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Vážení spoluobčané,

vždy na začátku nového roku si většina z nás
říká, jak ten minulý uběhl, že jsme zase nic
nestihli, případně, že jsme mohli stihnout
ještě mnohem víc.

Každý z nás má k dispozici denně 24 hodin
a je jenom na něm, jak tento svůj čas využije.
Ještě nikomu se nepodařilo přijít na to, jak si
některý den kousek času schovat a někdy
jindy ho potom vytáhnout a využít. Proto
bychom měli být všichni opatrní při využití
času a neplýtvat ho na věci, které nejsou
důležité. Pro každého z nás je důležité něco
jiného. Pro všechny by ovšem měla být důležitá rodina, lidé, kteří jsou pro náš život
důležití a máme je rádi. Každý bychom se
měli věnovat práci, koníčkům a případně
i pomoci těm méně šťastným, tak jak nám to
čas dovolí.

Zkuste se tento rok zaměřit hlavně sami na
sebe a udělat si občas trochu času i pro nějakou činnost, drobnou radost, kterou jste již
dlouho odkládali, ať už z důvodů pracovních
či jiných.

Zkuste neřešit za někoho, kdo o to nestojí,
jeho život v tom záporném slova smyslu. Nezabývat se pomluvami a „zaručenými zprávami“ o životě svých sousedů, spoluobčanů
a známých. Zabere to spoustu Vašeho času
a ten Vám může potom někde chybět. Zkusme
využít svůj vyměřený čas pro to, abychom byli
všichni spokojenější. Věřte, že potom těch
šťastnějších a spokojených bude kolem nás
stále víc a víc.
Jaroslav Havel, starosta

POŠTA PARTNER
– nová služba na prodejně
Trefa Pištín

Dne 2. 2. 2018 byl na prodejně Trefa Pištín,
za přítomnosti zástupců obce, České pošty
a Jednoty, slavnostně zahájen provoz zcela
nové služby s názvem Pošta Partner.

Jde o pilotní projekt spolupráce s Českou
poštou, v rámci kterého poskytujeme (nejen
našim zákazníkům) například tyto služby:
příjem a výdej listovních a balíkových zásilek, příjem poštovních poukázek a platebních dokladů SIPO, výplatu poštovních
poukázek a důchodů, vybrané služby Poštovní spořitelny, prodej poštovních cenin
a dálničních kuponů.
SLUŽBY JSOU JSOU POSKYTOVÁNY
V TÉTO PROVOZNÍ DOBĚ:
Pondělí, pátek

11:00 –14:00 hod.

Středa

10:00 –11:00 hod.

Úterý, čtvrtek

12:30 –16:30 hod.

O poskytovaných službách i nové provozní
době Česká pošta informovala občany letákem,
který byl doručen do všech domácností.
Díky této nové službě přesáhlo naše družstvo v obci
Pištín běžný formát maloobchodního prodejce potravin
a je ještě těsněji součástí všedního
života místních obyvatel.
Za místní členský výbor Jednoty
Alena Šilhová
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Níže uvedené informace jsou pouze výňatkem ze zápisů jednání zastupitelstva obce. Kompletní zápisy jsou pravidelně
vyvěšovány na úředních deskách, dále jsou k dispozici na obecním úřadě a na internetových stránkách obce
www.pistin.cz/urad-obce/uredni-deska

