září 2016

Pištínský zpravodaj
ZPRAVODAJ SLOUČENÝCH OBCÍ PIŠTÍN, ČEŠNOVICE, PAŠICE A ZÁLUŽICE
Obec Pišt ín, tel . +420 387 983 004, e-mail: pistin@pistin.cz, www.pistin.cz
Strana 1
Slovo starosty
Strana 2
Zápisy ze zastupitelstva
Strana 3
Slovo starosty, pokračování
Mateřská škola
2. fórum MAS Rozkvět
Strana 4
Jižní Čechy olympijské
Informace pro občany
Strana 5
Oslava 80 let Baráčníků
Loučení s létem
Strana 6
Pouťový fotbalový zápas
Pozvánky
Strana 7
Zájezd Svazu žen
Strana 8
Slet baletek
Pozvánka

Starosta Jaroslav Havel přebírá cenu
od hejtmana Jihočeského kraje

Léto budiž pochváleno,
tak by se dal nazvat tento článek v obci, kde
všechno v létě běží samo. Občané odpočívají
na zasloužené dovolené a zastupitelé si oddechnou v době prázdnin od zasedání zastupitelstva obce.
V Pištíně je tomu trochu jinak.
Léto jsme začali finišováním na dvou
velkých investičních akcích, a to na
rekonstrukci Češnovického hostince a výstavby kanalizace a ČOV
v Pištíně. Dalo by se říci, že skoro
každý den bylo třeba něco doplnit,
rozhodnout a schválit. Obě akce se
podařilo zdárně dokončit. Kolaudace
v Češnovicích byla svolána na 23.
června a 1. července si mohli zájemci
prohlédnout opravené prostory výčepu, kuchyně i zázemí. Prezentace, kterou bylo možné v průběhu
prohlídky shlédnout, mapovala celý
postup rekonstrukce. Češnovická
hospoda radikální stavební zásah opravdu
potřebovala. Tak snad se v nových prostorách
budou cítit dobře zaměstnanci i hosté.
Stavba kanalizace ovšem zasáhla do života
majitelů nemovitostí, obyvatel Pištína, ale
i projíždějících řidičů mnohem více. Já za svou
osobu musím říct, že se mi s firmou, která
stavbu realizovala, spolupracovalo velice dobře
a připomínky mé i občanů (pokud byly reálné)
se podařilo s ohledem na dotační pravidla
zrealizovat či vysvětlit. Všechny termíny,
které nám stanovila dotace a smlouva se
zhotovitelem, byly splněny. V současné době
se mohou všichni na novou kanalizaci připojovat. Do konce září 2017 poběží zkušební
provoz a poté by mělo být vydáno rozhodnutí o kolaudaci.

Stále ještě probíhá stavba „Přístavba pavilonu MŠ v Pištíně k budově OÚ“. Původní
termín otevření musel být z důvodu narušení
statiky hřbitovní zdi v zadní části hřbitova
oddálen. V době, kdy píši tento článek, je již

Mateřská škola ve výstavbě

zeď staticky zajištěna a probíhá výběrové
řízení na dodavatele opravy koruny zdi a poškozených hrobových míst. Termín zahájení
provozu MŠ je stanoven na 31. října 2016.
Nyní probíhají všechny administrativní přípravy potřebné pro zahájení provozu a další
činnosti spojené se zařizováním mateřské
školy.
Ale i u nás probíhalo léto. Bylo to vidět
hlavně na akcích. Všechno vlastně začalo už
návštěvou komise soutěže Vesnice roku 2016.
Komisi roku jsme provedli po všech našich,
v té době rozestavěných projektech. Oblékli
jsme je do „pracovního“, aby se mohli také
podílet na výstavbě a rekonstrukci Češnovické hospody, chodníku v Pištíně, stavby
mateřské školy a prošli se po výkopech na
stavbě kanalizace. Dále komise
viděla a slyšela momentky ze
života v obci za uplynulý rok.
Viděli dostavěný sběrný dvůr
a sportovně rekreační areál, kde
je zástupci místních spolků seznámili se svou činností a akcemi, které pořádají.
Překvapením slavnostního vyhlášení cen byla pro nás CENA
HEJTMANA JIHOČESKÉHO
KRAJE v kategorii realizace
úspěšného kulturně společenského záměru, kterou obec Pištín
obdržela.

