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č. 1, rok 1997

Fotografie z konce třicátých let zachycuje ledování do obecního hostince v Češnovicích. V zimě hostinský
najal partu většinou nezaměstnaných a ti na návesním rybníčku zvaném Malá strana nasekali led na velké
kusy. Ty pomocí háků přetahovali po zasněžené zemi i přes potok po jakémsi lešení až k lednici za obecním
hostincem. Tam byl led naházen až ke stropu, poté co byl nejdříve roztlučen na tříšť, která byla s citem
prosypávána solí, takže se vše slilo v jeden ledový blok. Z toho pak v létě hostinský odlamoval kusy,
kterými obkládal výčepní trubky. Zásoby ledu vydržely většinou do žní i déle, pak led zároveň s pivem
dodával pivovar.

Z obsahu :

Nařízení k zamezení gradace kůrovců
Statistické údaje o složení obyvatel obce
Finanční rozpočet na rok 1997
Náhrobní kameny v pištínském kostele
Ze staré pašické kroniky
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Informace Obecního úřadu
Informace ze schůzí obecního zastupitelstva
Schůze ze dne 4.12.1996

- Ing. Popela provedl seznámení s plánem LÚSES (lokálně územní systém ekonomické stability).
- byla projednána výše nájemného za hospodu v Pištíně pro rok 1997, nájem na další rok bude projednán
znovu.
- bylo rozhodnuto pronajmout hospodu v Češnovicích pivovaru Samson, ten na své náklady provede
rekonstrukci.
- bylo rozhodnuto neinvestovat do rozšíření trafostanice a vybudování inženýrských sítí (žádost
p.Skorunky).
- byl řešen havarijní stav zábradlí u rybníčku v Pištíně. Nejdříve je třeba zjistit vlastnické vztahy a pak bude
rozhodnuto o případné opravě.
- byl projednán problém přístřešku pro děti, čekající v Češnovicích na autobus do školy. Bude jednáno o
zřízení přechodu, aby byl zajištěn bezpečný přechod dětí, které se budou chtít schovat v čekárně.
- byla projednána žádost MěÚ Zliv o příspěvek na nákup auta pro lesníka p.Tolara. Příspěvek nebyl
schválen.
- bylo rozhodnuto neposkytnout příspěvek na telefonní tarifikátor pro češnovickou hospodu. Bude tam
převeden přístroj z penzionu "Jižní Dvůr", kde se zruší VTS (veřejná telefonní stanice).
- byly projednány odměny pro knihovníky, kronikáře a účetní.
- bylo schváleno : žádost p.Vance (kámen) a nákup 2 míčů pro češnovické basketbalisty, kteří za to zajistí
nátěr plotu okolo pomníku v Češnovicích a provedou úpravu okolí.
- byl odsouhlasen příspěvek OÚ na mikulášskou nadílku v Češnovicích, pokud se nadílka uskuteční.
Schůze ze dne 15.1.1997

- byl projednána žádost ing.arch.Chaloupka o názor obecního zastupitelstva k záměru p.Matase na výstavbu
oboustranné čerpací stanice. Zastupitelstvo podporuje provoz firmy Pletka a nesouhlasí s výstavbou
konkurenční čerpací stanice v katastru obce.
- žádost baráčníků o příspěvek na slavnost rozvinutí praporu bude projednána, až bude upřesněna částka a
účel použití.
- byl projednán rozpočet na rok 1997. Po vyčerpání běžných potřeb zbudou cca 2 mil. Kč na investice. Do
úvahy přicházejí : komunikace v ulicích k Marhounům, ke Štěchům a Ficlům, k Janotům, od hospody v
Pištíně ke hřišti, část cesty Pištín Zalužice.
- byla projednána žádost p.Rajtmajera o přidělení čísla.
- nebyla schválena žádost p.Nekoly a p.Vacka o pronájem sálu v Pištíně pro účely diskoték.
- bylo nařízeno provedení inventur obecního majetku do 30.1.1997.
- bylo stanoveno vybírat místní poplatky pro rok 1997 ve stejné výši jako v roce 1996 a to v Pištíně v
úředních hodinách do 30.6.1997 a v Češnovicích 17.3. a 24.3.1997.
- byl schválen příspěvek pro fotbalový oddíl, příspěvek na provoz zdravotního střediska a odměna pro
p.Čapka za údržbu a natahování kostelních hodin.
- byla schválena cena za půjčení obecního automobilu ve výši 2,50 Kč/km pro spolky působící v obci. Pro
ostatní zájemce bude sjednávána cena dohodou.
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Schůze ze dne 5.2.1997

- byl projednán a schválen plán obnovy vesnice, který zpracovává ing.Daněk. Bude obsahovat opravu
komunikací, čekárnu v Pištíně, opravu hřbitovní zdi, úpravu rybníčku na návsi, bytovou výstavbu, sběrný
dvůr na odpadky.
- p.Předota přednesl a zdůvodnil za oddíl kopané požadavek na příspěvek od OÚ. Také byly projednány
otázky kolem vlastnických vztahů k hřišti (p. starostka připraví smlouvu o pronájmu), dokončení
rekonstrukce kabin a úvah o vybudování hřiště na na tenis a nohejbal.
- byly projednány připomínky revizní komise k výdajům na malování hospody v Pištíně a za čistící
prostředky. Bylo schváleno platit malování sálů jednou za pět let a čistící prostředky neplatit.
- byly schváleny odměny starostky a zastupitelů. Odměny zastupitelů budou závislé na účasti na schůzích.
- byly schváleny příspěvky na činnost baráčníkům a češnovickým hasičům.
- po doplnění investičních akcí byl projednán a schválen rozpočet na rok 1997.
- byl schválen návrh p.Božovské na podání žádosti o práci vězňů na úpravy veřejných prostranství obce.
Schůze ze dne 5.3.1997

