTY,
ČEŠI JE MOHOU
ZVLÁDNOUT
Podle nové legislativy by roce 2016 měl každý z nás
ročně odevzdat k recyklaci zhruba 7 kg starého elektra,
což bylo ještě před pár lety nepředstavitelné množství.
Nakonec to ale opravdu dokážeme.
Podle původního požadavku evropské směrnice bylo
určeno, že se musí v každé členské zemi ročně vysbírat
nejméně čtyři kilogramy elektroodpadu na každého obyvatele. Na každého obyvatele České republiky včetně
dětí nyní připadá kolem pěti kilogramů reálného sběru.
V roce 2016 ale vstoupil v platnost již zmíněný nový způsob výpočtu těchto kvót, který tuto kvótu významně
navýšil. Doposud jsme však bez problémů požadavek
evropské směrnice plnili, dokonce i s rezervou.
Česká republika bude muset podle nových parametrů
zajistit sběr a recyklaci takového množství vysloužilého
elektra, jaké odpovídá 40 procentům hmotnosti prodaných nových spotřebičů průměrně za tři roky zpětně. Ročně
se u nás prodá zhruba 175 000 tun elektrozařízení, každý
z nás by tedy měl odevzdat k recyklaci minimálně zmíněných sedm kilo.
Předběžné výsledky sběru v roce 2015, které jsou
k dispozici naznačují, že by se to mohlo podařit. Jen
sběrnými místy vytvořenými kolektivním systémem
ELEKTROWIN prošlo od ledna do října na 30 000 tun starých spotřebičů, což odpovídá celoročnímu sběru v roce
2014. Věříme, že především díky podpoře široké veřejnosti, které není lhostejný osud naší planety, i novou vyšší
kvótu letos opět s rezervou naplníme.



ČSŽ ČEŠNOVICE

Vzhledem k probíhající opravě češnovického hostince
jsme letos nepořádaly dětský maškarní rej a maškarní ples pro
dospělé. Termín zahájení opravy se od září 2015 neustále
prodlužoval a už to vypadalo, že akce ještě uspořádáme. Dva
týdny před termínem plesu oprava začala. Vůbec jsme si neuvědomily, že naše akce je inzerována na internetu a informaci
o jejím zrušení jsme neuveřejnily. Tímto způsobem se všem,
kdo na dětský rej přijeli a byli zklamáni omlouváme a doufáme, že v únoru 2017 budeme opět vítat krásné masky v nově
opraveném pěkném hostinci v Češnovicích.
21. března jsme se pobavily na divadelním představení
„Poslední doutník“. Vypravily jsme se společně na Hlubokou
do Panoramy. Ochotnická společnost pana Pikla nezklamala
a připravila nám příjemný večer.
Jana Božovská

duben 2016
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ZÁNIK DIVADELNÍHO SPOLKU KUBATA
Po skončení druhé světové války činnost divadelního spolku
postupně upadala. Z roku1946 se nedochoval žádný záznam
o valné hromadě, sehrány byly pouze dvě divadelní hry: na jaře
1. května „Sluneční paseka“ a 8. prosince „Na potoce za mlýnicí“.
O žádné z nich se z kroniky nedozvíme podrobnou informaci.
Ve stejném duchu pokračovala činnost v roce následujícím, kdy
byl předsedou zvolen František Pošusta. Nacvičeny byly opět dvě
hry, 8. dubna „Rozmysli si Mařenko“ a 8. prosince „Na manželské
frontě klid“.
Více se dozvídáme ze záznamů v roce 1948, kdy se valná
hromada konala 28. ledna. Spolek měl v té době 21 činných členů,
3 přispívající a 2 čestné. Předsedou a režisérem byl František
Pošusta, místopředsedou Karel Matouš, jednatelem Karel Jochmann a pokladníkem Václav Brabec.
Na jaře byly sehrány dvě hry, nejdříve 7. března „Jan Kroha“,
28. března pak veselohra „Vesnička pod lípami“. Rok byl zakončen silvestrovským představením „Sojčí péro“ v režii Karla
Matouše.
Rok 1949 byl jubilejním 30. rokem činnosti ochotnického
spolku, předsedou spolku byl František Kříž, ostatní vedení bylo
nezměněno. Nacvičena byla pouze jedna hra a to veselohra