Členové komise Vesnice roku 2016 v „pracovním“

Pokračování na str. 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 9. 5. 2016
Zastupitelstvo schválilo:
 prodej pozemku parc. č. 821/4 k.ú. Pištín za cenu odhadní,
veškeré náklady hradí kupující
 prodloužení termínu ukončení rekonstrukce Češnovického
hostince do 30. 6. 2016
 výběr zhotovitele stavby MŠ – firmu Kočí a.s.
 doporučení výběrové komise na ředitelku MŠ: Bc. Jitka Pešková, která splňuje všechna kritéria pro funkci
 smlouvu s Magistrátem města České Budějovice ohledně výkonu přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu ve
věcech místních komunikací a pověřilo starostu jejím podpisem
 výběr nejlevnější nabídky – firma Kulhánek - Mařík, spol. s r.o.
v hodnotě 532 361,- Kč na opravu chodníku směrem na Zliv
 výběr nejlevnější nabídky – firma Sahan s.r.o. na rekonstrukci
obecního bytu
 smlouvy na zřízení věcných břemen s firmou E.ON
 podání přihlášky do soutěže Vesnice roku
Zastupitelstvo projednalo:
 připomínku, aby firma ČEVAK vypracovala pro obec podrobné
podmínky pro připojení domácností na kanalizaci, obec námět
projedná s provozovatelem kanalizace
 a vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 4/2016
 změnu stavby před dokončením kanalizace a ČOV, týkající se
změny kanalizační stoky C1, která bude nahrazena kanalizační
stokou C1-1 a pověřilo starostu podpisem objednávky na výstavbu nově vedené stoky C1-1
 výsledky ankety o umístění dětí do MŠ
 informace z Úřadu zastupování státu ve věcech majetkových,
případné převody pozemků budou realizovány pouze za úplatu
 informace o Setkání partnerů celostátní sítě pro venkov a jednání Sdružení místních samospráv
 žádost hasiček SDH Češnovice na proplacení sportovních
hadic, zastupitelstvo s ohledem na schválená pravidla podpory
místních spolků doporučuje obrátit se na Spolek Sv. Vavřinec
 žádost o pronájem pozemků parc. č. 1829 k.ú. Pašice, zastupitelstvo souhlasí s dočasným uložením materiálu
 vyjádření pojišťovny k žádosti o náhradu škody za navýšení
ceny realizace povrchu na hřišti sportovního areálu Pištín,
zastupitelstvo s vyjádřením nesouhlasí a navrhuje odvolání
 nahradit po odstoupení předsedkyně činnost kulturní komise
Spolku Sv. Vavřinec

Zasedání ze dne 13. 6. 2016
Zastupitelstvo schválilo:
 pokračovat ve vymáhání částky za pochybení při stavbě hřiště
ve sportovně-rekreačním areálu Pištín, dalším krokem bude
zadání znaleckého posudku
 zapojení do realizace projektu „Se sousedy“ realizovaný
Úřadem práce České Budějovice, týkající se školení a rekvalifikací uchazečů o zaměstnání
 podpis smlouvy o přeložce kabelu E.ON v Češnovicích
 nabídku ČSOB a.s., provozního financování na předfinancování stavby MŠ
Zastupitelstvo projednalo:
 stížnosti občanů na údržbu veřejného prostranství, doporučuje
změnit organizaci práce pracovní skupiny
 rekonstrukci Češnovického hostince










jednáním starosty o zajištění poštovních služeb v obci
výměnu dvou hydrantů a jejich proplacení firmě Čevak
práci na stavbě kanalizace a přípravu oprav komunikací
použití recyklátu získaného při opravách komunikací po stavbě
kanalizace na opravu obecních komunikací
stavbu MŠ a vyjádření statistika ke stavu hřbitovní zdi
rozpočtové opatření č. 5/2016
a neschválilo žádost o prodej pozemku parc. č. 2827/5 k.ú.
Pašice
informaci z jednání SMOJK Jižní Čechy