- bylo projednáno odkanalizování hospody Pištín a vybudování cesty ke Klomfarům. Práce byla zadána
dodavatelsky firmě Kraus a o provedení bude rozhodnuto podle cenové nabídky.
- bylo rozhodnuto zatím neprovádět opravu komunikace k Janotům. Vzhledem k vysokým nákladům bude
oprava odložena do doby, než se zajistí finanční prostředky.
- bylo rozhodnuto nepřispět na kabelizaci el. vedení v Češnovicích v ulici ke kravínu (40% by hradila JČE),
protože tato částka není v rozpočtu.
- byla schválena žádost o prodej parcel 50/16 a 50/17 v Češnovicích na výstavbu garáží (za 27 Kč/m2).
- bylo rozhodnuto nevyužít možnosti OÚ o vyměření poplatků pro malé zdroje znečištění, kterým je
Jednota.
- byla zamítnuta žádost o úhradu za zřízení telefonu pro hospodu Pištín. V případě zřízení stanice na
náklady nájemníka OÚ zapůjčí tarifikátor.
- bylo rozhodnuto o vykoupení pruhu v šířce 6 m a vybudování zpevněné komunikace ke Koutníkům. Pan
Skorunka bude pozván na schůzi zastupitelstva.
- bylo schváleno : odměna za mytí a opravu obecního auta pro p.Zajíčka ve formě ročního paušálu a zaslání
děkovného dopisu p.Galbavému, který odmítl odměnu za opravu komunikace.
- bylo jednáno o majetkových vztazích k budově OÚ.
- byly stanoveny termíny veřejných schůzí OÚ v Češnovicích 20.3.1997 a v Pištíně 1.4.1997.
- bylo jednáno o koupi obchodu v Češnovicích. Zatím má řadu nejasností, které je nutno prověřit u
právníka a na okresním úřadě.
- za požární zdroj vody v Zalužicích byl určen Bezdrev s využitím zpevněné plochy.
- byla schválena odměna pro starostku podle nových směrnic s platností od 1.1.1997.
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Veřejná schůze obecního zastupitelstva ze dne 20.3.1997 v Češnovicích
Z důvodu předpokládaného uzavření hospody v Češnovicích se uskutečnila veřejná schůze již 20. března
1997 za účasti asi 20 místních občanů.
S rozborem hospodaření a jednotlivými akcemi roku 1996 seznámila přítomné p.Božovská. Z výsledků
vyplývá, že z r. 1996 přechází do tohoto roku 1079 tis. Kč.
S rozpočtem na rok 1997 vystoupila p.Kubaštová. Příjmová část včetně zůstatku z minulého roku činí
3741 tis. Kč. Podstatnou část tvoří daně ve výši 2060 tis. Kč. Výdajová část je 3741 tis. Kč, takže je
rozpočet vyrovnaný. Na silnice se počítá s částkou 989 tis. Kč, na nákup prodejny v Češnovicích 600 tis. Kč,
na opravu hřbitovní zdi 600 tis. Kč.
V diskusi zazněly připomínky k příspěvku OÚ "Pony klubu" Češnovice, k ničení komunikací
(překračováním nosnosti) a nepořádku na nich ze strany ZOD, k nepořádku v okolí firmy Kraus, k úklidu
obecních chodníků v zimním období (zde zaslouží pochvalu majitelé domu č.59, kteří léta v zimě udržují
obě autobusové zastávky a přilehlý chodník). Také byly předneseny návrhy na vybudování nástupního
ostrůvku na autobusové zastávce, návrh na vybudování můstku z druhé strany mostního zábradlí mostu na
Dolánku pro bezpečnější přechod. Také se diskutovalo o skládce u sv. Vojtěcha a možnostech její konečné
likvidace.
Schůze ze dne 1.4.1997

- byl proveden výběr nejvhodnější firmy na opravu hřbitovní zdi. Vybrána byla firma Demostav.
- zastupitelstvo bylo informováno o výpovědi Telecomu z nájmu v budově OÚ. Výpověď byla z důvodu
majetkové nevyjasněnosti schválena.
- byly projednány smlouvy s autobusovými dopravci. Byly schváleny dotace s tím, že do smlouvy bude
zakotveno, že v tomto roce nebudou rušeny další spoje.
- byla schválena dotace na provoz MŠ Sedlec.
Veřejná schůze obecního zastupitelstva ze dne 1.4.1997 v Pištíně
Veřejná schůze se konala v hostinci Na Dolánku za přítomnosti 60 občanů Pištína a Pašic, kteří zcela
zaplnili schůzovní místnost.
Informace o hospodaření v minulém roce a o rozpočtu byly shodné s tím co bylo sděleno v Češnovicích.
V diskusi bylo poukázáno na potřebu obnovy některých komunikací, skládku u sv. Vojtěcha, po obci
volně pobíhající domácí zvířectvo. Dotazy se týkaly rekonstrukce hospody v Češnovicích, opravy hřbitovní
zdi, pozemkových reforem, kanalizace v obci.
Schůze ze dne 23.4.1997

