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Milé sousedky, vážení sousedé.
V letošních podzimních zpravodajích většiny vesnic a měst se objevují články o tom, co se
v poslední době v obci či městě podařilo, případně co se nepodařilo, ale pracuje se na tom a tak
podobně. Je to z důvodu blížících se voleb do obecních zastupitelstev.
Já bych raději na tomto místě chtěl poděkovat Všem, kteří mi při tomto volebním období
pomáhali, ať už radou, tak i tím, že přiložili ruce k dílu. Žádný starosta nezvládne péči o obec sám,
zvláště v dnešní době.
Posouzení toho co se na obci podařilo v tomto volebním období vybudovat, opravit či zorganizovat, bych rád přenechal těm z Vás, kteří budete volit na další čtyři roky své zástupce.
Jaroslav Havel

Ve dnech 5. a 6. října 2018 se konají volby do zastupitelstva obcí

V naší obci byly zaregistrovány 3 kandidátní
listiny těchto volebních stran:
Nezávislí
Za další rozvoj našich obcí
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Kandidátům na prvních pěti místech každé
kandidátky jsme položili prostřednictvím lídra
kandidátek e-mailem 2 jednoduché otázky,
aby Vám mohli přiblížit své názory.
➊ Na co jste v našich obcích pyšní a čím
byste se pochlubili návštěvníkovi?
➋ Jaká věc Vás v poslední době v obci
pobavila či rozzlobila?

Jaroslav Havel
① Jsem pyšný na to, že život v obci nestagnuje,
ale už na první pohled je vidět spolkový život
i rozvoj místních částí. Každý návštěvník chce
vidět něco jiného a od všeho kousek mu
můžeme nabídnout.
② Určitě mě pobavily písničky dětí z MŠ šité
na míru životu v našich obcích, kdo je ještě
neslyšel, může litovat.

Václav Ficl
① V naší obci jsem pyšný na získání titulu Obec
roku 2017 Jihočeského kraje a na vybudování
nové mateřské školky, která je plně obsazena
a slouží mladým rodinám.
② Nejvíce mne pobavila v letošním roce akce
Smažíme, pečeme a vaříme a nejvíce mne rozzlobilo parkování osobních aut na veřejných
prostranstvích našich obcí.

Jiří Koreš
① V naší obci jsem pyšný především na činnost
spolků, které se sám účastním. Líbí se mi také
nová školka a její aktivity, nebo práce s dětmi
v hasičském či fotbalovém oddíle.
② V poslední době mě mrzí hlavně stále se snižující účast dětí a jejich celkový počet v kroužku
mladých hasičů. Nábor byl neúspěšný a tento
stav nám letos nedovolil soutěžit a mnohdy ani
řádně trénovat.

Milan Frček
① Jistě bych se v první řadě zmínil o bohatém
společenském životě v obcích, které zaštiťují
místní spolky a o rozvoji v obci, kde za zmínku
stojí MŠ, rekonstrukce chodníků, apod.
② Pro mne, jako rodiče, je aktuálním tématem
mateřská škola. Velmi rád vzpomínám na zahradní slavnosti a básničky, kterými nás skvěle
prezentují i na akcích mimo naše obce.

David Vávra
① Na fungování spolků. Hosty bych pozval do
hasičského muzea a do sportovního areálu.
② Třídění odpadů některých občanů. Pobavila
mě hasičská soutěž.

Marie Živnůstková
① Pyšná jsem: v roce 2017 na vítězství Vesnice
roku Jihočeského kraje a návsi jsou velice
upravené i okolo kostela. Pochlubila bych se
různými akcemi, které pořádají spolky, např.
Pečeme, vaříme, smažíme.
② Zaujaly mě příměstské tábory, jako výborný
nápad pro maximální využití mateřské školy
o prázdninách. Vadí mi špatná komunikace
občanů mezi spádovými obcemi Pištína.
Radek Novák
① Budování občanské vybavenosti a infrastruktury – školka, společenské prostory, sportoviště
v obcích, rozšiřování spolkové činnosti.
② Rozzlobí mne každodenní provoz přes obec
Češnovice a pobavilo mne položení těchto dvou
otázek.

Petr Suchan
① Jsem pyšný na udržování pořádku a čistoty v našich obcích. Dále na velké množství
akcí pořádaných pro děti i dospělé, například vaření regionálních potravin, zájezdy za
kulturou.
② Ocenil bych lepší informovanost občanů
na stránkách obce o době trvání dopravních omezení v našem okolí, třeba v případě
opravy můstku na silnici mezi Češnovicemi
a Zliví.
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Tomáš Peterka
① Pyšný doufám nejsem a chlubit se moc
neumím. Pokud by otázka zněla, co bych
návštěvníkovi ukázal, tak bych jej vzal na
procházku k Bezdrevu nebo na hřiště.

② Trochu mne zlobí pozvolný úpadek
společenských akcí. Každopádně zlobit
se je poměrně jednoduché, takže je třeba
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začít u sebe, aby zloby ubylo a přibylo
pobavení.

Václav Zoch
① Návštěvu bych u nás v Češnovicích
pozval do výborné hospody se skvělou
kuchyní a v Pištíně do kostela, kde působí
sympatický pan farář.
② Nepříjemná je velmi silná doprava přes

naši vesnici, která ji bohužel rozděluje
na sever a jih. Tento problém nejvíce zasahuje děti. Pobaví mě každé setkaní se
sousedy.

Kandidáti z kandidátní listiny „Nezávislí“: Zdeněk Florián, Miroslav Kučera,
Ilona Koutníková, Pavel Jiran, Václava
Novotná své odpovědi nezaslali.