Zasedání ze dne 27. 7. 2016
Zastupitelstvo schválilo:
 převedení 200 000,- Kč na účet MŠ Pištín jako základní kapitál
 zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Pištín – stabilizace
hřbitovní zdi“
 složení komise pro otevírání obálek, hodnotící komise pro
posouzení a hodnocení nabídek a pro posouzení kvalifikace
v souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Pištín – stabilizace hřbitovní zdi“
zadávanou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, v platném znění
 podpis smlouvy o budoucím převzetí vodohospodářských sítí
dle vyjádření firmy Čevak a.s. České Budějovice v intravilánu
obce
 zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 53/1 v k.ú. Češnovice z důvodu udržitelnosti dotačního projektu „Revitalizace
části obce – Multifunkční hřiště Češnovice“
 žádost o prodloužení zápůjčky ve prospěch Domova sv. Linharta do 31. 8. 2016
 rozpočtovou změnu č. 7/2016
Zastupitelstvo projednalo:
 termín ukončení stavebních prací stavby kanalizace a ČOV
Pištín – 31. 7. 2016. Od září bude spuštěn zkušební provoz
a po tomto termínu je možné připojení nemovitostí. Práce
proběhly v souladu s termíny přidělené dotace.
 práce na stavbě MŠ, které probíhají v souladu s doporučením
statika a hydrologa s ohledem na zabezpečení hřbitovní zdi
 posunutí termínu dokončení stavby MŠ způsobené sesuvem
hřbitovní zdi
 průběh rekonstrukce Češnovického hostince, navrhuje zaplatit
nad rámec původního rozpočtu pouze práce, které si obec dodatečně objednala, TDI vypočte přesně penále (smluvní pokuty)
dle smlouvy o dílo. Proběhne další jednání ohledně odstranění
závad.
 organizaci prázdninových kulturních akcí
 stavbu silnice I/20, které nebyl uznán původní posudek EIA
 informaci o přípravě projektu ŘSD na zvýšení bezpečnostních
opatření v obci Češnovice
 pronájem obecního bytu čp. 52

Zasedání ze dne 26. 8. 2016
Zastupitelstvo schválilo:
 smlouvu o zajištění zkušebního provozu nové kanalizace
a ČOV v Pištíně
 smlouvu o odběru obědů uzavřené mezi MŠ Zliv, MŠ Pištín
a Obcí Pištín
 záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 1919/ a 2186/5 k.ú.
Pašice
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Pokračování ze str. 1.
Zabodovali jsme akcí „Pečeme, vaříme, smažíme regionální
produkty a seznamujeme se s jejich vznikem“, do které se
zapojily všechny spolky z Pištína. Zde byla v plné síle vidět
jejich soudržnost. Rád bych
chtěl ještě jednou touto cestou poděkovat všem, kteří
se na akci podíleli.
Letními akcemi byly tradiční poutě v Češnovicích
a Pištíně. Pištínská pouť byla ozdobená oslavou 80 let
od založení Obce Baráčníků v Pištíně. Obec, za finanční podpory Nadace Jihočeské cyklostezky, uspořádala
o prázdninách 1. ročník
cyklovýletu „Za památkami a přírodou Zbudovských
blat“. Naopak netradiční akcí
Paní Alena Šilhová
představuje včelařské produkty
byl sportovní den v olympij-

1. ročník cyklovýletu za památkami a přírodou Zbudovských blat

ském duchu, který se konal ve sportovně rekreačním areálu
v Pištíně. Konec léta se slavil v Češnovicích tradiční akcí Loučení s létem. Pátý ročník Sletu baletek byl poslední kulturní akcí,
která uzavřela letošní léto. Nyní si můžeme popřát, aby to příští
léto bylo stejně pestré, jako to letošní.
Jaroslav Havel