- byl schválen návrh na uspořádání setkání žen u příležitosti Dne matek spojeného s módní přehlídkou a
hudební zábavou.
- byla odsouhlasena žádost p.Štěchové o prodej pozemku pro stavbu rodinného domu (za 27 Kč/m2).
- byla zamítnuta žádost p.Chaloupka a p.Novotného o prodej pozemku č.1656/4 v Češnovicích.
- bylo rozhodnuto, že obec nebude financovat prodloužení vodovodního řadu v Češnovicích na pozemku
pana Skorunky.
- nebyla povolena výstavba autobazaru Heriban v Češnovicích. Na uvažovaném místě je počítáno s
výstavbou rodinných domů.
- byla posouzena cenová nabídka firmy Kraus na odkanalizování hospody v Pištíně a vybudování cesty ke
Klomfarům. Bylo rozhodnuto provést poptávku ještě u jiné firmy a porovnat cenové návrhy.
- zastupitelstvo odsouhlasilo uhradit náklady na účast p. starostky na 5. setkání starostek.
- bylo schváleno, že za dřevo vytěžené bez souhlasu lesníka v obecním lese bude v konkrétním
projednávaném případě zaplaceno 100 Kč/m3.
- byla podána informace o jednání o koupi prodejny v Češnovicích na Jednotě. Nákup nebude realizován za
každou cenu. V Češnovicích se rýsuje zřízení prodejny potravin na čerpací stanici.
- bylo navrženo napsat doporučení ke zřízení dalších telefonů pro Pašice.
- byla projednána připomínka na nepořádek v hospodě v Pištíně po diskotéce. Pořadatel diskotéky bude
vyzván k úhradě vzniklé škody a bude zvýšen poplatek z pronájmu sálu na 500 Kč.
- bylo rozhodnuto, že úpravu skládky v obecním lese uhradí společně firma Pletka a p.Kolouchová.
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Informace starostky obce
Úřední hodiny OÚ Pištín jsou v době 800-1200 hod a 1400-1800 hod v pondělí a 800-1200 hod v úterý až
pátek.
Prosím občany, aby své záležitosti vyřizovali, pokud možno, v této době a na úřadu, samozřejmě pokud
to bude velmi nutné i mimo úřední hodiny a u mne doma, ale už se stalo, že jsou někteří, kteří za mnou
chodí zásadně mimo pracovní dobu a pouze domů, nejraději o víkendu. Podotýkám, že se nejedná o staré
občany z Češnovic, kterým bych vyhověla a nezmiňovala bych se o tom.
Jeden den v měsíci je v Pištíně na zdravotním středisku pedikérka v květnu je to 14.5.. Je zde dle zájmu
většinou celý den, objednat se lze na obecním úřadu (tel. 7983004). 2x měsíčně je také na zdravotním
středisku kosmetička. Objednat se je možné také na OÚ.
OÚ pracuje na realizaci územního plánu Pištína. Je to v podstatě návrh, jak by měla obec v budoucnu
vypadat, kde by se mělo co stavět. Až bude schválen, bude závazný. Kdo má jakékoliv připomínky a návrhy,
je třeba, aby je v nejbližší době podal na OÚ v Pištíně. Podklady a studie je k nahlédnutí na OÚ.
Vysktl se případ občana, který si v obecním lese vzal dřevo, aniž by se zmínil hajnému. Až po mém
dotazu, kde dřevo vzal, přiznal, že v obecním lese.Případ bude řešit zastupitelstvo. Znovu tedy upozorňuji,
pokud chce někdo dřevo, ať se obrátí na p.Tolara, každou středu od 800 do1000 hod je na městském úřadu
Zliv na telefonu 7993266. Myslím si, že cena dřeva samovýrobou je tak malá, že jej nikdo nemusí krást.
Obec přijme od 1.5.1997 nezaměstnaného na úklid veřejných prostranství. Jeho mzdu bude převážně
financovat pracovní úřad. Bude uklízet skládku u Vojtěcha, hřbitovní skládku, apod. Kdo z občanů by ještě
měl podnět, co by se mělo kde uklidit a upravit, ať nám jej sdělí na OÚ.
Upozorňuji všechny podnikatele, kteří mají v obci provozovnu, že stát převedl na obec výkon státního
požárního dozoru. V praxi to znamená, že bude chodit kontrola na stav objektu z požárního hlediska. Bližší
informace dostane každý podnikatel v obci dopisem. Proč na to upozorňuji ve zpravodaji. Každý kdo
podniká třeba v garáži, by měl mít od stavebního úřadu ve Zlivi schválenou změnu užívání stavby, kde mu
určí, jaké by měla mít provozovna náležitosti podle předmětu podnikání a to i z požárního hlediska. Je tedy
třeba, aby si ten, koho se to týká, dal tyto náležitosti do pořádku a vyvaroval se možných budoucích
nepříjemností.
Jana Božovská
Nařízení k zastavení gradace kůrovce
V katastrálním území našich obcí došlo v důsledku nezpracování pro kůrovce atraktivní dřevní hmoty v
minulých letech k jejich přemnožení a tím ke zvýšenému příp. kalamitnímu výskytu kůrovců v porostech s
převažujícím zastoupením smrku. Proto OkÚ Č. Budějovice vydal 28.4.1997 nařízení č.1/1997, které má
pomoci zastavit rozmnožení kůrovců. Z nařízení vyjímáme:
Vlastníci lesa jsou povinni provádět (§ 32 odst. 1 zák.č. 289/1995): preventivní opatření k odvrácení
nebezpečí přemnožení kůrovců; kontrolu výskytu kůrovců; ochranná opatření dle potřeby.
Zpracování kůrovcem napadené dřevní hmoty a veškeré pro kůrovce atraktivní dřevní hmoty musí být
provedeno nejpozději do 31.5.1997. Dřevní hmota napadená kůrovci v průběhu dalšího období musí být
zpracována tak, aby byla vyloučena gradace kůrovců.
Až do úplného zpracování kalamitního dříví je tímto nařízením zastavena veškerá úmyslná těžba dřeva.
Asanace napadeného dříví neprodledným přesunem na skládky a následně na pilu je možná, pokud se
pod kůrou vyskytují vajíčka nebo larvy. V případě výskytu kukel nebo čerstvých brouků se dřevo musí
asanovat odkorněním, pokud není včasné odkornění reálné musí být povrch kůry chemicky ošetřen.
Kontrolu a ochranu je povinen provádět vlastník, resp. uživatel lesa ve všech porostech starších 60 let
podle potřeby i mladších, se zastoupením smrku min. 20%.
Plné znění nařízení si občané mohou přečíst ve vývěskách OÚ, nebo v úřední době na OÚ.
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Finanční rozpočet obce na rok 1997
Na svých zasedáních v lednu a únoru tohoto roku projednalo a schválilo obecní zastupitelstvo rozpočet na rok 1997.
Následující tabulka přibližuje rozdělení hlavních položek příjmů a výdajů obce na rok 1997 a jejich plnění za první
čtvrtletí.
Rozpoč Skuteč Plnění
Rozpoč Skuteč Plnění
Příjmy
Výdaje
tis. Kč tis. Kč
%
tis. Kč tis. Kč
%
Lesní hospodářství
20,0
0,5
2,5 Lesní hospodářství
211,0
53,6
25,4
Stočné

