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Č. 1, ROK 2001

ZPRAVODAJ
SLOUČENÝCH OBCÍ
PIŠTÍN

ČEŠNOVICE

PAŠICE

ZÁLUŽICE

Na fotografii z roku 2000 je školní budova v Pištíně, která byla vystavena v roce 1843 a svému účelu
sloužila až do roku 1977. Od roku 1980 zde byla zřízena mateřská škola, která ukončila provoz v roce
1991. Poté byla budova pronajata firmě Praktic a od konce roku 2000 je sídlem obecního úřadu. V pozadí
je kostelní věž.

Z obsahu :

Setkání rodáků Pištína a Pašic
Z činnosti včelařského spolku Pištín
Ohlédnutí za posledním desetiletím Pištína
Historie školy v Pištíně
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Informace starostky obce
Vážení rodáci z Pištína a Pašic,
toto číslo našeho zpravodaje, který vychází 2x ročně, je výjimečné tím, že jeho obsah se netýká jen našich
denních starostí, ale je spíše určeno Vám, abychom Vás ve zkratce seznámili s novou i starší historií obce. Zpravodaj
vychází od roku 1995, obsahuje usnesení zastupitelstva, kronikáři pan Drázda a pan Caletka do něho přispívají
zajímavostmi z historie obce, sportovci nás informují o svých vítězstvích i prohrách. Duší celého zpravodaje je Václav
Kubašta, který dává všechny příspěvky dohromady a dělá grafickou úpravu. Poté předá čistopis Radce Nevrklové a náš
obecní úřad se změní v malé nakladatelství. Všichni, kdo se podílí na přípravě zpravodaje, pracují zadarmo, což je
v dnešní době obzvláště cenné. Naštěstí je v naší obci takových lidí dost.
A nyní k datu, okolo kterého se točíme skoro 3 měsíce, k 19. květnu 2001 – setkání rodáků Pištína a Pašic. Tato
akce se koná v naší obci poprvé. Myšlenka se zrodila zhruba začátkem tohoto roku a od skutku začít s přípravou této
akce ji nedělil ani týden. Ovšem dát dohromady adresy všech, kteří v Pištíně a Pašicích prožili část života a v dnešní
době již žijí jinde, bylo celkem zajímavé. Děkuji všem, kteří se na tomto seznamu podíleli, obzvláště paní Čapkové,
paní Klepalové a paní Radouchové Drahomíře. Snažili jsme se opravdu obeslat všechny. Pokud se však bohužel stalo,
že jsme na někoho pozapomněli, věřte, že to nebylo úmyslně, ale pouze nedopatřením. Z našeho úřadu odešlo poštou
bezmála 200 pozvánek do nejbližšího okolí, ale i do jiných okresů a krajů a dokonce i do jiných světadílů. Sami budete
mít možnost posoudit odezvu. Ale samozřejmě rozesláním pozvánek práce neskončila, ale pouze se přehoupla do druhé
poloviny. Výsledky druhé poloviny práce již jsou trochu více viditelné a hmatatelnější. Věříme, že památeční hrnečky,
které jsme pro Vás nechali vyrobit, se Vám budou líbit stejně, jako se líbí nám. Fotka, která byla při výrobě použita,
pochází z postřehu a správné chvíle focení pana Josefa Drázdy. Ovšem autoři fotografií, které jsou vystaveny v zasedací
místnosti obecního úřadu, tak ti nám již zůstanou utajeni. Děkuji všem, kteří nám dali důvěru a fotografie nám zapůjčili.
Ukázky staročeské poutě jistě pomůžou některým z Vás zavzpomínat na staré dobré zvyky. V neposlední řadě přijde
vhod i občerstvení, s jehož organizací nám byl nápomocen pivovar Samson.
A přesto jediné co nemůžeme ovlivnit a nejčastěji vyslovované přání se týkalo krásného počasí. Věříme, že
v dubnu se vypršelo dost a v sobotu 19. května 2001 bude počasí vystřižené jako z pohádky. A kdyby snad ne, tak Vám
přeji příjemné zážitky pod deštníkem. I mokrá chvilka, strávená v okolí lidí, které jsme delší dobu neviděli a můžeme si
spolu zavzpomínat na mladá léta, se určitě dá přečkat.
Na závěr jedna zajímavost z obce: nejstarší obyvatelkou je paní Marie Pešková, která oslaví letos své 94
narozeniny a nejmladší obyvatelka je také ženského pohlaví – Šárka Klečková z Češnovic, která letos oslaví své první
narozeniny.
A nyní mi dovolte, vážení spoluobčané, ještě trochu o dění v obci, které se netočí okolo srazu rodáků. Jistě Vás
všechny bude zajímat, jak dopadl zájem o přípojky plynu. K dalšímu pokračování v jednání ohledně plynofikace obce
jsme potřebovali 80 % zájem občanů. K datu 1.3.2001 byla tato hranice překročena o 6%. Z čehož vyplývá, že jsme
podali žádost o územní rozhodnutí, které je v dnešní době již vydané a podstoupili jsme žádost o dotaci na Fond
životního prostředí do Prahy. Doufáme, že během letních prázdnin se dozvíme výsledek, který rozhodne o další
výstavbě.
Zastupitelstvo na svém jednání odsouhlasilo pro občany příspěvek na vybudování čističky odpadních vod ve
výši 10000,- Kč. Aby nedocházelo k mylnému vysvětlení, ještě podotýkám: neznamená to, že každý musí svou
kanalizaci přebudovat a zakoupit čističku. Rozhodnutí je pouze na Vás. Samozřejmě v případě novostavby rodinného
domku je vybudování čističky podmínkou pro vypouštění odpadních vod a částka bude proplacena po předložení