Zasedání ze dne 5. 2. 2018
Zastupitelstvo schválilo:
 dodavatele rekonstrukce prostor Obecního úřadu v Pištíně
pro zřízení bezbariérové knihovny
 nájemní smlouvu na reklamní plochu na budově staré hasičárny
v obci Češnovice
 vyúčtování nájemného s firmou ČEVAK
 příspěvek pro Středisko rané péče SPRP
 dodavatele akce „Oprava polní cesty p.č. 1653/2 v k.ú. Češnovice“
 závěrečnou inventarizační zprávu
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení
 rozšíření zóny pro bydlení v KÚ Češnovice na parcelách
č. 1890/8 a 1890/9
 pořízení nového traktůrku pro úpravu trávníků v obci
Zastupitelstvo projednalo:
 projekt „Bezpečnostní opatření silnice I/20 v Češnovicích“.
Budování zpomalovacího ostrůvku ve směru od ČB do obce
Češnovice.
 nabídku pronájmu hostince Na Dolánku v Pištíně
 informace o bezpečnostní situaci v roce 2017
 hospodaření v lese
 výsledky ankety ohledně úpravy sálu hostince v Češnovicích
Zastupitelstvo projednalo a neschválilo:
 příspěvek pro nadační fond Folivora
 příspěvek na zřízení služby Pošta partner v prodejně Jednota
Pištín

Zasedání ze dne 5. 3. 2018
Zastupitelstvo schválilo:
 pachtovní smlouvu ohledně nájmu pozemků v katastru obce
Pištín k zemědělské činnosti
 smlouvu v rámci akce: „I/20 Pištín – České Vrbné“ ohledně
převzetí opuštěných části stávajících komunikací po vybudování obchvatu obce Češnovice
 plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období
2018 až 2050
 finanční dar pro Domov sv. Linharta
 finanční dar pro Auticentrum, o.p.s.
 dodavatele zakázky „Oprava kaple Nejsvětější srdce páně
v Češnovicích“
 nájemní smlouvu hostince Na Dolánku v Pištíně
Zastupitelstvo projednalo:
 informace o třídění odpadu a stavu odpadového hospodářství
 informace o právním stanovisku k náhradě škody
 rozpočtovou změnu č. 1
 informaci o uspořených nákladech na provozu mateřské školky
Zastupitelstvo projednalo a neschválilo:
 příspěvek na nový babybox ve Strakonicích
 příspěvek na provoz Červeného kříže

Zasedání ze dne 26. 3. 2018
Zastupitelstvo schválilo:
 úpravy projektové dokumentace projektu I/20 Pištín – České
Vrbné
 smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů se společností SMS-služby, s.r.o.
 cenu nájemného za pozemky sloužící k zemědělské činnosti
 prodloužení svozu bio odpadu do konce listopadu každého roku
 osvětlení zastávky v Češnovicích
Zastupitelstvo projednalo a neschválilo:
 rozšíření frekvence vývozu popelnic v letním období

Hospodaření obce za rok 2017
Příjmy
Daň z příjmu fyzických osob
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatky ze psů, ubytovacích kapacit
Odvody za odnětí zemědělské půdy
z půdního fondu
Odvody z loterií a podobných her
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Přijaté transfery neinvestiční
Přijaté transfery investiční
Cestovní ruch
Lesní hospodářství
Pitná voda, pronájem vodovodu
Příjmy z ostatních služeb, neinvestiční dary
Tělovýchova
Převody z rozpočtových účtů
Příjmy z bytového a nebytového hospodářství
Ambulantní péče
Nakládání s odpady
Ochrana přírody a zeleně
Veřejné osvětlení
Příjmy z pronájmu a prodeje pozemků
Pohřebnictví
Příjmy z vlastní činnosti
Ostatní příjmy
Příjmy celkem

v Kč
1 981 657
2 003 515
3 473 438
16 550
1 256
95 343
18 950
1 100 683
1 223 836
6 803 988
49 500
288 856
288 240
156 850
4 108
6 567 976
404 339
744
154 449
52 400
18 964
5 100
200 000
441 575
105 437
25 457 754