„Poslední muž“ v režii Karla Matouše, která měla premiéru
25. prosince. Stejnou hru předvedli ochotníci 27. ledna 1950 ve
Strýčicích. Tímto představením spolek prakticky ukončil svou
činnost. Byl sice pokus sehrát hru „Pražský flamendr“, ale k nastudování již nedošlo.
V roce 1951 tak dlouholetý jednatel, kronikář a čestný člen
spolku Karel Jochmann píše:
Spolek ochotníků jest rozpuštěn tak jako všechny takové spolky. Nařízeno, že může při likvidaci předati celý svůj inventář buď
místnímu sboru dobrovolných hasičů nebo JZD aneb některé
tovární organizaci. Při likvidační schůzi spolku, která se konala
17. ledna, rozhodnuto nabídnouti celý inventář i s pokladní hotovostí hasičskému sboru. Tento pak při své schůzi konané 18. ledna
nabídku přijal. Takže tímto dnem zaniká spolek, který celých 31
let dovedl pracovati a který za dobu svého trvání sehrál celkem
140 divadelních her, při kterých se vždy naše obecenstvo pobavilo.
Jest dobře, že se konce našeho spolku nedožil jeho zakladatel
(Jan Mertlík – učitel). Zajisté by mu bylo velice líto díla, kterého
si tak vážil a které bylo skutečně na vrcholu své slávy v posledních letech jeho života.
Všichni další jeho nástupci, kteří sice sehráli dosti hezkou
řádku her pěkně předvedených, nebyli nikdy již tak respektováni jako on, ku kterému vzhlížel každý herec
s vážností a dovedl vyčísti každé jeho přání z pouhého
pohledu. Pouhých 12 let po jeho smrti skončil spolek
ochotníků „Kubata“ likvidací a rozpuštěním.
Sotva se asi dožijeme doby, aby byl znovu vzkříšen,
neboť dnešní doba dává velmi slabou naději. Po hrozné
válce, která trvala 7 let, jest celý svět opět napnut a připraven k novému boji, boji, který se může státi osudný
všem.
Končím tyto zápisy, které byly mojí radostí. Snad
přijde jednou doba, kdy v klidu povstane znovu náš spolek
a bude pokračovati ve vykonaném díle.
Zlé mraky se však snáší nad celým světem a běda všem,
dojde-li k nové hrozné ba nejhroznější válce, kterou lidstvo
kdy zažilo.
Čest památce všem, kteří 31 let pracovali na dobrém
díle.

Fotografie z 20. let minulého století zachycuje skupinu děvčat
s učitelem Janem Mertlíkem, zakladatelem divadelního spolku

Tímto rozloučením dlouholetého kronikáře, jednatele a herce končí i malý seriál o historii divadelního spolku
na stránkách Pištínského zpravodaje.
Jiřina Čapková, kronikářka

ZÁJEZD DO ZOO
Obecní úřad uspořádá 11. června 2016 zájezd
do ZOO Praha. Doprava bude pro děti s trvalým
bydlištěm v našich obcích zdarma, ostatní děti
a dospělí 200 Kč.

Zájemci se mohou hlásit na OU v úředních hodinách
do 13. 5. 2016.
Pokud nebude dostatečný zájem,
zájezd se neuskuteční.

VSTUPNÉ DO ZAHRADY:
 dospělí 200 Kč
 děti 3–15 let 150 Kč
 rodinné (2 dospělí + 2 děti) 600 Kč
 důchodci 150 Kč
 důchodci nad 70 let 1Kč
 děti do 3 let zdarma

10

Pištínský zpravodaj

duben 2016
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