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č. 1, rok 1995

Obce Pištín a Češnovice - panorama Pištína; kostel sv. Vavřince; češnovická hospoda; kaplička sv. Anny
V originále barevná pohlenice reprezentující naše sloučené obce. Pohlednici vydala Okresní správa pošt v
roce 1994 v počtu 2500 kusů. Značný organizační podíl na vydání hezké upomínky má paní J. Božovská.
Pohlednice je možno ještě zakoupit na poště a v místních obchodech za 3 Kč za kus.

Z obsahu : Výsledky komunálních voleb
Hospodaření obce v roce 1994 a návrh rozpočtu na rok 1995
Odpady
50 let od konce 2. světové války v našem regionu
Pošta v Pištíně
Včelařský spolek v Pištíně
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Výsledky komunálních voleb z listopadu 1994
Na kadidátní listině pro volby do obecního zastupitelstva v Pištíně bylo zapsáno
21 kandidátů, z toho byli 2 za Hnutí zemědělců, 5 za KDU-ČSL a 14 za Sdružení
nezávislých kandidátů. Po skončení voleb z 18. a 19. listopadu 1994 a následném
součtu hlasů v obou obvodech (Pištín a Češnovice) bylo do obecního zastupitelstva
zvoleno následujících 9 kandidátů s nejvyšším počtem obdržených hlasů : za Hnutí zemědělců - Marta Kubaštová, za KDU-ČSL - Josef Ferebauer a Miroslav Kučera, za
Sdružení nezávislých kandidátů - Jana Božovská, Jan Caletka, Zdeněk Florián, Václav
Frček, Karel Jakeš a Zdeněk Žák. Takto zvolené zastupitelstvo na své první veřejné
schůzi jednohlasně zvolilo starostou Zdeňka Floriána a místostarostou Karla Jakeše.
Je dlužno ještě poděkovat předešlému zastupitelstvu, jehož členové, ač byli
prvními po osamostatnění našich obcí, si v mnohém počínali velmi zdatně a zasloužili
se o zlepšení úrovně životního prostředí v našich obcích a jejich přičiněním se splnil
letitý sen mnohých občanů, byl vybudován rozvod pitné vody pro Pašice, Pištín a
Češnovice.
Informace o činnosti zastupitelstva budou podávány na veřejných schůzích, ve
vývěsních skříňkách Obecního úřadu a také v tomto obecním zpravodaji, kde bude možno
najít i další zajímavosti (z oblasti historie, zájmových, kulturních a jiných činností)
týkající se našich sloučených obcí.
________________________________________________________________________

Výsledek rozpočtového hospodaření obce za rok 1994
Rozpočtové příjmy celkem
Rozpočtové výdaje celkem
Celkový výsledek hospodaření

5 385 167,42 Kč
3 838 442,81 Kč
1 546 724,61 Kč

Přehled hospodaření v nejdůležitějších rozpočtových kapitolách :
Rozpočtová kapitola
Příjmy v Kč
Výdaje v Kč
702 vodní hospodářství
709 zemědělství, les

23 833,-

135 967,40

167 022,-

153 977,02

710 doprava
716 kultura

2 785 202,69
5 284,-

728 práce a soc. věci
739 místní hospodářství
741 všeobecná pokladní správa
719 vnitřní správa

88 389,60
1 820,-

207 291,30

200 732,91

5 750,105 144,20

472 353,19
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Doplňující ukazatelé plnění rozpočtu - příjmy v Kč :
Daň z příjmu fyzických osob závislá činnost

918 999,29

Daň z příjmu - podnikatelé

215 807,-

Daň z nemovitostí

367 772,47

Správní poplatky

25 740,-

Úroky přijaté

50 305,52

Nahodilé příjmy

2 160,-

Poplatky ze psů

3 800,-

Poplatky ze vstupného

300,-

Poplatky z reklamních zařízení

30 000,-

Poplatky z prodeje alkoholických nápojů

27 000,-

Přijaté dary

2 000,-

Plnění rozpočtu za rok 1994 :

Rozpočtové příjmy

144,36 %

Rozpočtové výdaje

102,66 %

________________________________________________________________________
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Návrh finančního rozpočtu na rok 1995
Přehled návrhu rozpočtu v nejdůležitějších rozpočtových kapitolách :
( schváleno obecním zastupitelstvem )