pravomocného kolaudačního rozhodnutí. Pokud se rozhodnete k rekonstrukci, nebo špatný technický stav kanalizace
Vás donutí zrekonstruovat kanalizační přípojku, pak platí tento příspěvek i pro Vás.
Na závěr Vám všem, kteří jste se podíleli na opravě a natření plotu okolo obecního úřadu i na opravě hostince
Na dolánku v Pištíně, chci moc poděkovat, protože Vaše práce nám moc pomohla a ušetřila řadu dalších starostí. Je
opravdu radost pracovat s lidmi, kteří mají zájem o dění v obci a zároveň dokáží opravdu pomoci.
Jana Božovská
starostka obce
Informace z jednání obecního zastupitelstva
Zasedání ze dne 3.1. 2001
- byly projednány možnosti pronájmu obchodu v Pištíně (čp. 52). Zájem o pronájem obchodu v Pištíně projevila paní
Dita Popelová ze Zlivi. Pronájem byl schválen od 1.2.2001. Nájemné bylo stanoveno na 500,- Kč měsíčně, placeno
bude čtvrtletně, první splátka bude zaplacena 30.6. 2001 za předešlé měsíce.
- bylo projednáno stanovení místních poplatků pro rok 2001, vydávání nalepovacích známek na popelnice. Poplatky
za psa 50,- Kč / rok, stočné 50,- Kč / osoba / rok, za popelnice se zvyšuje na 500,- Kč / rok. Likvidace odpadu v
Pašicích a Zalužicích – roční poplatek 100,- Kč na popisné, nebo evidenční číslo. Usnesení platí i pro chaty a
chalupy. Poplatky budou zaplaceny do konce ledna 2001, do té doby by si občané měli také vyzvednout známku na
popelnici.
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Zasedání ze dne 7.2. 2001
- byl projednáván postup plynofikace obce. Pro žádost o dataci na plynofikaci je nutné zajistit 80 % přípojek plynu.
Zastupitelstvo schválilo další postup plynofikace obce. Od obyvatel bude požadován příspěvek na plynofikaci ve výši
3 000,- Kč splatný do 25.2.2001. Po zahájení stavby bude požadován příspěvek ve výši 10000,- Kč.
- byly stanoveny termíny veřejných schůzí k seznámení občanů s postupem plynofikace obce na 14.2.2001 od 19,00
hodin v Pištíně a 15.2.2001 od 19,00 hodin v Češnovicích.
- požadovaný příspěvek na autobusovou přepravu bude znovu projednán s dopravními společnostmi – Záruba Vodňany
a dopravní závod Strakonice.
- zastupitelstvo projednalo žádost Robin Oil s.r.o. k vyřízení stavebního povolení na stavbu ČS PHM v k. ú. Pištín.
Zastupitelstvo nesouhlasí, vzhledem k tomu, že již bylo jednou rozhodnuto.
Zasedání ze dne 5. 3. 2001
- bylo schváleno dál pokračovat v jednání o plynofikaci obce, připravovat žádost o dotaci.
- byl schválen návrh rozpočtu na rok 2001. Příjmy a výdaje ve výši 6711 tis. Kč.
- nebyla schválena žádost na zapůjčení obecního auta Peugeot na vícedenní dovolenou.
- bylo schváleno zvýšení mzdy administrativní pracovnici a účetní o 6% s platností od 1.3.2001.
Zasedání ze dne 4. 4. 2001
- byl projednán program, příprava a organizace srazu rodáků v Pištíně. SDH Pištín provede nátěr plotu u budovy OÚ,
zajistí v den konání setkání parkování aut. Sportovci vykopou jámu pro lípu, pan Frček zajistí podpory stromu. K této
příležitosti budou vyrobeny hrnečky s potiskem a obrázkem 50 + 50 ks. Starostka zajistí stánky pana Uhlíře.
- byla schválena žádost o povolení provozu autobazaru v Češnovicích na pozemku č. 841/1 a 842.
- byla schválena žádost o povolení oplocení obecního pozemku před domem čp. 45 v Češnovicích, nízkým plotem tak,
aby nebyl omezen výjezd autobusu ze zastávky.
- konečné projednání podnikatelského záměru na opravu těžkých strojů pro lesní výrobu v Pašicích bude provedeno na
příštím zastupitelstvu 25.4.2001 po předložení studie panem Neužilem.
- byla projednána výše příspěvku na provoz MŠ v Sedlci. Zastupitelstvo rozhodlo nezaplatit požadavanou částku,
fakturovanou OÚ Sedlec a stanovilo maximální výši příspěvku na 12,- Kč / den na 1 dítě. Pokud tento příspěvek
nebude akceptovatelný ze strany OÚ Sedlec, budou děti od srpna převedeny na jinou školku.
- zastupitelstvo schválilo odkoupení pozemku od paní Voráčkové za 35,- Kč / m2. Jedná se o část pozemků na
vybudování komunikace k parcelám pro výstavbu rod. domků.
- koeficient nájemného bude od 1.7.2001 1,04.
- zastupitelstvo schválilo příspěvek na setkání starostek.
- přistavení kontejnerů na nebezpečný odpad bylo stanoveno na sobotu 26.5.2001.
- pro letošní rok nebyla schválena výsadba stromů.
- byly stanoveny termíny pro veřejné schůze k rozpočtu na 25.4.2001 v Pištíně a 26.4.2001 v Češnovicích.
- bylo schváleno uspořádat 9.6.2001 zájezd pro děti do Liberce.
- pro důchodce a ostatní občany bylo schváleno uspořádat zájezd 23.6. 2001. Za cestu a oběd důchodci zaplatí
polovinu.
- bylo stanoveno nájemné pro pana Havla za místnost v Pištíně 33 ve výši 200,- Kč / měsíc. Bude uzavřena další
smlouva o nájmu.