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. 2018
 stav projektové dokumentace k obchvatu I/20 obce Češnovice
a Pištín
Zastupitelstvo schválilo:
 dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Pištín – reZastupitelstvo projednalo a neschválilo:
konstrukce veřejného osvětlení, výstavba chodníků a výsadba
 prodej pozemku parc. č. 104
doprovodné zeleně“
 příspěvek na podporu Linky bezpečí z.s.
 závěrečný účet hospodaření obce za rok 2017 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
 účetní závěrku Obce Pištín za rok 2017, včetně Inventarizační
Zasedání ze dne 2. 7. 2018
zprávy
Zastupitelstvo schválilo:
 účetní závěrku Mateřské školy Pištín za rok 2017, včetně
 vybudování kanalizační vpusti před domem č. 11 v obci ČešnoInventarizační zprávy a rozdělení zlepšeného výsledku hospovice
daření MŠ do rezervního fondu
 smlouvu o poskytování hostingových služeb s firmou ALIS,
 smlouvu o poskytnutí dotace s Jihočeským krajem „Zlepšení
spol. s r.o.
propagace Hasičského a obecního muzea v Češnovicích“
 směrnice č.1/2018 pro nakládání s osobními údaji v obci Pištín
 smlouvu o poskytnutí dotace s Jihočeským krajem „Rozšíření
 počet zastupitelů na nové volební období: 9 členů zastupitelexpozice Hasičského a obecního muzea v Češnovicích“
stva
 zapojení obce do projektu na recyklaci a předcházení vzniku
 prodej pozemku č. parc. 348/35 o výměře 44 m2
odpadu
 rozpočtové opatření
 knihovní řád
Zastupitelstvo projednalo:
 pořízení změny č. 2 územního plánu Pištín
 výroční zprávu JVS za rok 2017
Zastupitelstvo projednalo:
 informace o valném shromáždění SMOJK
 záležitosti ohledně převedení pozemků na nichž se nachází
 informace o zasedání Výrobního výboru na realizaci bezpečmístní komunikace
nostního ostrůvku v Češnovicích
 záležitosti ohledně obchvatu I/20. Na jednání s firmou Prago návrh na vybudování bytové jednotky v prostorech po poště
projekt, a.s., byly předneseny požadavky občanů z veřejné schůč.p. 52
ze: tj. vyčištění stoky a změna trasy příjezdové cesty od Zlivi.
Zastupitelstvo projednalo a neschválilo:
 rozpočtové opatření
 žádost DSO Dehtář, Strýčice č. p. 13 o příspěvek na žáka z naší
 otevření kontokorentního úvěru ve výši 2 000 000,- Kč na
obce ve výši 5 000,- Kč.
dobu neurčitou na předfinancování dotačních investičních akcí
Vážení občané,
v tomto krátkém příspěvku bych Vás chtěl požádat o to, abyste vyšli před
dům a rozhlédli se okolo sebe. Zcela určitě uvidíte, všude kam se rozhlédnete, několik automobilů a podobných strojů, které stojí na trávě, překážejí
na komunikaci, občas i přímo před kontejnery na tříděný odpad apod.
Možná také uvidíte složené kopičky stavebního materiálu u domu, který je
již dávno opraven, palivové dřevo, ať seřezané či ještě v dlouhých kusech
a podobné krásné dekorace našich místních částí. Převážná většina takto
uložených relikvií je na obecních pozemcích a přinejmenším ztěžují úklid.
Určitě si řeknete, že to není žádný pěkný pohled.
Zkusme se tedy všichni společně zamyslet nad tím, jestli zrovna mi nejsme tím, kdo tímto způsobem přispívá k tomu, že se z našich krásných obcí
stávají parkoviště i přes to, že většina starších domků má dvorky, garáže
apod. Všechny nově povolené stavby mají navrženo parkování na vlastním
pozemku.
A pokud všichni budeme parkovat ve dvorech, či průjezdech, přispějeme
tím i ke svému zdraví, protože po cestě autem musíme vystoupit, otevřít
vrata, zase nasednout, zajet a zase dojít zavřít. Což se ovšem netýká
majitelů automatických bran apod.
Jaroslav Havel

Osadní výbor Pašice:

od 1. 7. 2018 je novou předsedkyní Osadního
výboru Pašice Pavla Ferebauerová.

Soutěž o nejhezčí předzahrádku

V soutěži o nejhezčí předzahrádku vyhrála
Dana Chalupová a získává od OV poukázku na
1.000 ,- Kč na nákup v Bauhausu. Doufáme, že
se nám v Pašicích objeví více předzahrádek a tuto
soutěž bychom rádi opakovali i v příštích letech.
Výherkyni gratulujeme.

Pištínský zpravodaj
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ODPADY A CO DÁL?

Úvodem několik čísel.
Za rok 2017 jsme v obci vytřídili a předali
k dalšímu zpracování:

Oleje motorové 20 kg
(rok 2016 - 0 kg)
(12 300 kg)
Dřevo 16 300 kg
Papír 13 225 kg
(12 953 kg)
Sklo 14 040 kg
(11 134 kg)
Textil 4 425 kg
(3 390 kg)
Jedlé oleje 150 kg
(0 kg)
Nebezpečné barvy apod. 490 kg (620 kg)
Plasty 13 260 kg
(13 130 kg)
Kovy 4 886 kg
(5 774 kg)
Tráva, větve (BRO) 61 827 kg (75 641 kg)
Směsný odpad 119 627 kg
(117 100 kg)
Objemný odpad 24 420 kg
(19 600 kg)

Některá čísla jsou zajímavá a některá
hrozivá. Stále je to tak, že z vesnice vozíme spoustu zeleně do Vodňan a přitom si
myslím, že by šla spousta posekané trávy
zkompostovat, větve pořezat a spálit apod.
Jedlé oleje, určitě se jich v obci spotřebuje mnohem více než 150 kg, které byly
odevzdány do sběrného dvora, kde asi
končí ten zbytek?
Motorové oleje by do systému třídění
neměly přijít žádné, protože je povinnost
toho, kdo vám olej mění, odebrat starý olej.