Rozpočtová kapitola
702 vodní hospodářství
709 zemědělství, les

Příjmy v Kč

Výdaje v Kč

34 000,-

550 000,-

120 000,-

150 000,-

710 doprava

750 000,-

716 kultura

100 000,-

728 práce a soc. věci

164 000,8 000,-

739 místní hospodářství

9 000,-

741 všeobecná pokladní správa
719 vnitřní správa

454 000,-

2 954 000,1 140 500,-

Plánované rozpočtové příjmy celkem

3 217 000,- Kč

Plánované rozpočtové výdaje celkem

3 217 000,- Kč

________________________________________________________________________

Informace Obecního úřadu
Připomínky a návrhy občanů
Z iniciativy Obecního úřadu byly v Pištíně a v Češnovicích instalovány schránky, do
nichž mohou občané vhazovat své připomínky k práci obecního zastupitelstva, náměty
na zlepšení prostředí a podmínek v obcích, atd. Připomínky mohou být i anonymní,
pokud však budou podepsány, bude na ně písemně odpovězeno. Schránka v Pištíně je
umístěna na plechové autobusové čekárně, v Češnovicích je pak u obchodu pana
Šindeláře. Schránky budou vybírány jedenkrát měsíčně, vždy před zasedáním obecního
zastupitelstva.
Informace pro vlastníky lesů
Vlastníci lesů mohou požádat o státní dotaci na pěstební práce prováděné v lesních
porostech. Jedná se o dotace na sazenice, ochranu kultur, hnojení, vyřezávání,
odstranění klestí před obnovou lesa, apod. Veškeré informace a tiskoviny, jež jsou k
žádosti potřebné, poskytuje paní J. Božovská.
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Sociální oblast
Úřad práce může Obecnímu úřadu poskytnout finance na zaplacení činnosti
pečovatelek. Zájemci o tuto práci, ale i občané, kteří pečovatelskou službu potřebují,
mohou se obrátit na Obecní úřad.
Likvidace domovního odpadu
Jedním z prvořadých zájmů všech občanů našich obcí by mělo být vyřešení způsobu
likvidace domovního odpadu tak, aby celá záležitost měla co nejmenší dopad na naše
životní prostředí. Obecní zastupitelstvo proto přijalo vyhlášku o likvidaci domovního
odpadu, se kterou je možno seznámit se ve vývěskách Obecního úřadu. Za odvoz
odpadů z popelnice byl stanoven pro rok 1995 poplatek 200 Kč. Je pravda, že tento
poplatek je o 50 Kč větší, než byl v loňském roce, ale zároveň je třeba mít na zřeteli, že
náklady na odvoz a ukládání odpadů na skládkách jsou mnohem vyšší. Např. loni jsme
zaplatili Hospodářství města Hluboká n. Vlt. za odvoz popelnic částku 50320,20 Kč a
městu Zliv, které vlastní skládku, za uložení odpadů částku 76100 Kč. V okolních obcích
jsou poplatky za popelnice často vyšší v některých případech dokonce i okolo 400 Kč
ročně a dále jsou zaváděny přísné sankce proti těm, kteří popelnice nevlastní a odpad ke
škodě ostatním vyvážejí na divoké, nepovolené skládky. Poplatek za popelnice byl
stanoven nízko hlavně také proto, aby si všichni popelnici pořídili a aby v obcích za
domy nevznikaly divoké skládky, jak se ještě nedávno dělo z řad posledních výjimek
nemajících ještě popelnice. Ne všechny odpady lze do popelnic ukládat. V takovém
případě je nutno odpad odvézt do velkoobjemových kontejnerů, které jsou umístěny v
Pištíně u kravína ZD, v Češnovicích na obecním pozemku za domem č. 69 (na hřišti) a v
Pašicích u váhy.
Ukládáním odpadů do popelnic, popřípadě do kontejnerů k tomu určených, každý
přispívá k udržování čistoty nejen okolo svého domu, ale i v celé obci.
________________________________________________________________________