OZNÁMENÍ
Přihlášky na pouťový nohejbalový turnaj
V letošním roce se o češnovické pouti uskuteční tradiční nohejbalový turnaj O pohár obce Češnovice. Jubilejní
desátý ročník turnaje se bude konat o víkendu 28.7. - 29.7.2001. Případní zájemci o účast na turnaji se mohou přihlásit u
Václava Kubašty, Češnovice 74, tel. 7983252. Uzávěrka přihlášek je 15. července 2001. Prosím zájemce o včasné
vyzvednutí a odevzdání přihlášky, protože počet družstev je omezený a kdo zaváhá, nehraje.
Václav Kubašta
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Finanční rozpočet obce na rok 2001
Následující tabulka přibližuje rozpočet hlavních položek příjmů a výdajů obce na rok 2001 v tisících Kč. Finančními
prostředky, se kterými může obec letos také hospodařit, je zůstatek z loňského roku:
– výsledek hospodaření roku 2000
3316,0 tis. Kč
– hodnota podílového listu
1500,0 tis. Kč.
Příjmy (tis. Kč)
Rozpočtová kapitola
Daňové výnosy
Správní poplatky
Poplatek ze psů
Poplatek ze vstupného
Dotace
Lesní hospodářství
Stočné
Nájem vodovodu
Pronájem rybníka
Zájmová činnost v kultuře
Bytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr komunálních odpadů
Činnost místní správy
Příjmy z úroků
Celkem