Pneumatiky, tam také platí, že při koupi
nové máte odevzdat starou a obce již od
1. 1. 2018 staré pneumatiky neodebírají,
tudíž pneumatiky na sběrný dvůr nepatří.
V současné době můžeme jednoduše
říct, že pokud se budeme všichni při likvidaci odpadů chovat zodpovědně, bude
udržitelný systém, kdy nemusíme za odpady platit.
K tomu si ovšem musí do svědomí sáhnout všichni, kdo systém využívají. Obec
před několika lety umožnila živnostníkům
a drobným podnikatelů splnit jejich zákonnou povinnost nejjednoduším způsobem
a to zapojením do systému obce a teď je to
jen na jejich svědomí. Také není úplně
normální, že z některých nemovitostí zaměstnanci nevyvezli zatím ještě ani pytel
plastů. Budeme věřit, že majitelé těchto
domů vozí plasty na sběrný dvůr individuáně.
Potřebovali bychom snížit obsah popelnic ze stávajícíh cca 180 kg na osobu na
130 kg na jednoho obyvatele a přitom při
nahlédnutí do některých popelnic před
vývozem vidíte, že ten, kdo nádobu naplnil,
asi moc nepřemýšlel o třídění. Hodně podivné je, že před některými domy stojí při
každém vývozu několik nádob.

Ještě několik proseb:
Plastové lahve a kartony před vložením do
pytle prosím sešlápněte, či zmačkejte na
co nejmenší objem a pytle plňte co nejvíce a zavazujte. Nebudeme potom svážet
vzduch a ještě ušetříme nějaké peníze za
nákup pytlů.
Velké kartony odevzdávejte na sběrný
dvůr. Tím, že je nacpete do otvoru kontejneru a ucpete ho, zkomplikujete život tomu, kdo přijede po Vás a zároveň způsobíte
to, že vyvážíme poloprázdné kontejnery do
sběrny.
Respektuje prosím případná označení na
kontejnerech, pokud je tam napsáno tráva,
nevhazujte větve, protože takový kontejner
je určen k odvozu do kompostárny a ne na
skládku za velké peníze.
Při likvidaci větví je prosíme zmenšete
na co nejmenší kusy, aby se mohl kontejner
naplnit co nejvíce.
Staré oblečení nepatří do popelnice ani
do sběrného dvoru, ale do modrého kontejneru, potom jde na zpracování a může být
nějakým způsobem využito.
Mysleme prosím na ty, co přijdou po
nás, abychom jim nenechali zemi zavalenou odpadky a také na své peněženky.
Jaroslav Havel

Knihovna

Již v minulém Zpravodaji jste se dozvěděli o přestěhování
pištínské knihovny do bezbariérových prostor. Díky dotaci byly
opraveny dvě přízemní místnosti v budově obecního úřadu.
Součástí dotace však nebyly jen stavební úpravy a nové vybavení
nábytkem. Knihovna též doplnila svůj fond. Obohacena byla
zejména nabídka doporučené školní četby nejen pro žáky
základní školy, ale i pro maturanty. Dále bylo koupeno několik
knih pro začínající čtenáře a oblíbené příběhy Čtyřlístku. Nabídka knihovny je nyní bohatší i o šest společenských her pro
děti. Jsou to:

Activity Junior – úkolem je co nejrychleji popsat, předvést nebo
namalovat dané pojmy tak, aby je spoluhráči uhodli.
AZ Kvíz junior – vědomostní hra, obdoba oblíbené televizní
soutěže.
Brouci v akci – magnetický hlavolam rozvíjející prostorové
myšlení a představivost, hra je vhodná i na cesty.

Dobble – hra na postřeh.
Doprava v kostce a Pohádky v kostce – obě hry procvičí paměť
a postřeh.

Půjčování her má zvláštní pravidla. Každý čtenář si na svou
průkazku může půjčit jen jednu hru na jeden měsíc bez možnosti
prodloužení. Při vracení kontrolujeme, zda je hra nepoškozená
a kompletní.

Informace o fondu knihovny, včetně zapůjčeného souboru
z Jihočeské vědecké knihovny, najdete i na internetu na adrese:
http://knihovna.pistin.cz/katalog/
J. Čapková
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100 LET âESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