Z historie našich obcí
Padesát let od konce druhé světové války v našem regionu
Letos v květnu uplyne 50 roků od ukončení 2. světové války a osvobození vlasti
od nacistické okupace. Naskýtá se tedy vhodná příležitost připomenout si události oněch
květnových dnů roku 1945 v podání pamětníků, neboť mnohé v kronikách zapsáno není.
Po celé období okupace, až do prvních květnových dnů roku 1945, prožili obyvatelé zdejšího regionu mnoho strachu, bídy, hladu, vymáhání a zabavování zemědělských produktů, byl zaveden lístkový přídělový systém, mnozí mladí museli nastoupit na
nucené práce do Říše. Obyvatelé našich obcí ale také pomáhali osobám stíhaným okupanty, což je i případ MUDr. R. Bureše (v době předválečné politicky činného), který
nalezl, i se svou rodinou, azyl v Pištíně na faře. Někteří ze zdejších obyvatel byli
žalářováni za pomoc velmi chudým rodinám v zásobování potravinami, jiní zase za přestupky jiného charakteru, jakým např. v Češnovicích byla slovní hádka malorolníka s
německým správcem honitby, za což byl malorolník zatčen, odvezen na gestapo,
kde byl krutě zbyt a ztýrán.
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Nejtragičtější událostí v období okupace bylo odvlečení pištínské židovské rodiny
Steinerů (Oto Steiner, manželka a 3 děti) do koncentračního tábora, odkud se již
nevrátili. Stejně krutý osud potkal sudetské němce, kteří sloužili v Pištíně i v
Češnovicích, kteří museli narukovat do německé armády, kde všichni padli.
Na jaře 1945 zahájily spojenecké armády závěrečnou ofenzívu proti posledním
zbytkům bojujících německých vojsk. to se odrazilo i do života obyvatelstva načich obcí.
Dne 24. března 1945 se místní hasiči zúčastnili záchranných prací v Č. Budějovicích, které byly toho dne těžce bombardovány. Druhý den po bombardování se do
zdejších obcí nastěhovalo mnoho občanů z Č. Budějovic, neboť měli obavy z dalšího
náletu.
V březnu, dubnu a prvních květnových dnech roku 1945 zprvu němečtí civilisté
prchající před frontou, poté i ustupující německá armáda, projížděli našimi obcemi
směrem na západ, v našem případě od Č. Budějovic směrem na Prachatice a Strakonice.
Dne 5. května 1945, kdy stále ještě zbytky německé armády projížděly Češnovicemi a
Pištínem a kdy už konec války byl všem jasný, zavlály v našich obcích československé
prapory a v Pištíně byla utvořena ozbrojená četa, která téhož dne odzbrojila dva vojáky
wermachtu na motocyklu, kteří pak byli propuštěni. Tito odjeli přes Suchou a u Němčic
záhy dostihli kolonu SS, kde velení informovali o tom, že v první vesnici nazpět za
statkem Suchá byli odzbrojeni. Kolona se obrátila zpátky a cestou kolem Suché dorazila
k první vesnici, jíž byly Češnovice. Oddíl SS vtrhl do obce, kde narazil na hlídkující
uniformované hasiče. Ti byli postaveni ke zdi, vyslýcháni a bylo jim vyhrožováno
zastřelením. Situace se vyvíjela velmi špatně nejen pro hasiče, ale i pro celou vesnici,
neboť na silnici od Suché již na vesnici mířila německá děla. Naštěstí byli přítomni
majitel usedlosti č. 13 pan Nýdl a starosta obce pan Chaloupek, kteří pracně vysvětlili,
že zde k odzbrojení nedošlo. Vše se událo nečekaně rychle a s minimálním počtem
svědků, takže i mnozí místní tomu ani nechtěli věřit. Tehdy však málem došlo k
těžkému masakru na nic netušícím obyvatelstvu Češnovic.
Ovšem Němci byli stále chtivý pomsty, odtáhli tedy k sousednímu Pištínu, kde
dělostřelectvo opět zaujalo palebné postavení kolem obce. Němci nařídili sejmutí vlajek,
hledali posádku četnické stanice, bylo vyhrožováno, že bude obec vystřílena,
nebudou-li vydáni původci odzbrojení. Mnozí lidé tehdy uprchli do okolních lesů a až
pozdě v noci se vraceli do svých domovů. Po dlouhém vyjednávání a až na přímluvu