Mateřská škola
se představuje

Po téměř čtyřiceti letech
se do obce vrací škola, tentokrát mateřská. Bude umístěna v původních, avšak kompletně zrekonstruovaných
prostorech s využitím stávající tělocvičny, doplněná
o nově vybudovanou přístavbu. Mateřská škola je koncipována jako jednotřídní, s kapacitou 24 dětí. Skutečnost, že bude určena pro malý počet
dětí, umožňuje větší předpoklad pro vytvoření školy v rodinném duchu. Snahou
školy bude její zapojení do života obce,
aktivní spolupráce s obcí, místními spolky, významnými občany. Děti se budou
seznamovat s místními tradicemi a kulturou. Budeme pracovat s českým kulturním odkazem tak, aby děti znaly české
pohádky, přísloví, říkadla a písně.
Hlavním cílem školy je směřování
k environmentální výchově, k vnímání
přírody, lidské sounáležitosti a zdravému životnímu stylu. Chtěli bychom,
aby se děti orientovaly ve své době,
měly povědomí o minulosti a obstály ve
své budoucnosti, proto budeme kombinovat klasické
i moderní výukové metody
vhodné pro předškolní věk
a do budoucna bychom
také rádi disponovali
moderní výukovou technikou.
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S dětmi budeme rozvíjet všechny
výchovy tj. výtvarnou, literární, dramatickou, hudební, tělesnou, estetickou
i filozofickou, kdy budeme s dětmi hledat souvislosti a odpovědi na zvídavé
otázky. Cílem je, aby děti měly zdravé
sebevědomí, byly samostatné, měly pocit jistoty a bezpečí. Nabídneme také
logopedickou prevenci pro děti se špatnou výslovností.
Pravidelně budeme pořádat dny otevřených dveří, pro rodiče s dětmi, kteří
by měli zájem o vzdělávání svého dítěte
v naší mateřské škole.
Budeme se snažit
o to, aby škola
nabízela kvalitní
a atraktivní vzdělávání pro místní
i přespolní
občany.

Těšíme se na další případné zájemce, kapacita školy není zatím naplněna,
zbývá ještě 10 volných míst. Zájemci
se mohou informovat na webových
stránkách obce Pištín, nebo na e-mailové
adrese: ms-pistin@seznam.cz
Všem dětem z mateřských i základních škol přejeme úspěšný školní rok,
plný zajímavých poznatků a zážitků!

OÚ Pištín

2. veřejné fórum
Zdravé MAS Rozkvět
V úterý 11. října 2016 pořádáme v Pištíně ve Spolkovém domě Na Dolánku
2. veřejné fórum Zdravé MAS Rozkvět.

Obdobně jako při loňském setkání
budete moci vyjádřit své návrhy na
změny a zlepšení u těchto 8 tematických stolů:
1) Místní ekonomika a podnikání
– Zaměstnanost v místě;
2) Životní prostředí – Krajina, příroda,
prostředí …pro život;
3) Sociální prostředí – Sociální služby na
dosah;
4) Zdravý životní styl – Zdraví obyvatel;
5) Místní tradice – Kultura;
6) Vzdělávání a výchova;
7) Venkov a zemědělství;
8) Stůl mladých.
Současně se budete moci seznámit
s výsledky loňského Fóra – co se již
podařilo prosadit, nač získat prostředky,
ale také co se zatím nezadařilo.
Jako host je pozvána paní Mgr. Lenka
Šedová z Centra prevence civilizačních
chorob – na místě budou možné konzultace zdravotních potíží a měření hodnot
rizikových faktorů.
Za celý tým MAS Rozkvět, z.s
srdečně zve Ing. Marta Krejčíčková,
koordinátorka MA21

Pištínský zpravodaj
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JIŽNÍ ČECHY OLYMPIJSKÉ?
V tom případě i Pištín olympijský!