30,0

9,9

600,0

0,0

0,0

200,0

9,4

989,0

434,8

43,9

Nájem z bytu

4,0

1,2

30,0 Kanalizace

30,0

0,0

0,0

Poplatky - hrobová místa

2,0

1,2

60,0 Obecní rybníky

15,0

0,0

0,0

Poplatky - popelnice

40,0

16,7

41,8 Mateřská škola

25,0

0,0

0,0

Poplatky za znečišť. ovzduší

13,0

15,0 115,4 Základní škola

85,0

86,0

101,2

Prodej pozemků

10,0

31,1 311,0 Místní knihovny

17,0

6,0

35,3

138,0

37,6

27,2 Kulturní činnost

25,0

0,8

3,2

20,0

6,8

34,0 Památková péče

600,0

0,0

0,0

Daň z příjmu fyz.os. závisl.čin.

680,0

118,9

27,5 Opravy kulturních domů

80,0

0,6

0,8

Daň z příjmu sam. výděl.čin.

270,0

9,1

3,4 Tělovýchovná činnost

26,0

0,0

0,0

Daň z příjmu práv. osob

570,0

69,9

12,3 Všeob. ambulantní péče

32,0

10,0

31,2

50,0

0,0

0,0 Bytové hospodářství

2,0

0,4

20,0

100,0

0,8

0,8 Veřejné osvětlení

320,0

19,8

6,2

Poplatky ze psů

4,0

1,8

31,0

6,5

20,9

Poplatky ze vstupného

1,0

1,0 100,0 Sběr a svoz kom. odpadu

200,0

45,4

22,7

26,0

7,8

30,0

8,0

0,0

0,0

Pronájem hospody P + Č

Nájemné - Praktic,Jednota,pošta
Ostatní příjmy

Daň z příjmu za obce
Správní poplatky

Daň z nemovitostí
Dotace ze státního rozpočtu

490,0
20,0

1,1

33,0 Vnitřní obchod a služby
4,7 Silnice

45,0 Pohřebnictví

0,2 Péče o vzhled obcí

20,0 100,0 Dávky soc. zabezpečení

Zůstatek fin. prostř. z min. roku

1079,0 1079,0 100,0 Požární ochrana

16,0

1,4

8,8

Celkem

3741,0 1431,0

38,3 Obecní zastupitelstvo

75,0

34,6

46,1

Činnost místní správy

328

74,5

22,7

3741,0

782,2

20,9

Celkem
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Statistika věkového složení obyvatel naší obce
Přehled o počtu obyvatel s trvale a přechodně hlášeným pobytem v naší obci k 1.5.1997 podle věkového složení
dává následující tabulka.
PAŠICE
PIŠTÍN
ZÁLUŽICE
Věk

MUŽI

ŽENY

CELK

MUŽI

ŽENY

CELK

MUŽI

ŽENY

CELK

Trv. Pře. Trv. Pře. Trv. Pře. Trv. Pře. Trv. Pře. Trv. Pře. Trv. Pře. Trv. Pře. Trv. Pře.