V letošním roce slavíme sté výročí vzniku naší republiky. Předv kronice více píše o oslavách narozenin J. V. Stalina, V. I. Lenina,
chozí kronikáři pro nás zaznamenali průběh oslav některých
Dne armády či Dne znárodnění. O oslavách vzniku republiky
výročí. Nejvíce informací si můžeme přečíst v zápisu z roku 1928:
není žádná zmínka.
Sdružení všech spolků a korporací v Pištíně uspořádalo pod
V roce 1968 kronika uvádí: 26. října se konala oslava v sále
protektorátem obecního zastupitelstva ve
místního pohostinství. S kulturní
dnech 18. a 19. srpna 1928 oslavu desetivložkou vystoupila školní mládež.
letého trvání naší Československé repubByl přítomen řečník z ONV České
liky s tímto pořadem: Dne 18. srpna večer
Budějovice. 28. října byl na nově
v 9 hodin hold padlým vojínům u pomníku
zbudovaném parčíku vysazen strom
padlých vojínů. Scénický výstup od Jos.
Svobody na památku tohoto slavH. Týneckého provedl se zdarem ochotného výročí. Zároveň byly polonický spolek za spoluúčinkování zpěvácženy věnce k pomníku padlých.
kého odboru „Sokola“ ve Zlivi. Světelné
Tuto oslavu organizovala mládež
efekty dobře působily k oživení scény.
a Obec baráčníků.
Pietní tento hold ukončen československou
K myšlence připomenout si
národní hymnou a ohňostrojem. Ráno dne
28. říjen se obec vrátila v roce
19. srpna zahrála kapela p. Krejčího
2008, kdy byl uspořádán první
budíček. V 10 hodin dopoledne byl průvod
lampiónový průvod. Poprvé se děti
alegorických vozidel a skupin za zvuků
s lampióny prošly pouze po vsi,
hudby návsí z rejdiště a stanul před statkem
následující roky byla trasa propana Jana Lišky čp. 19, kde z balkonu
dloužena ke kapličce sv. Vojtěcha.
k obecenstvu promluvil o významu desetilePrůvod je jednou z nejnavštěvotého trvání našeho státu pan Dr. Kupka,
vanějších kulturních akcí roku.
Kristian Kozak, Pavel Jiran a Leoš Hromádka
vyslaný osvětovým sborem z Českých BuJiřina Čapková, kronikářka
v čele lampiónového průvodu v roce 2008
dějovic. Zahajovací proslov měl pan Matěj
Dvořák, rolník z Pištína, předseda Okresní správní komise
v Hluboké nad Vltavou. Po proslovech vzdán hold Československé
Vzpomínka na mého prastrýce – hrdinu
republice slavnostní scénou od Jos. Zd. Stehlíka, jež provedla
Zakrátko oslavíme 100. výročí vzniku samostatného státu
školní mládež na pódiu umístěném před průčelím domu pana
Čechů a Slováků. K tomuto datu se váže má vzpomínka na
Josefa Průši, Pištín č. 18, na němž v dekoraci zavěšeny státní
Karla Lišku, mého prastrýce.
znaky, obraz pana presidenta T.G. Masaryka a státní a zemské
Narodil se 6. srpna 1886 v Pištíně v čp. 15 – bývalý hostinec
vlajky. Tento slavnostní akt zakončen státními hymnami. Násle„U Lišků“. Po vychození školy se vyučil řemeslu řeznickému
doval koncert na hořejší návsi. Odpoledne ve dvě hodiny uspoa uzenářskému. Pracoval v Budapešti a později v Praze u firmy
řádán pestrý průvod za zvuků kapely od Dolejších Dvořáků do
Beránek na Vinohradech.
zahrady pana Jana Rypla, rolníka v Pištíně 10. V zahradě byl konZa mobilizace vyhlášené k 1. světové válce byl přidělen
cert a předvedeny rytmické hry dětské a pak prostná cvičení
k pěšímu pluku č. 91 a vyslán na srbské bojiště. Později přešel
dorostu Sokola ve Zlivi, přičemž hlavně dorostenky předvedly
na ruskou frontu, kde byl v hodnosti četaře zajat a držen
velmi pěkné výkony. Cvičiště pak použito pro tanec. O zábavu
v Charkově a později v Kyjevě. Po obsazení Ukrajiny rapostaráno rozmanitými atrakcemi, o občerstvení dobře zásobeným
kousko-uherskými a německým vojsky se vrátil ze zajetí do
bufetem a výčepem pana Františka Lišky, hostinského z Pištína.
Rakouska. Poté 30. srpna 1918 byl odeslán se 43. „Marškou“
Vstup do zahrady byl 3 Kč. Slavnost ukončena večer věnečkem
na italskou frontu, kde se Rakousko posledními silami pou Dolejších Dvořáků, do něhož byl vstup 5 Kč. Slavnost vydařila
koušelo dobýt italské pozice. Za piavskou frontou v San
se nad očekávání, protože posloužilo pěkné počasí, takže mohl
Daniele Del Friuli byl četař Liška zatčen na udání několika
být připravený program vyčerpán a účastníci oddati se zábavě.
poddůstojníků, že sváděl ke vzpouře velezrádným letákem
Čistý výtěžek slavnosti 1.158,65 Kč použit bude k úpravě obce
proti Rakousku-Uhersku. Leták apeloval na české vojáky, aby
po dohodě obecního zastupitelstva a okrašlovacího spolku.
opouštěli bojiště a vše směřovalo ke snaze vytvoření samoHlavní aranžerství slavnosti připadlo učiteli p. Janu Mertlístatného státu. Byl převezen k polnímu soudu do Tarcentu,
kovi, režiséru ochotnického spolku, jenž nacvičoval s dítkami
kde byl rakousko-uherskou justicí odsouzen k trestu smrti
též rytmické hry. Holdovací scénu připravil Josef Vrbský, řídící
zastřelením „pro výstrahu jako jeden za všechny“. Poprava
učitel. Při dekoraci osvědčil se pan J. Pošusta, sklenář. Instalaci
byla vykonána 26. září 1918. Před popravou prohlásil spolu
barevného osvětlení obstaral Svaz jihočeských elektráren za
s dalšími odsouzenými, že umírají za svobodu národa.
71,50 Kč. Zahajovací proslov večer dne 18. srpna před pomníOstatky 43. českých legionářů popravených na italské frontě
kem padlých vojínů měl v zastoupení obce pan Jan Liška, rolník.
byly vezeny ulicemi Prahy 24. 4. 1921. Rakve byly zahaleny
Možno poznamenati, že tato oslava byla zdařilá.
státní vlajkou a poté rozestavěny v panteonu Národního muzea.
V roce 1938 se díky vypjaté politické situaci žádné oslavy
Pochováni jsou na čestném místě na Olšanském hřbitově.
zřejmě nekonaly, kronika o nich každopádně neinformuje. Ani
Toto je má vzpomínka na mučedníka za svobodu.
o následujících kulatých výročích v letech 1948 a 1958 nenaLuboš Jírovec, prasynovec
cházíme v obecní kronice žádné zprávy. Ve škole se 30. výročí
slavilo stejně jako v předválečných letech. Již v následujícím roce
Omlouvám se tímto panu Jírovcovi za překlepy v tištěné
se dozvídáme, že letošní 28. říjen byl oslaven prací. V továrnách
podobě Zpravodaje. Radka Modrová
nastoupili dělníci k údernickým směnám. V dalších letech se
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Pozdrav z kouzelné školky