Olympijské hry zajisté všichni známe
z televize. V pohodlí domova fandíme,
držíme palce a radujeme se z každé dosažené medaile. Ale ruku na srdce, kdy jste
naposledy skočili skok vysoký? Víte, za
kolik sekund uběhnete 60 m? Kolik hodíte koulí do dálky? Nebo jakou máte sílu
úderu či rychlost hodu?

skladbu „Poupata“. V těchto kostýmech pak absolvovaly všechny
soutěže. Akce se zúčastnili soutěžící všech věkových kategorií.
Každý účastník obdržel při zaregistrování hrací kartu pro zaznamenání svých výkonů a zároveň
zde byly uvedeny světové a české
rekordy v připravených soutěžních
disciplínách. Mimo soutěžní disciplíny si mohli všichni zasportovat
na okolních sportovištích a zhlédnout útok družstva malých pištínských hasičů.

Sportovní družstvo Pištínských Baletek

Tak (nejen) toto jsme si mohli všichni
vyzkoušet na Sportovním dni v Pištíně
28. srpna 2016. Sportovně rekreační areál
firma Goog Agency z Hluboké nad Vltavou

Pištínská rodačka paní Marie Sýkorová

proměnila v olympijský park a připravila pro
nás sportovní stanoviště.

Zahájení akce provedl
starosta obce s místní rodačkou paní Marií Sýkorovou.
Byla členkou družstva
pozemních hokejistek, které získalo v roce 1980 na
Olympiádě v Moskvě stříbrnou medaili. Paní Sýkorové bylo zastupitelstvem
obce u této příležitosti
uděleno Čestné občanství.
Návštěvníci měli možnost
prohlédnout si a osahat
pravou olympijskou medaili, což ocenily zejména
děti. Zároveň jsme se při
olympiádě trochu vrátili
v čase, když první na plac
vyběhly „Pištínské baletky“
oblečené pro spartakiádní

Sportovní den v olympijském
duchu se vydařil a dobrá nálada
provázela celé odpoledne.

Obecní úřad Pištín

Ocenění „olympijští“ sportovci v dětské kategorii

Pištínský zpravodaj
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OSLAVA 80 LET ZALOŽENÍ
OBCE BARÁČNICKÉ PIŠTÍN
A SVĚCENÍ BARÁČNICKÉHO PRAPORU

V sobotu dne 13. srpna 2016 oslavila naše obec Baráčnická
80 let založení a svěcení svého praporu.
V dopoledních hodinách proběhlo slavnostní sezení s účastí
župního rychtáře J. Šikla, souseda starosty J. Havla, senátora
T. Jirsy a zástupců VI., IX., X. a XVII. Župy. Slavnostního sezení
se zúčastnil také hornický spolek Prokop z Příbrami a samozřejmě spolky z Pištína – za Praktik FC Pištín p. Marhoun, za
Český svaz žen p. Radouchová s p. Frčkovou, za SDH p. Ficl,
za dohlížecí výbor Jednota p. Šilhová, tetičky a sousedé z Pištína.
Tetička vzdělavatelka ve své zprávě vzpomínala na předchozí
rychtáře za 80 let, tetička syndička přečetla za posledních pět let,
co vykonali baráčníci. Tetička rychtářka Živnůstková s župním
rychtářem Šiklem předávali čestné uznání s dárkem zasloužilým
členům své obce. Služebníci dávali pamětní listy s knihou Pištín
všem obcím za zdravici.

Před kostelem sv. Vavřince posvětil baráčnický prapor páter Richter

Po obědě směřoval průvod s prapory a kapelou Doubravankou k pomníku padlým, kde se položila kytice. Před kostelem
posvětil baráčnický prapor páter Richter za přítomnosti senátora
T. Jirsy, poslance J. Zahradníka, pana starosty Havla, tetiček
sousedů a místních občanů Pištína. Na ukončení této slavnosti
zatančila mladá chasa s tetičkami Českou besedu. Zábava po-

Slavnostní průvod se vztyčenými prapory

Soused Havel připnul stuhu na nový baráčnický prapor

kračovala v prostorách Sportovně rekreačního areálu do pozdních hodin. K tanci a poslechu hrála kapela Doubravanka.