0-10

5

1

6

13

11-20

1

2

3

18

21-30

2

4

6

24

31-40

3

1

4

41-50

2

2

51-60

3

61-70

1

14

27

13

31

1

20

44

13

1

15

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

28

2

0

1

1

4

24

1

21

45

1

0

0

0

3

6

18

16

34

0

0

0

1

0

1

10

8

18

0

0

0

71-80

0

1

1

5

9

14

0

0

0

81-90

0

1

1

1

8

9

0

0

0

Celkem

17

15

32

126

1

2

4

124

1

1

250

ČEŠNOVICE
Věk

MUŽI

ŽENY

1

5

1

1

1

OBEC CELKEM
CELK

MUŽI

ŽENY

CELK

Trv. Pře. Trv. Pře. Trv. Pře. Trv. Pře. Trv. Pře. Trv. Pře.
0-10

6

12

18

24

11-20

14

9

23

33

21-30

13

8

21

40

31-40

10

9

19

41-50

13

12

51-60

4

61-70

1

27

51

24

57

1

32

72

1

26

1

26

52

2

25

39

2

35

74

2

10

14

25

29

54

10

12

22

21

20

41

71-80

2

6

8

7

16

23

81-90

2

8

10

3

17

20

Celkem

74

86

160

218

5 226

1 444

1

1

6

1

1
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Z historie našich obcí
Náhrobní kameny v pištínském kostele
Pištínský kostel sv. Vavřince je velice starobylého původu, nejstarší písemná zmínka o Venceslavovi
plebánu pištínském je z roku 1261. Prostý lid z přifařených vsí byl pohřbíván na přilehlém hřbitově, spíše
výjimečně byly pohřby bohatých jedinců a farářů uvnitř kostela. Zatímco hroby prostých lidí byly
označovány dřevěnými kříži, hroby uvnitř kostela byly zakryty kamennými náhrobky s odpovídajícími erby,
znaky a nápisy. V přifařené oblasti žilo v průběhu středověku a renesance několik rodů drobné šlechty, jejíž
příslušníci si mohli dovolit a draze zaplatit pohřeb svým zemřelým uvnitř kostela.
Z blízké tvrze zv. Suchá jsou dobře známi její držitelé a to obzvláště ti, jimž dochované náhrobky náleží.
V roce 1482 koupil tvrz Suchou Kašpar Robenhaupt, bohatý měšťan z Č. Budějovic. Při tvrzi však tehdy
bývaly ještě tři dvory, z nichž jeden držel Václav z Drahonic, od kterého jej pak koupil Kašparův otec
Matyáš a tak se obě části Suché spojily v majetek rodiny Robenhauptovy. Na počátku 16. století prodal
Kašpar Robenhaupt Suchou panu Chvalu Kunášovi z nedaleké tvrze zv. Machovice. Nový majitel byl
bezdětný a dědictví po něm převzal jeho strýc Václav Kunáš. Ten však zemřel po roce 1558 rovněž bez
mužského potomka a Suchou zdědila jeho dcera Marjána z Machovic. Asi v roce 1560 zapsala všechna svá
práva manželovi Albertu Šicovi z Drahonic, který se tak stal spoludržitelem Suché. Když Albert Šic v roce
1600 zemřel, zdědili Suchou jeho syn Mikuláš a dcera Eliška. V roce 1614 se vzdal Mikuláš za odstupné
svého podílu na Suché ve prospěch Elišky, provdané již za Petra Chrta ze Rtína. V roce 1619 byla Suchá
vypálena císařskými vojsky. V tu dobu se již ovdovělá Eliška uchýlila se svým synem Kašparem do Č.
Budějovic. Eliška se již na své vypálené a zpustošené zboží nevrátila a roku 1634 prodala Suchou donu
Baltazaru de Marradas.
Další dvě tvrze v oblasti přifařené k Pištínu bývaly u Čejkovic. Prvá, starší byla asi 500 m jižně od
Čejkovic a zvala se Machovice. Její držitelé Kunášové z Machovic měli však od nejstarších dob právo
pohřbívat v kostele v Dubném, v Pištíně tedy nepohřbívali. Tvrz Machovice v pobělohorské době propadla
konfiskaci, pak byla navrácena a již opuštěná byla prodána, chátrala až zanikla.
Druhou tvrzí přímo v Čejkovicích byl Vildštejn. Ten byl založen některým Kunášem z Machovic a to
zřejmě až po roce 1550, jeho majitelé též pohřbívali v Dubném. V době pobělohorské tvrz propadla
konfiskaci, avšak po revizi v roce 1647 byl Vildštejn zcela konfiskace zproštěn. Od roku 1649 se stal
majitelem Jiří Jaroslav z rodu Kunášů. Ten pohřbil několik svých nezletilých dětí na hřbitově v Pištíně, což
mohly být důsledky pobělohorských reforem, navíc staré rodové sídlo Machovice bylo již dávno pusté.