německých uprchlíků ubytovaných v Pištíně, mezi nimiž byla šťastnou náhodou matka
velícího důstojníka, Němci upustili od zamýšlené exekuce, naložili uprchlíky do aut a v
noci odjeli.
Pak přišel historický 9. květen 1945, kdy byly Č. Budějovice i s okolím
osvobozeny. Ve všech obcích byly postaveny slavobrány na uvítání osvoboditelů.
Prvními zástupci osvobozeneckých armád byli Američané ve třech džípech, kteří se
objevili 9. května, krátce se zastavili v Pištíně i v Češnovicích a pak pokračovali na
Budějovice. Později se stejnou cestou zase vraceli. Sovětská armáda (lidově Rusáci)
přijela až navečer za bouřlivého vítání občanů.
Rudoarmějci přijeli na tancích, automobilech, ale značnou úlohu v jejich vybavení nutném k rychlému přesunu hráli i koně. Vojáci byli unavení, zaprášení po několikadenním rychlém přesunu, ale šťastní, že je všemu konec.
V následujících dnech se Sověti v plné síle ubytovali v obcích, v téměř každém
stavení, ale i v lesních táborech u Bezdreva, v lese Obecní u Češnovic, v Němčickém i v
Chrášťanském lesíku i jinde. V Pištíně u Staňků byla zřízena krejčovská dílna, na poště
pracovali obuvníci a čepičáři. V Češnovicích byl v č.p. 13 zřízen lazaret, kde se i operovalo.
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V lesích a na samotách nebylo příliš bezpečno, neboť Němci, kteří zůstali v
rychle obsazeném území, nechtějíce padnout do zajetí Rusů, snažili se ze všech sil dostat
na prachaticko k Američanům. Část z nich samozřejmě skončila v zajetí Rudé armády,
která je deportovala do shromažďovacího tábora kdesi u Č. Budějovic, což se ne vždy
obešlo bez komplikací.
Při jedné cestě sovětské hlídky od Netolic se stalo, že na nákladním automobilu
deportovaní dva němečtí zajatci (v hodnostech major a vojín) za Suchou, na úrovni
hráze Pištínského rybníka seskočili a chtějíce uprchnout, skryli se v mlází (dnes vzrostlý
les) pod hrází tohoto rybníka. Tam byli záhy vypátráni a u hostince v Češnovicích byli
pak občané vyzýváni, aby Němce zastřelili. S tím nikdo nechtěl nic mít, tak rudoarmějci
popojeli ještě necelý kilometr směrem na Dasný a v pásu lesa zv. Lesíky vpravo je pro
výstrahu ostatním zastřelili a nato mělce pohřbili.
Tragická událost jiného druhu se odehrála v Pištíně, kde se jeden z vojínů Rudé
armády pod vlivem tvrdého alkoholu přivedl do silně podnapilého stavu a pak zbraní
ohrožoval své kolegy a dokonce i jednu místní ženu. Následoval rychlý soud nejvyššího
důstojníka a prohřešek stál vojína život. Pohřben byl ve vší tichosti na hřbitově.
Za velmi nešťastných okolností přišel u Češnovic o život jiný z rudoarmějců,
tábořících v lese Obecní. Když z obce vezli Sověti na nákladním automobilu vodu a
zásoby, nešťastnou náhodou jeden z nich spadl, byl přejet a na místě skonal. Pohřben
byl v blízkosti svého tábora, přes cestu k Břehovu, u křížku připomínajícího neštěstí z
roku 1911.
Podobné tragické události nebyly tehdy v okolí vůbec výjimečné. Například u
Němčic lovili Sověti ryby tak, že vrhali granáty do vody. Jeden z vojínů byl přitom
zasažen střepinou do břicha. Byl převezen do lazaretu v Češnovicích, kde byl operován,
ale krátce nato zemřel. Pohřben je v Pištíně.
Nejasná je událost okolo zastřelení sovětského regulovčíka u Češnovic na
křižovatce Vodňany - Netolice. Tento regulovčík zřejmě nepochopil situaci a začal
střílet na vlastní, tedy ruský projíždějící nákladní automobil, kterému zřejmě nespálené
splodiny vybuchovali ve výfuku a on v domnění, že je po něm stříleno, střelbu opětoval.
Při střelbě regulovčík prostřílel u automobilu pneumatiky a jednoho vojáka zranil.
Zbytek osádky útok opětoval a regulovčík při něm zahynul.
Přestože sovětská armáda zcela vyklidila zdejší region v létě 1945, tragické