Děkuji všem rychtářům, tetičkám, sousedům a praporečníkům
za účast v naší obci Pištín.
rychtářka Marie Živnůstková

Loučení s létem

V neděli 28. srpna jsme se
v Češnovicích na hřišti rozloučili
s prázdninami a létem. To nám k této
akci přichystalo stejně jako v loňském roce velmi teplý den, jako by
nám chtělo připomenout, ať si ještě
chvíli užijeme sluníčko, protože už
chvátá za dětmi na jižní polokouli.

Povrch hřiště byl tak rozpálený, že
teplo sálalo i přes boty. Neustále jsme
jej ochlazovali sprchou, což byla pro
děti úžasná atrakce. Chvílemi kropily
spíš sebe navzájem, než by ochlazovaly hřiště. Vypadaly jako žáci vodnické školy, ale bylo jim v tom horku
příjemně. Kromě soutěží a tance s do-

spělými, si užily malý muzikál Pat
a Mat. Radily jim, jak stavět domeček, řezat dřevo a péct narozeninový dort. Také si s Patem a Matem
zazpívaly a zatančily. Všichni přítomní prožili s dětmi hezké odpoledne a podvečer.
Jana Božovská
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TRADIČNÍ POUŤOVÝ FOTBALOVÝ ZÁPAS
SVOBODNÍ
proti
ŽENATÝM
V neděli 31. července o Svatoanenské pouti v Češnovicích, nastoupili proti sobě k utkání ve fotbale
hráči týmů Svobodných a Ženatých.
Začátek utkání byl v půl desáté ráno.
Hrálo se dvakrát 30 minut.
Na každé straně, po dohodě týmů,
byl jeden hráč, který patřil k soupeři. Nedávno ženatý Vladimír
Caletka byl hráčem Svobodných
a za Ženaté hrál svobodný David
Kunzl. Počasí nám přálo, bylo hezké
letní dopoledne a nálada na hřišti
by se dala hodnotit jako 1 A.
Rivalita z obou týmů byla cítit od
začátku. Je to tak správné, bez toho
by to nebyl žádný zápas.

Hráči týmů Svobodných a Ženatých. Dolní řada zleva:
David Kunzl, Jan Lexa, Vladimír Caletka, David Růžička,
Jindřich Kubeš, Zdeněk Kratochvíl, Václav Novák.
Horní řada zleva: Ondřej Kolář, Oldřich Caletka, Zdeněk
Florián, František Bezpalec, Miroslav Koutník, Milan
Kubata, Roman Burda, Lukáš Valenta, Václav Matějka.

Hlavního rozhodčího nám dělal
známý a spravedlivý Václav Matějka, který odvedl na hřišti opravdu
kus práce. Jen mu příště musíme
před utkáním zkontrolovat výbavu
nebo mu píšťalku někdo přinese.
Nicméně i tak se vše zvládlo, nikdo
se nezranil a zápas skončil vítězstvím Ženatých 4 : 2. Diváci si jistě
přišli na své. Kdy jindy se vám
naskytne u nás na vsi takové utkání,
po kterém můžete vše vyhodnotit
v hospodě a ještě si poslechnout příjemnou muziku?
Tak se budeme těšit v příštím
roce...
Václav Novák

ČSŽ Pištín, hostinec Na Dolánku a obec Pištín Vás zvou na

DRAKIÁDU – 22. 10. 2016

15.00 – 16.00 hod. – sraz všech účastníků u fotbalového hřiště v Pištíně.
V případě bezvětří jiné aktivity s draky (např. běhání, soutěž o nej… draka)
a v případě špatného počasí náhradní program v sále hostince Na Dolánku v Pištíně.
16.00 – 17.00 hod. – pro všechny děti připraveno občerstvení
Těšíme se na Vás

A nezapomeňte si přinést vlastní draky!