Výdaje
Lesní hospodářství
Ostatní výdaje, nákup materiálu, služeb
Pozemní komunikace, silniční doprava
Odvod a čištění odpadních vod
Předškolní a základní vzdělávání
Činnost muzeí a knihoven
Sdělovací prostředky
Pitná voda
Neinvestiční transfery spolkům
Ostatní záležitosti kultury, církve,
pohřebnictví, pohoštění
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví
Tělovýchova a zájmová činnost
Ambulantní péče, zdravotní programy
Rozvoj bydlení, bytové a nebytové hospodářství
Komunální služby, územní rozvoj
Nakládání s odpady
Ochrana přírody a rozvoj krajiny, platy
zaměstnanců v péči o zeleň
Požární ochrana, civilní připravenost
Zastupitelské orgány, volby do parlamentu ČR
Regionální a místní správa
Obecní výdaje
Pojištění
Převody fondům
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání z minulých let
Ostatní činnosti
Výdaje celkem

v Kč
238 933
100 122
302 105
898 060
664 296
87 239
19 270
70 253
140 000
611 463
17 938
170 011
152 801
21 253
1 078 505
533 717
1 162 077
87 320
830 966
1 574 783
73 077
68 813
6 567 976
288 610
22 092
208 734

15 990 414
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KOUZELNÁ ŠKOLKA SE LOUČÍ SE ŠKOLNÍM
ROKEM A CHYSTÁ LETNÍ PROGRAMY

Ani jsme se nenadáli a je tady konec školního roku,
který jsme prožili jak jinak než kouzelně!
Když naše školka začínala, obec ta se obávala… takto začíná
nová básnička rekapitulující činnost pištínské mateřinky. Je to
překvapení, které si děti připravují na druhý
ročník Zahradní slavnosti naplánované na
středu 20. června od 16 hodin. Zváni jsou
všichni rodiče, prarodiče, přátele školky
a Pištína. Dříve než se dveře školičky uzavřou, chystáme ještě několik akcí, na které
jste všichni srdečně zváni. V květnu jsme
se zúčastnili obecní akce Pečeme, vaříme
a smažíme regionální potraviny, kde jsme
měli vlastní stánek a dětský koutek.
19. května jsme uspořádali celodenní rodinný výlet, tentokrát do ZOO a Dinoparku v Plzni. Na sobotu 2. června je
pak připravena oslava Dne dětí ve sportovním areálu.
Dveře Mateřské školy v Pištíně se
ale nezavřou úplně. Na léto jsou naplá-

novány tzv. příměstské tábory. Hlavním cílem tohoto projektu
je podpora zaměstnaných rodičů, kteří řeší problém se zajištěním péče a programu pro své děti v období letních a jarních
prázdnin. Program, na jehož realizaci jsme získali prostředky
z dotační výzvy Místní akční skupiny (MAS) Rozkvět, jim
dává možnost plného pracovního nasazení bez nuceného
přerušení nebo nutnosti měnit pracovní dobu či úvazek. Tento projekt, jehož pilotní fáze potrvá tři
roky, je určen především místním
žadatelům a obyvatelům okolních
obcí. Školka ale neodmítne ani další
zájemce.
Těšíme se na společné chvíle a všem
přejeme krásné prožití letních prázdnin!
Děti a zaměstnanci MŠ Pištín

Více o jednotlivých akcích a o činnosti
naší mateřinky najdete na webu:
www.mspistin.cz
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Knihovny

Obecní knihovna Pištín se popáté zapojila do celorepublikové akce Noc s Andersenem. Její termín byl letos stanoven na
noc z pátku 23. na sobotu 24. března. V naší
knihovně připravujeme program pro menší děti, při přihlášení většího počtu zájemců
mají přednost aktivní čtenáři knihovny.
Letos se přihlásilo 7 dětí, což je ideální
počet vzhledem k omezeným prostorům
i pro optimální průběh večera. Děti dorazily do knihovny v 19 hodin a ze všeho
nejdříve vyrazily na krátkou obchůzku
obce. Vybavené reflexními vestami a dalšími bezpečnostními prvky se vydaly poznávat památné stromy naší obce. Z obecní
kroniky víme, že dvě Lípy svobody byly
vysazené v parku pod školou v dubnu
1919, nepodařilo se nám je však odlišit od
čtyř dalších zde rostoucích lip. Naším úkolem bylo změřit stromy ve výšce 130 cm.
Pro snadnější měření jsme vybrali Káju
Čížka, který sloužil jako orientační míra