V roce 1687 byl Vildštejn prodán knížeti Ferdinandovi Schwarzenberkovi, který na jeho místě vystavěl
rozsáhlý hospodářský dvůr. Do dnešních časů se na stěnách vstupní síně a uvnitř pištínského kostela
dochovalo sedm náhrobních kamenů, z nichž dva nejmladší jsou kněžské a zbývajících pět přísluší členům
šlechtických rodů a jak vyplývá z výše uvedeného přehledu, náleží pouze těm, kteří žili a zemřeli na tvrzi
Suchá. Dnes jsou pouze dva náhrobky na původním místě v kostelní podlaze, zbývajících pět bylo koncem
minulého století a na počátku první republiky vsazeno do obvodových zdí vstupní síně. I když nápisy na
náhrobcích jsou mnohde nečitelné, ostatní erby a znaky jsou zachovány lépe a pozorným prohlédnutím
náhrobků lze určit jejich příslušnost konkrétním osobám. Veškeré starší i novodobé popisy jsou neúplné,
mylné, jejich heraldickou symbolikou se dosud nikdo nezabýval a proto následuje jejich podrobný popis.
Prvý náhrobek je dnes před vchodem do vstupní síně na stěně vlevo. Rozměr 165 x 85 cm, materiál žula.
V horní polovině je znak kalich v kruhu, pod ním lebka se zkříženými hnáty. V dolní polovině je
devítiřádkový nápis česky, z nějž jsou čitelná pouze některá slova na začátku řádků, mimo jiné též KNIEZ
DWORAK.
Náhrobek náležel faráři Jiřímu Václavu Dvořákovi, rodáku z nedaleké vsi Mahouše. V Č. Budějovicích
byl kaplanem, v roce 1671 nastoupil jako farář v Zahájí a od roku 1680 působil jako farář v Pištíně,
spravoval i filiálku v Němčicích. Zemřel 10. listopadu 1697 a pohřben byl o dva dny později v kostele před
presbytářem, blíže postranního oltáře sv. Anny.
Druhý náhrobek je dnes před vchodem do vstupní síně na stěně vpravo. Rozměr 183 x 83 cm, materiál
žula. Zcela nahoře je znak kalich s hostií v kruhu, již vedle a pak po celé ploše je český nápis: Letha 1707 dne 18. listopha - usnul + w Panu - Dwogi Czti Hodny - Knies Waczlav Antonin - Lysska fararz Pisstinsky tohoto Chramu Panie a - obzwlasstnie teto Kaply - Pany Marige znamenity - zwelebitel gemuz wgec - žně
odpoczinuti dey Pan. - Amen. Zcela dole na náhrobku je znak lebka se zkříženými hnáty.
Náhrobek náležel faráři Václavu Antonínu Liškovi, rodáku z Kutné Hory. V Pištíně nastoupil za faráře v
září 1701. Na vlastní náklady dal v roce 1702 vystavět na hřbitově při jižní straně kostela kapli Panny Marie
Karmelské, nynější to vstupní síň od jihu. Když 18. listopadu 1707 zemřel stár pouhých 38 let, byl pohřben
na hřbitově při této kapli.
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Třetí náhrobek je dnes uvnitř síně na stěně prvý vlevo. Rozměr 189 x 98 cm, materiál žula. V horní
polovině je renesanční štít svisle půlený, v pravé polovině vodorovné břevno, v levé polovině na šikmém
pruhu tři ptačí hlavy. Nad štítem je helma s přikrývadly, jako klenot pták (havran) - erb rodu Robenhauptů
ze Suché. V dolní polovině náhrobku je jedenáctiřádkový nápis česky, čitelná jsou pouze slova na začátku
řádků. V pátem řádku PETR ROB... Malý křížek zcela nahoře na obvodu náhrobku je novodobá značka.
Tento náhrobek s příslušným erbem náleží Petru Robenhauptovi ze Suché, dlouholetému hejtmanu a
purkrabímu na hradě Hluboká. Když v roce 1576 zemřel, byl pohřben v kostele u postranního oltáře sv.
Anny. Tento Petr Robenhaupt sice tvrz Suchou nikdy nevlastnil, ale zřejmě na vlastní přání byl pak pohřben
v pištínském kostele, v blízkosti rodové tvrze, po které se všichni příslušníci tohoto rodu již od konce 15.
století psali ze Suché, aniž by ji později vlastnili. Jejich rodové jméno prošlo určitým vývojem, proto bývají
psáni též jako Rabenhauptové, Robmhauptové a podobně.
Čtvrtý náhrobek je dnes uvnitř síně na stěně druhý vlevo. Rozměr 176 x 83 cm, materiál světlý mramor.