Akce hledání ztraceného skřeta ze dne 17. 9. 2016 v Pašicích se odkládá
na jiný termín. Budeme Vás informovat.
Vážení rodiče a děti, zveme Vás na

„Dlabání a zdobení dýní rodičů s dětmi“
Akce se bude konat v sále Češnovické hospody
a ve Spolkovém domě Na Dolánku v Pištíně

v úterý 28. 10. 2016 od 14 hodin

Přineste si dýni, pomůcky na dlabání a zdobení
– nože, lžíce, fix nebo obyčejnou tužku, ručníky.
Následuje tradiční

Lampiónový průvod ke kapličce sv. Vojtěcha


Sraz účastníků v Češnovicích i v Pištíně v 17 hodin u pomníku padlých
Teplé nápoje na zahřátí zajištěny

září 2016
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SVAZ ŽEN ČEŠNOVICE NA ZÁJEZDĚ

Objednávka počasí na sobotu 18. června byla těmi nahoře
splněna přesně podle zadání. Už od rána nás hřálo sluníčko. Autobus nám zastavil na silnici mezi Nuzicemi a Bechyní, pěšky jsme
došli asi 1,5 km na soutok Lužnice a Židovy strouhy. Židova
strouha patří k nejkrásnějším a nejromantičtějším místům v České
republice. Je to kaňonovité údolí, kterým protéká stejnojmenný
potok pramenící u obce Bzí. Pod Bechyní vytváří romantický
kaňon s rozeklanými skalami a jeskyněmi a vlévá se do Lužnice.
Právě jeho poslední úsek je nejkrásnější a má neopakovatelnou
atmosféru. V roce 1988 byl vyhlášen přírodní památkou. Jak přišlo
údolí, potažmo potok ke svému jménu není úplně jasné. Jméno
Židova strouha se poprvé objevuje v popisu lesů bechyňského
panství roku 1691. Bývá odvozováno od ukrývání Židů v těchto
místech, po vyhnání z Týna či Bechyně, ale patrně jde o romantickou pověst. Historik Josef Sakař uvádí jméno Čudova strouha,
zřejmě odvozené od nějakého místního sedláka. Současné jméno
tedy mohlo vzniknout jeho zkomolením. Zcela do říše bájí patří
verze odvozující jméno od bájného kouzelníka Žito, který zde
byl prý pro své zálety zabit.
Po návratu z údolí k autobusu jsme asi po deseti kilometrech
zastavili v Dobronicích, kde jsme si chvíli odpočinuli při kávě
v penzionu „U kaštanu“ a vydali se na prohlídku kostela Nanebevzetí Panny Marie. Kostel je postaven v lukách nedaleko za
obcí, nad vysokým zalesněným srázem, z něhož je krásná vyhlídka na řeku Lužnici. V kostele se nachází socha Panny Marie
z konce 17. století a kostelní varhany patřící k nejstarším v Čechách. Jejich měchy se nešlapou, ale tahají řemeny. Od roku 1958
je kostel chráněn jako kulturní památka České republiky.
Příjemná cesta z kostela se blíže ke zřícenině gotického hradu
změnila na zarostlou stezku podobnou té ke spící šípkové Růžence. Trochu jsme na ní zabloudili, ale po chvíli jsme se přece
jen vyškrábali na první nádvoří. Hrad vznikl patrně na počátku
14. století. Střídal majitele až se roku 1691 stal majetkem jezuitů,
kteří ho do roku 1727 užívali jako letní rezidenci. Po zrušení
řádu byl ponechán svému osudu a změnil se ve zříceninu. Z hradu
dnes zbyly jen romantické trosky zdí a dominantní kruhová věž,
která je zdaleka viditelná. Na věž je možné vystoupit a užít si
výhled do širokého okolí. Přes Dobronice vede v údolí řeky
Lužnice jedna z nejdelších naučných stezek. Začíná v Týně nad
Vltavou u bývalého popraviště, měří 66 km a končí stylově na
Onom Světě. Tam se dá také poznat okolí z Langovy rozhledny
a dát si na turistické chatě třeba kávu.