Děti u památné lípy vysazené v roce 1968

výšky našich měření. Když jsme zjistili pravili na spaní. Ráno po snídani si děti
obvod stromů u bývalé školy, vydali jsme ještě vyzkoušely, jak zvládnou bez mluse na náves. Zde už máme o památných vení výtvarně znázornit pohádkové postromech více informací, takže jsme stavy a pak už se vydaly s rodiči domů.
postupně změřili všechny tři lípy vysa- Na tomto místě bych ráda poděkovala
zené v roce 1968. Z prostředního si děti Radce Modrové za pomoc s organizací,
za pomoci voskovek obkreslily vzorek maminkám za přinesené buchtičky a obci
kůry. Po návratu do knihovny jsme nejprve za příspěvek na snídani a ovoce pro děti.
dětem ukázali dobové fotografie ze sázení A všem zúčastněným dětem – jmenovitě
lip na návsi před padesáti lety a názorně Kájovi Čížkovi, Danovi Vávrovi, Barborjim na nich ukázali, že zatímco stromy ce Bártové, Natálce Kastlové, Filipovi
rostou, lidé stárnou. Pak si děti vyplnily a Tomášovi Kopalových a Lence Modropracovní listy o navštívených lípách vy- vé za nadšení a účast – byli jste všichni
dané Nadací Partnerství. Další část pro- úžasní.
gramu připomněla blížící se Velikonoce,
A na závěr ještě pár nezbytných inforděti si vyrobily několik různých papírových mací. Obec provozuje v našich obcích
oveček polepených výplní do polštářů. dvě knihovny, pištínská je otevřená každé
I další vyrábění bylo z papíru – Lenka pondělí od 16 do 18 hodin, češnovická pak
Modrová si pro mladší kamarády připra- v úterý od 18 do 19 hodin.
vila výrobu krokodýla. Ale jelikož Noc
Jarka Čapková
s Andersenem je hlavně
o knihách a o čtení, před
spaním jsme se věnovali
knížce Povídání o pejskovi
a kočičce, která byla tématem letošního ročníku.
Děti prokázaly výborný
postřeh a paměť, když po
přečtení pohádek dokázaly
vyjmenovat všechny věci,
které pejsek s kočičkou
dali do svého dortu i většinu hraček, které přinesli
panence, která tence plakala. A po přečtení poLetošní Noc s Andersenem byla věnována knize
hádek jsme se všichni přiPovídání o pejskovi a kočičce

Nejmladší účastníci akce před usnutím

Největším hitem mezi staršími dětmi je jednoznačně série
Deník malého poseroutky

Výsledky našich knihoven v roce 2017
Rok 2017

Registrovaní čtenáři

Výpůjčky

celkem

do 15 let

celkem

naučná
dospělí

beletrie
dospělí

naučná
dětem

beletrie
dětem

časopisy

Češnovice

15

7

83

3

65

3

12

0

Pištín

64

23

2 269

122

1 225

22

521

368
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PIŠTÍNSKÁ KNIHOVNA BEZBARIÉROVÁ