události jakoby stále nebraly konce. V Pištíně děti nalezly granát, který po krátké
manipulaci explodoval. Jedno děvčátko ve věku asi 6 let bylo usmrceno na místě, druhé
skončilo s těžkým zraněním v nemocnici.
V roce 1946 byla nařízena exhumace ostatků sovětského vojína u lesa Obecní i
Němců v Lesíkách. Jejich ostatky byly pak pohřbeny v Pištíně na hřbitůvku při kostele
sv. Vavřince. V témže roce postavila obec Češnovice na pokraji lesa Obecního pomník
Rudoarmějci, který prošel frontami 2. světové války, aby nakonec nešťastná náhoda
ukončila jeho život na polní cestě u Češnovic.
Pohřbením ostatků padlých vojáků a zbudováním pomníčku v Obecním byly v
našem regionu uzavřeny události těsně spjaté s jedním z nejhorších období historie
lidstva.
Jan Caletka
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Služby občanům
Pošta v Pištíně
Do obvodu pošty Pištín patří obce Pištín, Pašice, Zalužice, Češnovice, Břehov,
Tupesy a samoty Suchá a Picina. Pro tyto obce vykonáváme podací a dodací službu a
další obstaratelskou činnost. Na veškerou práci jsme tři a to vedoucí, jež dělá zároveň
přepážkovou práci, a dvě doručovatelky. S naší prací se všichni setkáváte prakticky
denně, ale jsou některé služby, které bych chtěla touto cestou znovu nabídnout.
Velmi široká je nabídka služeb poštovní banky.
Na naší poště můžete založit vkladní knížku, Postžirový účet pro podnikatele
(Postkonto). Vkladní knížky jsou automaticky pojištěny, můžete na ně vkládat a vybírat
z nich na každé poště v celé republice. Z vkladní knížky mohou vybírat pouze dva
vkladatelé, takže pokud Vám bude odcizena, nikdo jiný z ní nemůže vybrat obnos. Vklad
a výběr Vám také může zprostředkovat doručovatelka. Úroky jsou dvojnásobné proti
tradičnímu peněžnímu ústavu, který byl v minulosti prakticky jedinou možností, kam
ukládat úspory.
Můžeme Vám také nabídnout termínovaný vklad (od 200000 Kč výše), kde
máte již od 7 dnů trvání roční úrok 4,5 až 10%. Pokud jste důchodci, můžete si nechat
důchod také posílat na účet. Vybrat jej pak můžete opět na kterékoliv poště v ČR.
Postžirový účet je výhodný hlavně pro opakující se platby. můžete dávat příkaz
na poště a pak Vám banka bude zajišťovat platby, které budete chtít. Např. pojištění,
platby SIPO, půjčky, Multiservis a jiné. Můžete pak být bez obav, že jste něco
zapomněli zaplatit. Místo schovávání všech možných útržků poukázek stačí ukládat
pouze měsíční výpis z účtu, kde jsou všechny platby potvrzeny.
Střední a mladší generace by měla myslet na to, že naše starobní důchody
zřejmě nebudou poskytovat jistotu spokojeného stáří, ale spíše nejnutnější živobytí. Kdo
myslí na svou
budoucnost, může si u nás založit připojištění k důchodu a
Českomoravský penzijní fond. Měsíční úložky mohou být už od 100 Kč, stát k tomuto
připojištění také přispívá a můžete pak jít do důchodu s vědomím, že nemusíte být na
nikom závislí.
Zájemcům o stavební spoření můžeme také poskytnout informace (spoření s liškou) i uzavřít s nimi smlouvu.
Z dalších nově zavedených služeb můžete využít zásilky EMS, to je zrychlené
dodání zásilek do druhého dne a to po celé republice. Dále je to služba POST FAX, kdy
můžete ze svého faxu dát zprávu na kteroukoliv adresu, kde fax mají, nebo naopak poslat
zprávu z kterékoliv pošty.
Podrobné informace Vám sdělíme v pracovní době přímo na poště, nebo na telefonu
93050 a v nutných případech i já doma, po pracovní době.
Jana Božovská
________________________________________________________________________
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Spolková činnost v našich obcích
Pištín - od nejstarších dob byl střediskem veškerého společenského a kulturního dění
(bývala zde četnická stanice, fara, knihovna, pošta, škola, kampelička) a není proto divu,