Milí rodiče, prarodiče, přátelé a příznivci naší školky. Máme za sebou léto plné
zážitků! Během prázdnin se v naší školce uskutečnilo šest týdnů příměstských táborů.
Děti cestovaly do pravěku, hledaly poklad se známý kapitánem Jackem, ztroskotaly na
ostrově s Robinsonem, prošly školu čar a kouzel s Harry Pottrem, rozhýbaly kostru
a procestovaly svět pohádek. Tak rozmanitá témata jsme připravili díky operačnímu programu Zaměstnanost, ve kterém
jsme získali finanční
prostředky na pomoc
vám, zaměstnaným
rodičům.
Teď ale hledíme dopředu a těšíme se na nová dobrodružství, která přinese nový školní
rok. A nebude toho málo. Připravujeme pro vás mnoho tradičních, ale
i nových akcí. Budeme tvořit, slavit advent, sportovat, cestovat, poznávat a mnoho dalšího.
Těšíme se na společně strávené chvíle a zážitky.
Jako první velká akce a novinka nás čeká 1. školní
ples, který se uskuteční v sobotu 27. října! Připravili jsme pro vás taneční večer ve stylu
party 20. let. K tanci a poslechu zahraje Shellou Band.
V neděli 28. října se pokusíme o zapsání do České knihy rekordů vyvěšením českých
vlajek v co největším počtu. Všichni, kteří nám budete chtít pomoci, jste srdečně zváni!
Informace ke všem akcím budou vždy zveřejněny na internetových stránkách školky, obce
a na plakátcích, které budou rozvěšeny ve vašem okolí.
Slunečný a bezstarostný podzim vám přejí zaměstnanci a děti z kouzelné školky!
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AMK BLATA RACING TEAM

Automotoklub Blata byl založen roku 2016 skupinou místních
fanoušků, nadšenců, závodníků a legend motoristického sportu.
V dnešní době je motorismus atraktivnější a hlavně i dostupnější pro obyčejné lidi, kteří touží po zábavě a adrenalinu.
Proto vznikla skupina hodně aktivních členů z obcí Zbudovských
blat a vybudovali si svůj tým AMK Blata racing team a začali
závodit. Je zde několik jedinců, kteří se závodů zúčastňují již
několik let nebo i desítek let, pouze o jejich aktivitách věděl jen
malý okruh příznivců.
Co se týče divizí motoristického sportu, náš tým závodí
převážně v osobních automobilech a motocyklech, máme zde
i zástupce v motokárách.
Konkrétní disciplínou v automobilech je převážně rallycross,
kterému se věnuje 6 členů, dalšími disciplínami jsou závody do
vrchu a rally. Disciplína v motocyklech je spíše z oblasti terénu,
jako countrycross, enduro, navigační rally, motocross.
Vrátíme se o několik let zpátky a představíme si několik jezdců
a jejich začátky. Náš nejdéle závodící člen, Martin Vondrášek
z Plástovic, se v roce 1997 rozhodl, že bude závodit v rallycrossu.
Aby nejezdil jen tak něco, vrhl se na mezinárodní závody Zóna
střední Evropy, kde se první rok s Citroenem AX 1.4 jen roz-