V lednu letošního roku začala rekonstrukce přízemních prostor budovy obecního úřadu. Díky
dotačnímu programu POV Jihočeského kraje se dvě místnosti postupně proměnily na novou knihovnu.
Tomu ale předcházela spousta práce. Jelikož obě místnosti se v minulosti potýkaly se značnou
vlhkostí, musely být oklepány všechny původní omítky. Dále byla odstraněna původní podlaha a velké
množství materiálu pod ní. Následně bylo provedeno několik opatření, která by měla návratu vlhkosti
zabránit.
Stěhování do nových prostor vypuklo v podvečer 8. května. Díky ochotě mnoha našich čtenářů
i jejich rodinných příslušníků se uskutečnilo řetězovou metodou. Všech 27 dobrovolníků utvořilo
na cestě z prvního patra do přízemí řetěz, který si předával kopičky knížek. Zachováno tak zůstalo
správné stavění fondu. Bez této pomoci by nastěhování knih do nových regálů a jejich správné
uložení trvalo několik dní, takto jsme byli hotovi za necelou hodinu. Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kteří věnovali knihovně hodinu svého volného času.
V nové knihovně bude ještě doladěn nábytek, už teď se však těším na všechny čtenáře. Věřím, že
přízemní prostory přilákají další zájemce o čtení, které výstup do prvního patra zatím od návštěvy
knihovny zrazoval.
J. Čapková

Začátek rekonstrukce 29. ledna 2018

Dětské regály v nové knihovně
jsou výškou přizpůsobeny
nejmenším čtenářům

Společný snímek zachycuje většinu pomocníků po stěhování

MASOPUSTNÍ PRŮVOD

Český svaz žen Pištín a obec Pištín připravily dne
17. února 2018 v Pištíně MASOPUSTNÍ PRŮVOD.
Na 9.00 hodinu 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 nám také celkem vyšlo. Od 10 hodin se

vypravily všechny masky 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 mohly 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. Kdo chtěl,
mohl také přispět do kasičky. Po skončení masopustního
průvodu se masky sešly opět v místním hostinci Na Dolánku
a zde se za doprovodu muziky 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 masek a děkujeme i všem občanům, kteří
průvod podpořili z domova.
Za Český svaz žen Pištín,
Naďa Lexová
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KRMENÍ ZVÍŘÁTEK V LESE

V první řadě chceme velmi poděkovat češnovickým členům
mysliveckého spolku – jmenovitě panu F. Studlarovi, P. Kadlecovi, J. Novotnému a Z. Floriánovi za neocenitelnou pomoc s touto
akcí. Nejenom za zajímavou formu informací o přírodě a myslivosti, ale i za přípravu ohniště, dopravu občerstvení a celkově
za podporu a obětování svého volného času.
Při vymýšlení akcí pro děti na rok 2018 nás napadlo uspořádat v lednu procházku do lesa a tak se vydala okolo 14. hodiny
dne 14. ledna skupina více než 40 nadšenců všech věkových
kategorií v nevlídném studeném počasí krmit zvířátka.
Vyrazili jsme od dětského hřiště v Češnovicích do lesa, kam
nás kromě myslivců a jejich čtyřnohých kamarádů doprovázely
sněhové vločky a studený vítr. Na první zastávce v lese u obecního rybníku nám místní myslivci
představili své psí pomocníky
přímo v akci. Pejskové měli
„vyčmuchat“ a přinést kořist.
K pobavení všech nás čekalo veliké překvapení, neboť kořist
– bažantí slepici nastraženou
o hodinu dříve – odnesla kuna.
Lovečtí psi si i s tímto nečekaným problémem dobře poradili
a slepičku přinesli. Děti si mohly
vyzkoušet, jak pejskové aportují
a zároveň, jak jsou tito kamarádi