Společné foto u Židovy strouhy

Na cestě do Kolodějí jsme si udělali krátkou zastávku v Bechyni
a pak už jsme dojeli na kolodějský zámek Mitrowicz. Asi nejsilnějším zážitkem nejenom pro nás, byla krátká divadelní komedie „Máčení nepoctivého pekaře“. Pekař byl chycen, usvědčen
purkrabím z nepoctivosti, vytažen vahadlem nad káď s vodou
a v kádi několikrát celý máčen. Bylo nám hezkého mladého
pekaře líto, a tak když se purkrabí zeptal, jestli mu má zbytek
trestu odpustit, všichni přítomní křičeli ano. Jenže purkrabí prohlásil, že v tom případě musí do kádě za pekaře ten, kdo chce
pekaři odpustit. Okamžitě všichni ztichli kromě naší členky
Jindřišky, která se ihned
dostavila ke kádi a dožadovala se namočení. Purkrabí váhal, několikrát se
zeptal, jestli do té kádě
Jindřiška skutečně chce, ale
Jindřiška si stála na svém.
Vahadlem ji tedy spustili do
kádě za pekařem, kterého
v tom úžasu nad Jindřiškou zapomněli vytáhnout.
A tak tam v kádi spolu seděli, jenom mokré hlavičky
jim koukaly... Jindřiška byla připravena na případné
rozmary počasí, takže měla
suché náhradní oblečení.

Paní Jindřiška si zahrála v divadelní komedii
„Máčení nepoctivého pekaře“

Zámek jsme si prohlédli a podívali se ještě na jednu divadelní hru
„Proces se zlodějem“. V blízkosti
zámku je malé molo, na něm jsme
nasedli do lodi a absolvovali příjemnou vyhlídkovou plavbu na
soutok Lužnice s Vltavou, až na
Kořensko. Pohodu kalil fakt, že jsme
nemohli jet všichni, díky komunikačnímu šumu s majitelem firmy.
Někteří z nás museli počkat v místní
hospůdce při kafíčku. Po návratu
z plavby jsme ještě měli na zahradě zámku výborné grilované
maso a pak už zbývala pouze cesta
domů.
Jana Božovská
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SLET BALETEK

Pátý ročník Pištínského festivalu „Slet
Baletek“ se velmi vydařil.
Návštěvníci i účinkující se dobře bavili,
počasí bylo vyladěné, netrápilo účastníky horkem,
zimou nebo deštěm.
Letos se festivalu zúčastnilo 9 souborů, tančilo
celkem 80 účinkujících. Jako první zatančily Pištínské
baletky spolu s klientkami Chelčického domova
Sv. Linharta, tzv. Chelčickými Linhartkami. Tanec je
velmi baví a ze spolupráce mezi nimi a Pištínskými
baletkami se stává již tradicí. Letos tančili se ženami
i muži. An-dílkové ze Zlivi byli jako mažoreťáci roztomilí,
akvabeláci Hamerských poupat se svůdně vlnili, jejich
vodník využil situace a přišel pro jednu dušičku. Vousatá
jeptiška se ji spolu s doktorem marně snažili oživit vodou.
Když vodu vyměnili za rum, utonulý akvabelák se probral.
Jelcinky z Vřesníku krásně zatančily ruskou Kalinku, duo
Protách změnilo repertoár k lepšímu, Spolek perfektních
holek z Bavorovic jako vždy nezklamal a předvedl kašírované zadečky. Omlenické holubičky nezapřely mládí
a temperament, Trnky Brnky nám připomněly Louise
Armstronga.
Soubor z Hamru u Třeboně s sebou přivezl i malé, většinou
3–4leté, hasiče. Předvedli nám zásah hasičů při havárii letadla
a záchranu rybáře při náhlé povodňové vlně. Děti měly perfektní
pomůcky: malé letadlo, hasičský vůz vybavený hadicemi, nosítka,
helmy, protichemické obleky. Zkrátka vše co je potřeba při

skutečné práci hasičů. To bylo
nesporně nejhezčí vystoupení
celého odpoledne.
Doufejme, že 6. ročník naplánovaný na 12. 8. 2017 bude
také tak pestrý a zajímavý, jako
ten letošní.
Jana Božovská
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