2. Petr Štěpka

Jan Štěpka

koukával a v roce 1998 se umístil na 2. místě. Na další roky
postavil nový a silnější vůz Peugeot 306 2.0, se kterým závodil
nadále v rallycrossu až do roku 2001.
Po několikaleté pauze si chtěl vyzkoušet jinou závodní disciplínu a to silniční závody do vrchu. V roce 2006 si Martin pořídil VW Golf II G60 rally a vyrazil vzhůru do vrchu. Dva roky
závodil sám a v roce 2008 se k němu přidal druhý nejdéle závodící člen Petr Štěpka z Pašic, který už několik let závodil na
motocyklech. Společně s Martinem vytáhli již dříve zmiňovaného, léta uskladněného a z velké části rozebraného rallycrossového
Peugeota. V té době tehdy 17letý Petr dal za pomoci Martina
Peugeota dohromady a vyrazili společně na závody do vrchu.
Těmto závodům se aktivně věnovali 2–3 roky. Další léta se
závodilo jen okrajově, spíše dle času a atraktivnosti tratě.
V té době přičichl k silničním závodům společně s Martinem i František Slabší ze Sedlce. V posledních 20 letech u nás
rallycross skoro zanikl a kluci si řekli, proč nevyzkoušet zase
jiný a opět dostupný závod, pro Martina již známý. Proto byli
nadšeni, když v roce 2015 vytvořil Daniel Kříž ze Sedlčan sérii
5 a více závodů v rallycrossu a nazval je jako Rallycross cup.
První sezonu nějaké závody s nadšením objezdili a další sezonu
k Fandovi, který jezdil Octavii 1.8 turbo a Martinovi s Peugeotem
306 2.0, přibyl již zmiňovaný Petr Štěpka s Opelem Corsa 2.0.
Po prvním rallycrossovém závodě v roce 2016 se nechal
nalákat i Pavel Šindelář z Plástovic a pořídil si Škodu Felicia 1.6.
Takto to gradovalo každý nový
závod, kdy přibyl nový jezdec.
Po Pavlovi Jan Štěpka a Václav
Šindelář ml., oba měli VW Golf
2. generace.
Dnešním závěrem bych chtěl
poděkovat rodinám, přítelkyním,
kamarádům, obci a všem, kteří nás
podporují a pomáhají se zázemím
nejen při závodech. Bez nich by
to nešlo!
Děkujeme.
AMK Blata racing team
http://www.amkblata.cz/index.html
https://www.facebook.com/AMKBlata

AMK BLATA RACING TEAM

Pokračování příště.
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RYBÁŘSKÝ KLUB PAŠICE
nepasterizované 10° Gambrinus. V tvrdé konkurenci
štamgastů a přátel hospod se podařilo vyhrát 1 sud,
kdy takřka bezchybný výkon předvedl v soutěžním
čepování piva Miroslav Kučera nejml.

Rybářský klub Pašice se 1. 8. 2018 zúčastnil v rámci akce
Gambrinus ŠtamGast prohlídky pivovaru v Plzni. Během
zábavného odpoledne jsme měli možnost nahlédnout
do krásného areálu pivovaru a seznámit se s procesem
výroby piva od přípravy surovin, až po načepování
půllitrů. Vrcholem programu pak byly, kromě vydařené
ochutnávky piva, dvě doprovodné soutěže o malý sud

Další povedenou akcí Rybářského klubu byly rybářské
závody pro děti do 15 let, pořádané za příjemného
počasí dne 30. června 2018.
Miroslav Kučera

Baráčníci ve Slavkově na Moravě

Ve dnech 10.–11. srpna 2018 navštívili baráčníci obci Slavkov
ve Zlínském kraji, která v roce 2017 též vyhrála Vesnicí roku,
ale Zlínského kraje. Cesta byla dlouhá díky šoférovi, který si
nenastudoval trasu. Ubytování jsme byli v obci Dolní Němčí,

Česká beseda z Lukavice, vítěz roku 2017 Pardubického kraje
a i s nimi jsme si také zatančili.
Ukázali jsme naše jihočeské kroje Blatské a Prácheňské, které
na Moravě neznají.
S Lukavicí jsme se stali přátelé. Atmosféra byla krásná a velice
přátelská. Škoda, že naši občané se nepřihlásili na tento zájezd,
kde by se určitě všem moc líbilo jako nám.
Velké poděkování panu starostovi Jaroslavu Havlovi za účast
a zprostředkování zájezdu.
Též poděkování Mladé chase za účast a reprezentaci.
Marie Živnůstková, rychtářka

která vyhrála Vesnici roku 2018 jak v kraji, tak
i v republice.
Ve Slavkově nás srdečně přivítali skleničkou
hruškovice (byla moc dobrá, všem chutnala). Zde
se konaly Folklorní slavnosti a sešlo se tu 13
Slavkovů z Čech, Moravy, Slovenska a Polska.
Obec Pištín reprezentovala Jihočeský kraj, ale
i jihočeskou Vesnici roku 2017.
Baráčníci tančili Českou besedu, s pomocí baráčníků Písek utvořili 2 kolony. Též přijel soubor
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MYSLIVCI V PIŠTÍNĚ SLAVILI 55 LET SVÉ ČINNOSTI

V roce 2013 oslavil myslivecký spolek
Pištín 50 let. Letos, tedy o pět let později,
se myslivci opět sešli při příležitosti půlkulatého 55. výročí. V sobotu 7. července
nejprve proběhla střelecká soutěž na
střelnici na Sedlci, v pištínské hospodě se
poté konala schůze, po které následovalo
promítání fotek.
„Když jsme slavili 50 let spolku, bylo
to velké. Zasadila se památeční lípa, konala se slavnostní schůze, byli vyznamenáni zasloužilí členové,
proběhlo pasování na lovce, vyslechli jsme přednášku o mysliveckých zvycích
a tradicích i o ptactvu
v jižních Čechách,“ připomněl předseda myslivců
Václav Ficl akci z června
2013. „Letošní výročí jsme
si pochopitelně také chtěli
připomenout a můžu říct,
že se celá akce vydařila,“
dodal Ficl.
Setkání začalo na střelnici na Sedlci. „Premiéro-

vě jsme uspořádali závody ve střelbě na
asfaltové holuby. Počasí nám přálo, takže
to byl ideální start slavnostního dne,“
prozradil hospodář Jan Pavlíček s tím, že
celkem závodilo 14 lidí. 12 členů, včetně
2 slečen, a 2 hosté. Nejlepší z pištínských myslivců byl na 2. místě Jakub
Kotrlík.
Po soutěži se všichni přesunuli do
hospody v Pištíně, kde byla na programu
schůze. Své zprávy přednesli hospodář