Na náhrobku je hrubý obrys ženské postavy se sepjatýma rukama na hrudi, u nohou setřelý renesanční štít s
nečitelným znakem. Na pravém okraji náhrobku a dole je dvouřádkový částečně čitelný český nápis ...KU
OBRACZENI UMRZELA SSICZOWA Z MACHOWICZ A NA SUCHY A TUTO GEST TIELO GEGI POCH...
Malý křížek v obdélníčku s vykrojenými rohy vpravo nahoře je novodobá značka.
Z nápisu je zřejmé, že náhrobek náležel Marjáně, dceři Václava Kunáše z Machovic, která zemřela těsně
před rokem 1600. Náhrobek byl původně v podlaze, pod schody vedoucími na hudební kůr.
Pátý náhrobek je dnes uvnitř síně, na stěně jediný vpravo. Rozměr 175 x 100 cm, materiál žula. Je značně
setřelý, zřetelný je gotický štít vodorovně půlený, v horní části dvě heraldické lilie, dole jedna - v tomto
prostředí erb Kunášů z Machovic. Z nápisu po okraji náhrobku se dochovalo malé torzo psané gotickou
minuskulou.
Tento náhrobek pravděpodobně náležel Chvalu Kunášovi z Machovic, který na počátku 16. století tvrz
Suchou koupil a kde také zemřel nemaje potomka. Náhrobek býval původně pod kruchtou. Křížek na dvojité
základně v levé části náhrobku je novodobá značka a stejně jako oba předchozí náhrobky byl takto náhrobek
označen při vyjmutí z kostelní podlahy někdy na konci minulého století.
Šestý náhrobek je na původním místě, v podlaze vlevo od postranního oltáře sv. Linharta. Rozměr 170 x
83 cm, materiál světlý mramor. V ploše dole je renesanční štít s nezřetelným znakem, nad ním helma s
klenotem. Klenot je muž do pasu, na hlavě má přikrývku s péry. Klenot a dále nápis nasvědčují, že setřelý
erb je v tomto prostředí kunášovský. V horní polovině náhrobku je téměř setřelý český nápis, čitelná jsou
pouze některá slova v pravé polovině: W. KUNAS.....ICZ A NA SUCHEY... Náhrobek tedy náleží Václavu
Kunášovi, který zemřel v roce 1558 nemaje mužského potomka. Tvrz Suchou po něm převzala jeho dcera.
Sedmý náhrobek je na původním místě, v podlaze vpravo při postranním oltáři sv. Linharta. Rozměr 170
x 83 cm, materiál světlý mramor. V ploše dole je oválný štít s kartuší, nad ním helma s přikryvadly, nad
helmou je klenot pták, snad havran. Nápis po obvodu náhrobku gotickou minuskulou, sešlapaný, nečitelný.
Náhrobek pravděpodobně náleží některému příslušníkovi rodu Robenhauptů ze Suché, snad Matyášovi. Jeho
syn Kašpar tvrz Suchou prodal a když v roce 1523 zemřel, byl pohřben v českobudějovickém klášteře
dominikánů.
Že poslední dva náhrobky se dodnes nalézají na původních místech, bylo již vzpomenuto a nyní uvedu,
jak to bylo s ostatními, než byly vsazeny do stěn vstupní síně.
V roce 1752 postihl Pištín zhoubný požár, jemuž padla za oběť celá vesnice včetně fary a kostela. Kostel
poté prošel velkými stavebními úpravami, při nichž byla postavena nová věž a z kaple Karmelské byl zřízen
vchod od jihu. Když nedlouho po těchto přestavbách kostela vyšlo nařízení o odstraňování náhrobků z
podlah kostelů, snad proto na něj v Pištíně příliš nedbali. Až v posledním desetiletí minulého století došlo k
prvnímu vyjmutí tří šlechtických náhrobků (dvou pod kůrem a jednoho u oltáře sv. Anny) a jejich vsazení do
stěn vstupní síně, protože J. Braniš se v popisu tohoto kostela z r. 1900 již zmiňuje o těchto náhrobcích ve
vstupní síni a o náhrobku faráře Lišky, který leží na hřbitově při stěně kaple. O zbývajících se nezmiňuje,
protože tehdy ještě ležely v kostelní podlaze. Jak uvádí farní kronika, až: "5. června 1925 byly vyzvednuty
dva náhrobní kameny dávných farářů pištínských p.Dvořáka a p.Lišky, aby nápis jejich na zemi nebyl
vyšlapán a zničen. Zasazeny byly do zdi kostelní, zvenčí při vchodu do kostela od Češnovic."
Jan Caletka
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Z Pašické kroniky