přátelští. Následovalo doplnění zásob pro zvířátka v prvním
krmelci, děti nosily kukuřici, jablka, mrkve i hrušky, a pan Florián
ještě doplnil seno. Na připraveném notebooku si děti i dospělí
prohlédli fotografie divočáků a daňků z fotopastí v blízkém okolí.
Pokračovali jsme v procházce k druhému krmelci, kde po doplnění zásob pro zvěř následovaly všetečné otázky dětí. Dozvěděli
jsme se, že je v revíru jezevec, že se lišky norují, divočáci přes náš
revír jen přechází a že kaštany jedí jen daňci, kteří se u nás
nevyskytují. Také proč se srny pasou na otevřeném poli a proč
téměř nejsou vidět divocí zajíci. Děti se ptaly i na dravé ptáky,
veverky a další zvířátka. Poté jsme se přesunuli ke dvěma
ohništím, kde jsme měli možnost si v lednu, při sněhových
vločkách a mrazivém počasí, vychutnat opečené špekáčky
a teplý čaj.
Závěrem nutno říci, že si
procházku všichni užili, již se
těší na další podobnou návštěvu
lesa a ani špatné počasí je neodradí. Fotografie jistě přiblíží
atmosféru setkání i těm, kteří se
nemohli akce zúčastnit osobně.
Myslivcům ještě jednou děkujeme, přejeme úspěšný rok 2018
a doufáme, že se mohou nejenom
děti těšit na podobnou akci.
Jana Božovská

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL

Osadní výbor Pašice
vyhlašuje soutěž
o tři nejkrásnější předzahrádky
a letní výzdoby domu.
Nezávislá porota vyhlásí vítěze
v průběhu června a ti,
se mohou těšit na krásné ceny.
Pojďme společně udělat Pašice
hezčí a rozkvetlejší.
ZA OV Pašice Kačerová Lucie

Dětský maškarní rej v Češnovicích se letos konal v neděli 4. března
a fotografie dokazuje, že se děti i dospělí dobře bavili.

OSLAVA MDŽ
MDŽ jsme oslavily v neděli 11. března procházkou do Zlivi a hrou bowling. Bylo příjemné počasí, mlžné mraky občas
zakryly slunce, ale bylo teplo. Bylo štěstí, že jsme se sešly k oslavě MDŽ procházkou tuto neděli. Tu další 18. března
byl vlhký mráz celý den a k tomu ještě ledový vítr.
Dana Zochová a Jana Božovská
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Dlouhý název akce, která vznikla zcela náhodou a původně
měla být pouze o rybách z okolních rybníků a o jejich kuchyňském
zpracování. Při jednom ročníku Havelského posvícení se sešlo
několik mých spolužáků, absolventů Rybářské školy ve Vodňanech, a mě napadlo, proč mít kuchařskou akci jen o huse a ne třeba
o rybách. Bohužel na samotnou akci o rybách jsem nedokázal
sehnat dost sponzorů, ale v rámci příprav jsem zjistil, že je možné
čerpat podporu z různých stran na představení regionálních produktů. A světe div se, vznikla akce, která nemá na venkově
obdoby (alespoň co já vím). Není to trh, není to soutěž ve vaření
čehokoliv, ale je to akce spolků, lidí, kteří se rádi baví a chtějí si
společně užít krásné odpoledne. Letošní ročník dokázal naplnit
celý sportovní areál lidmi. Vím, že když hodnotím akci jako
organizátor, jsem velice kritický, ale letos jsem ani já nenašel
vlastně nic, co by se mohlo zlepšit a tak jsem si
hned po skončení letošního ročníku říkal co s akcí
dál. Areál byl plný lidí, víc by se ani nevešlo, zapojily se všechny spolky a všichni se bavili, tak co
vylepšovat?
Ale s odstupem doby již několik nápadů dorazilo
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a tak se pokusíme všechny návštěvníky překvapit zase něčím
novým.
A takový malý bonbonek na závěr. Dovolte mi, abych se
s Vámi podělil o čerstvou radost. Po ceně hejtmana Jihočeského
kraje jsme letos 23. 5. obdrželi i cenu celostátní za „Dobrou
praxi v oblasti samospráv v kategorii kultura a společenský život“
od Sdružení místních samospráv a ta nám byla předána při
konferenci v Lichtenštejnském
paláci v Praze.
Takže děkuji všem, kteří se
na akci aktivně podíleli, i divákům a těším se na shledání
na Vaříme, pečeme... v roce
2019.
Jaroslav Havel
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