Jan Pavlíček, předseda Václav Ficl i pokladník Ondřej Pavlíček. Poděkování za
činnost a spolupráci a přání všeho nejlepšího do dalších let pak myslivcům
popřál starosta Pištína Jaroslav Havel
i předseda ZOD „Blata“ Sedlec Milan
Pešek.
Následovalo promítání fotografií doprovázené písničkami s mysliveckou tematikou. „Viděli jsme fotografie od roku
1967 až po současnost. Zavzpomínali
jsme na staré časy, připomněli si spoustu krásných okamžiků spojených
s myslivostí,“ řekl hospodář Jan Pavlíček.
Myslivci mají od září na
programu několik honů
na kachny, následovat budou hony na bažanty.
„V prosinci opět chystáme
velice oblíbenou Poslední
leč, v lednu nebude chybět
tradiční myslivecký ples,“
uzavřel hospodář Pavlíček.
Jan Pavlíček

Český svaz žen Češnovice, jaro 2018

1. OSLAVA MDŽ A DNE MATEK
Nemohly jsme najít vhodný termín na oslavu MDŽ a Dne matek
tak, aby měly všechny členky volný víkend. Nakonec jsme se
shodly alespoň na jednom termínu, a tak jsme si v sobotu
21. dubna udělaly pěší výlet do Zlivi. Počasí nás nezradilo, na tuto
roční dobu bylo celkem příjemně, hlavně nepršelo. V restauraci
kulturního domu jsme se pobavily a zahrály jsme si bowling.
Uvažujeme, že bychom uspořádaly malý turnaj v bowlingu,
ale zatím je to stále ve stádiu úvah.

2. ZÁJEZD: Rakousko, jezera a města Solné komory
Dne 19. května se češnovické ženy vydaly na zájezd do
Rakouska, aby navštívily jezera a města Solné komory.
Odjížděli jsme společně brzy ráno autobusem cestovní kanceláře Kellner Písek, do kterého jsme přistoupily v Češnovicích.
Autobus byl již téměř zcela obsazený i jiným výletníky. Překvapilo
nás, kolik mužů s námi vyrazilo na zájezd do Rakouska. Aby nám
cesta rychleji ubíhala, pan Kellner, znalý historie, nám vyprávěl
o životě císařské rodiny, podrobně nás seznámil s životopisem
císařovny Alžběty Bavorské, zvané Sissi.
Všichni účastníci se postupně dozvídali o zajímavostech ze
soukromí a různé pikantnosti ze života císařského páru i jejich
blízkých.
Jeli jsme do Rakouska, do Gmundenu, střediska Solné komory,
města keramiky. Ve středověku se zde hodně obchodovalo se
solí. Zhlédli jsme krásnou radnici, zdobily ji zajímavé zvonky,

které každou hodinu hrály. Obdivovali jsme jezero Traunsee.
Další zastávkou byla prohlídka lázeňského města Bad Ischl.
Procházkou jsme viděli lázně a také letní sídlo císaře Františka
Josefa I. a Sissi. Dokonce v cukrárně, kterou s oblibou císařský
pár ve své době navštěvoval, jsme také ochutnali různé zákusky
a dortíky s kafíčkem.
Kochali jsme se u jezera Traunsee, shlédli jsme okolí zámku
Ort, kde se zrovna konala svatba mladého páru a my jsme poté
pokračovali do údolí řeky Traun.
Všichni společně jsme si užívali výhledy na jedinečnou krajinu
hor, jezer a propastí. Obzvláště pak, když jsme se ocitli u horského masivu Dachstein, s jezerem Gosausee.
Cestou domů jsme v autobuse přemýšleli o tom, v jakém krásném prostředí jsme se dnes ocitli. Všichni unaveni z alpského
vzduchu a krás z jedinečného prostředí, jsme nakonec podřimovali nebo využili možnosti shlédnout film o císařské rodině.

3. PŘIPRAVUJEME
Bowling ve stádiu úvah, ale co je jisté, dne 21. října 2018
v 15.00 hod. je divadelní představení POPELKA pro děti
v sále češnovického hostince. Hrát bude dětský soubor z Českých Budějovic.
Další akcí bude 27. října 2018 tradiční dlabání dýní.
Do češnovického hostince dorazí letos Mikuláš a jeho doprovod v neděli 9. prosince v 15.00 hod. a kromě dárečků pro
děti přiveze také úžasné překvapení.
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V roce 2017 vydal Národní památkový
ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích knihu s názvem:
Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska. Z té jsou vybrány následující
údaje, týkající se okolí Češnovic,
Pištína a Piciny.
Češnovice: 27. října 1865 se v češnovické honitbě konal znovu lov
zajíců. Tentokráte se jej zúčastnila
řada vybraných hostí, vedle orlických příbuzných knížete Eduarda
Schwarzenberga a knížete Karla
Schwarzenberga byly jmenovitě uvedeni kníže (Karel?) Paar, kníže
Alfred Windischgrätz, monsignor
Alfred Guthrie Grahan Bonar (anglický diplomat), dále dědičný princ
Adolf, hrabě Alfred Harrach a hrabě
Václav Paar. Skoleno bylo 8 srnců, 227 zajíců, 29 bažantů, 39 slepic, 57 koroptví
a 1 ořešák kropenatý. Později byli dohledáni ještě 3 zajíci, 3 bažanti a 1 koroptev.
Pištín: Ještě úspěšnější, alespoň co do
počtu ulovené zvěře, byl lov z 31. října, kdy
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bylo v pištínském remízu odstřeleno 528
kusů zvěře (mimo jiné i 410 koroptví).
Mezi lovci byli uvedeni jen kníže Eduard
a kníže Adolf Schwarzenbergové, doktor