že zde vznikaly nejstarší spolky v širokém okolí. V roce 1892 Sbor dobrovolných hasičů,
1893 Hospodářská beseda, 1896 Národní jednota pošumavská, 1914 Okrašlovací spolek,
1919 Spolek divadelních ochotníků, 1930 Včelařský spolek, 1933 Sportovní klub, 1933
Obec baráčníků, v období první republiky Republikánský dorost, po roce 1950 JZD,
Svazarm, ČČK, Svaz žen, mládežnické organizace ČSM, SSM, Pionýr, od r. 1848
myslivost a snad i jiné spolky nebo organizace.
Češnovice - spolková činnost zde nebyla tak časná a nikdy tak bohatá jako v sousedním
Pištíně, přesto zdejší občané provozovali nejrůznější činnsti v řadě spolků. Od r. 1921
Spolek divadelních ochotníků, 1926 Okrašlovací spolek, 1927 Hospodářská beseda, 1935
Sbor dobrovolných hasičů, v období první republiky Republikánský dorost, 1949 Strojní
družstvo, 1953 JZD, 1955 Svazarm, ČČK, Svaz žen, ČSM, SSM, Pionýr, od r.1848
myslivost a snad i jiné spolky a organizace.
Pašice a Zálužice - spolky v těchto obcích zakládány nebyly, tak pokrokově smýšlející a
společensky orientovaní jednotlivci vstupovali do spolků hlavně v Pištíně, ale i v
Češnovicích.
Z uvedeného je patrno, že společenský život a spolková činnost v našich obcích
měla vždy dobrou úroveň, přesto se o činnosti některých spolků zachovalo jen velmi
málo informací, u některých spolků a organizací neznáme ani rok založení. Rádi proto
zveřejníme jakékoliv čtenářské příspěvky o historii, či současné činnosti spolků a
organizací působících v našich obcích.
Základní organizace Českého svazu včelařů Pištín
Vznik naší organizace sahá až do roku 1903, kdy vznikl Včelařský spolek pro
Břehov a okolí. Po skončení první světové války bylo těžiště činnosti přeneseno do
Pištína a v roce 1930 byl spolek přejmenován na Včelařský spolek pro pro Pištín a okolí.
Historie naší organizace byla otištěna v časopise Včelařství č. 7/1993 u příležitosti 90
letého trvání.
V minulých několika desetiletích sdružovala naše organizace více než 100
včelařů z 18-ti okolních obcí s asi 1200 včelstvy. Patřila tedy a stále patří k největším v
okrese, i když v posledních letech stavy včelstev stále klesají a jsou již o více než 1/3
nižší. V počátku roku 1995 sdružovala naše základní organizace ČSV 91 včelařů z 18-ti
obcí s 743 včelstvy. Z tohoto počtu bylo v Pištíně 9 včelařů se 108 včelstvy, v
Češnovicích 8 včelařů s 37 včelstvy, v Pašicích 2 včelaři s 20 včelstvy, v Zalužicích 1
včelař s 2 včelstvy.
Důvodem stálého poklesu počtu chovaných včelstev je nepoměr nákupní ceny
cukru nutného k zazimování a nízké výkupní ceny medu, který je pak v obchodní síti 2 3 krát dražší. Pro spotřebitele je tedy výhodné kupovat med přímo od včelařů.
Obrovský pokles stavu chovaných včelstev je celostátní problém a včely už
stěží stačí opylovat vše co rozkvétá. Situací se již zabývalo i ministerstvo zemědělství a
životního prostředí a prozatímním řešením pozastavení poklesu včelstev je přislíbení pomoci formou zvýšené dotace na zazimování včelstev.
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Podobně jako na území celého okresu se i u nás na podzim roku 1994 projevila
roztočová nákaza, která byla nakonec zdárně zlikvidována.
Členové naší organizace ČSV rádi ve svých řadách uvítají nové zájemce o včelaření,
kterým v začátcích mohou pomoci nejen vlastními zkušenostmi a radami, ale i darem
základního kapitálu - úlu se včelstvem. Navíc naše organizace vlastní spolkový včelín v
krásném prostředí na Picině i poměrně ucelenou odbornou knihovnu, v níž je možno
čerpat potřebné znalosti. Největší bohatství však máme v poctivých včelařích majících
lásku k přírodě a v našich pilných včeličkách, bez nichž si nikdo nedovede představit, jak
by to v přírodě vypadalo.
Za výbor ZO ČSV Pištín
Jan Caletka