Sázení lipových stromů na návsi
Roku 1936, dne 24. března v úterý dopoledne vysázela obec Pašická 30 kusů lipových stromů na návsi.
Práce se dělala tím způsobem, že z každého čísla popisného byl jeden dělník přítomen na této činnosti.
Nedostavil se nikdo pouze od Urbanů čp.18 a Blechů čp.12. Práci řídil starosta obce František Kubeš a Josef
Keryjanů, jináč Josef Sobolík, ty dvá celou práci řídili a návrh, jak se mají ty lipky sázet, dávali. Lipky jsou
nasázené i kůly byly k nim dané, by vítr s nimi neklátil. Lidem se to líbí, tak musí být tedy hezké.
K dnešní době se z těchto jednašedesátiletých stromů zachovalo čtrnáct.
Stavba Pašického rybníčka na návsi
V roce 1937 v dubnu začali v Pašicích na návsi se stavbou rybníčka z bývalé louže před Vovesných čp.
9. Z louže začali sedláci a domkáři vyvážet bahno, které si dávali do kompostů a pak použili jako hnojivo na
louky. Ostatní materiál začali nádeníci pod dozorem Františka Lišky hostinského z Pištína zvaného Pekaře
vyvážeti na vozíkách po železných kolejích, které jim zapůjčíla v tu dobu nepracující továrna Zlivská
šamotka a elektrárna Mydlovarská. Na této akci pracovali hlavně dělníci, kteří byli nezaměstnaní a brali od
státu podporu. Rybník se budoval velký asi třičtvrtě hektaru. Celý rybník byl kolem obrouben kamenným
terasem a zhotoveno stavidlo na vypouštění vody. Poslední dokončovací práce byly dodělány 13. listopadu
1937. Hostinský František Liška si chtěl potom rybníček pronajmouti na rybolov, ale dával prý malé
nájemné a tak radní z Pašic mu jej nepronajali a proto se s nimi ve špatném rozešel.
Vojenské zákopy
Dne 3. září roku 1938 v pondělí ráno se u Pašic začali dělat zákopy pod vojenským dozorem RČS.
Zákopy se dělaly za Dolinou od rybníka Voleška až ke Zlivi. Na tuto práci sem museli chodit lidé z Pašic,
Plástovic, Pištína, Češnovic, Čejkovic, Dasnýho a ze Zalužic. Zákopy byly za nějaký čas oět zaházeny a
nebylo jich zapotřebí.
Josef Drázda
Příhoda ze staré kroniky - O faráři Janu Čížkovi
(podle zápisu církevní kroniky a vyprávění vikáře Karla Rady)
Pištínský farář Jan Čížek byl z 9. na 10. července 1878 oloupen a utopen ve studni na návsi, která byla
vedle rybníčka, dnes již zasypaného před Charvátů (Šulistů) asi v místech dnešní stávající studně. Tento
farář rád hrával karty v hostinci "U Lišků" č.p.15 (dnes již zbouráno) i v hostinci "U Hořejších Dvořáků"
(dnešní závodní kuchyně - výdejna obědů ZOD) č.p.14. Osudného dne hrál s místními sedláky karty. Vždy
sedával zády k zrcadlu, takže zezadu bylo vidět, jaký má list, a proto vždy prohrával všechno, co mohl. Když
se vracel z hospody v nočních hodinách, byl na návsi oloupen o zlaté hodinky a ráno jej našli utopeného ve
studni. Následující noc byla fara sedláky vykradena a vyloupena včetně dobytka. Byl z toho velký poprask a
stávající kaplan František Krupka se z toho neviděl, tak na to přijel obsurnější hoch, farář z Purkarce Josef
Hofman. Ten nařídil, že fara bude do rána otevřena a každý co ukradl, může vrátit zpět na své místo. Tuto
noc bylo vše
vráceno na své místo, až na nějaké maličkosti, které se nenašly...
Josef Drázda
Vzpomínka na pouť v Pištíně
(převzato z měsíčníku "ZLIVAN" č.1/1997)
Teď nemohu přesně říct, zda si na všechno pamatuji proto, že to na mne dělalo tak silný dojem, nebo jen
proto, že ta návštěva tam byla rok co rok, do všech nejmenších podrobností docela stejná. Jezdíval jsem tam
s rodiči, mimo nás jezdíval i dědeček s babičkou, dvě tety, z nichž jedna musela často přijet zdaleka svobodná učitelka. Pak třetí teta s manželem a mou sestřenicí. Námi dvěma vyhynula celá naše urbanizovaná
větev rodiny Radů, přesně podle teorie, že urbanizovaní vesničané se po třech generacích přestanou množit!
Na zlivské nádraží pro nás jezdila farská bryčka, která pendlovala sem a tam, jak lidé přijížděli, od
Budějovic nebo od Plzně. Strýc děkan Karel nás vždycky se svou paní kuchařkou uvítal a odpolední
program sestával z prohlídky farského hospodářství: konírna, sad, včelín. Vyvrcholením bylo, že nám
nakonec vždycky dal ochutnat vodu z farské studny, jak je tvrdá - a taky byla! Vzpomínám si, jak "drhla" v
puse ....každý rok!
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Mezitím se také sjelo kněžstvo, strýcovi kolegové z širokého okolí. Rychle jsem si ještě zaběhl na náves
k pouťovým boudám, a už byl čas oběda. A i tady: každý rok bylo k obědu jedno a to samé jídlo! Nadívané
telecí hrudí, v nádivce byly na délku Satrapovy párky, pro mne skutečně nevídaný přepych a pochoutka. U
stolu nás bývalo 15 až 20. Po obědě se "kněžstvo" stáhlo do strýcova úředního pokoje. Tam jsem jednou,
víceméně nechtěně, vnikl a hned jsem se zakuckal hustými oblaky tabákového dýmu. Pak se v půli
odpoledne šlo do kostela, kde strýc měl "požehnání".
Pak přišly ještě jednou na program pouťové boudy - a rozloučení. Cesta bryčkou na zlivské nádraží to je
pro mne vlastně ta nejsilnější vzpomínka. Ta krásná, klidná atmosféra končícího léta, pomalu se už začínalo
šeřit, rybníky okolo voněly vodou a puškvorcem a po nebi bylo vidět divoké kachny v "jedničkách" - nálada,
kterou tak krásně popisuje ve svých knížkách tomuto kraji sice vzdálený autor Knut Hamsun, ale jinak velmi
spřízněná duše.
Po válce mé návštěvy v Pištíně pochopitelně končily. Dostal jsem se tam jen jednou. S jedním pištínským
rodákem, tehdy v Praze mým kolegou, jsme se rozhodli strávit dovolenou v tomto kraji u nějakého
poetického rybníka "pod širákem". Volba padla na "Nevděk" u Malých Chrášťan. Do Pištína jsme se jednou
vypravili a byli jsme pozváni na večeři kamarádkou z mládí mého přítele. Neodpustil jsem si tehdy alespoň
nahlédnout otevřenými vraty do bývalé fary. Ne, člověk se nemá vracet na místa mládí.
Petr Rada - Fürth, SNR