Franz Lenk (osobní lékař Jana Adolfa II.)
a doktor Karel Seidl. Chybět nemohl
rytmistr Rosenauer. Společnost doprovázel také lesmistr František Hojdar.
Picina: Další bažantnice zvaná picinská,
byla zřízena mezi vsí Břehovem a Češnovicemi (r. 1796). Jednalo se o bažantnici

remízového typu, využívající obdélné
prostorové založení. Na čelo naháňky,
tvořené záštitami pravidelně utvořených
smrkových porostů, navazoval prosvětlený
porost s políčky pro zvěř, prostřídanými travnatými hnízdními pastvinami a zakončenými vysokým
smrkovým porostem. Čelo naháňky
vytvářel po celé ploše hustý kryt tvořený patrně pásem křovin přecházejícího pásma vyššího z pařezových
výmladků dubu, habru a lípy. Bažantnici obklopoval nižší plášť remízu.
Jednalo se o křovinatý plášť z ptačího
zobu, nebo stříhaného smrku. Prostorové rozvržení bažantnice bylo tvořeno vyrovnávacími linkami a středem
prostupovala hlavní alej. Na úrovni
východního cípu rybníku Podmůstek se
nacházel dům správce. K polesí picinskému náleželo polesí o rozloze 180 hektarů
(Picinská remíza, Suchá, Pištínská remíza).
Jan Caletka
Foto: Stará myslivna Picina vystavěná
v roce 1796.

ADVENT NA VSI
Obec Pištín ve spolupráci s Mateřskou školou Pištín a místními spolky
pro vás připravují projekt Advent na vsi 2018.
PROGRAM:
Sobota
1. 12.
Neděle
2. 12.
Středa
5. 12.
Neděle
9. 12.
Středa 12. 12.
Sobota 15. 12.
Neděle 16. 12.
Sobota 22. 12.
Pondělí 24. 12.
Pátek
28. 12.

Zdobení perníčků
Vánoční koncert MŠ v kostele – zahájení adventu
Mikulášské představení MŠ – nadílka pro obecní děti
Vánoční koncert – kostel
Česko zpívá koledy – náves Pištín
Poslední leč – kostel
Vánoční koncert – kostel
Vánoční koncert Jana Šrejma Kačírková a Pavel Šporcl – sportovní areál Pištín
Vánoční setkání, Betlémské světlo
Obecní Předsilvestr

K tomuto projektu budou vydány bližší informace na začátku měsíce listopadu.

PLÁN AKCÍ FARNOSTI

V listopadu Svatohubertská mše ve spolupráci s mysliveckým sdružením.
V adventu, druhou neděli 9. prosince 2018, jsou zváni do farního kostela v Pištíně včelaři, mše svatá bude
v 9.30 hodin sloužena za ně a pro ně.
Na adventní neděle chystáme spolu s obecním úřadem koncerty v pištínském kostele, vše bude po upřesnění
prezentováno plakáty.
Každou neděli je v kostele v 9.30 hodin mše svatá s varhanním doprovodem, všichni jsou srdečně zváni.
P. Bohuslav Richter, administrátor farnosti

10

Pištínský zpravodaj

září 2018

září 2018

Pištínský zpravodaj

11

12

Pištínský zpravodaj

září 2018

ETKY
L
A
B
25. srpna 2018 se v Pištíně konal
7. ročník Sletu baletek.
Tentokrát se přihlásilo 7 souborů
a z Chelčic soubor postižených, které
si říkají Linhartky. Poděkování Kláře
Kavanové-Muškové, která postižené
přivezla a zároveň se o ně postarala.
Dle daných pravidel každý soubor
zatančil 2 tance.
Jako první vystoupily Linhartky,
s naší pomocí zatančily sestavu na
písničku Život je jen náhoda, další
vystupující soubory přijely z Pelhřimova, Lipí, Němčic, Bavorovic, Velešína, Rapšachu a Pištína.
Tento rok se mi o Sletu baletek
těžko píše, tak jenom stručně. Na
místě nás opustila naše kamarádka,
baletka a velká baráčnice Věra Jiranová. Čest její památce.
Příští rok bude 8. ročník na její
počest. Všechny soubory přislíbily
svou účast. V tuto chvíli máme přihlášeno 12 souborů.
Děkuji všem návštěvníkům, kteří
se přišli podívat na Slet a věřím, že za
rok se opět uvidíme.
Marie Živnůstková

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
Dojíždíme do rodin 24 hod. denně – kdykoli dle
potřeby, poskytujeme specializovanou zdravotní
péči (zaměřenou na bolest, dušnost, zvracení,
ošetřování ran, stomií aj.), zapůjčíme zdarma kompenzační pomůcky, pomáháme s hygienou, naučíme Vás pečovat.
Tým tvoří: odborní lékaři, zdravotní sestry, pečovatelky, soc. pracovník, psycholog, duchovní.
Domácí hospic sv. Veroniky, Dobrovodská 105/32,
370 06 České Budějovice, tel.: 731 648 328,
e-mail: info@hospicveronika.cz, www.hospicveronika.cz

Pištínský zpravodaj vychází jako informační periodikum pro občany obcí Pištín, Češnovice,
Pašice a Zálužice. Toto číslo vychází v září 2018 • Příprava a tisk: Fibis a Typodesign s.r.o., Hany
Kvapilové 10, 370 10 České Budějovice. Povoleno MK ČR pod ev. č. MK ČR E 21552 • Obec Pištín,
tel. +420 387 983 004, e-mail: pistin@pistin.cz, www.pistin.cz