Rozpočet
2888,0
5,0
5,0
1,0
26,6
10,0
21,0
15,0
0,5
120,0
13,0
10,0
50,0
80,0
10,5
140,0
3395,6

Výdaje (tis. Kč)
Rozpočtová kapitola
Lesní hospodářství
Silnice
Dopravní obslužnost
Vodovod
Kanalizace
Příspěvek na MŠ
Příspěvek na ZŠ
Místní knihovny
Kroniky
Památky
Zájmová činnost v kultuře
Tělovýchova
Zdravotní péče
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Sběr komunálních odpadů
Veřejná zeleň, vzhled obcí
Sociální dávky zdravotně postiženým
Požární ochrana
Místní zastupitelské orgány
Činnost místní správy
Služby peněžních ústavů
Pojištění majetku
Plynofikace obce
Celkem

Rozpočet
280,0
750,0
40,0
2,0
20,0
18,0
160,0
23,0
10,0
1,0
65,0
40,0
30,0
1,0
150,0
37,6
250,0
120,0
18,0
1045,0
140,0
794,0
5,0
40,0
2672,0
6711,6

Marta Kubaštová

RECEPTY NAŠICH ČTENÁŘEK A ČTENÁŘŮ
Bejlís (vhodné pro každou oslavu, zejména pro děti):
2 salka, 1/4 – 1/2 l rumu, 1/2 l uvařeného mandlového pudinku.
Neotevřené salko vařit ve vodě 2 hod, vyndat a nechat vychladnout. Uvařit mandlový pudinku (bez škraloupu). Všechno
necháme vychladnout a postupně dáváme do mixéru.
Čím déle se nechá uležet tím lépe chutná! Jeden takový typ - vychladlé + led = delikatesa.
Trampský salát
2 lžíce octa, 2 lžíce oleje, 2 lžíce rajského protlaku, 1 lžíce worchesteru, 3 malé lžičky hořčice - vše svařit.
1/2 kg vuřtů, nebo kabanosu, 3 větší cibule, 1 velká kyselá okurka - nakrájet na nudličky.
Vše smíchat, přidat 20 dkg majonézy a nechat přes noc uležet v ledničce.

Rubrika receptů by měla sloužit k inspiraci čtenářů zpravodaje na přípravu jídel, nebo nápojů
pro nejrůznější příležitosti.
Pokud by se někdo z čtenářů chtěl s ostatními podělit o zajímavý recept, rádi jej zveřejníme.
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DROBNÁ INZERCE
Od 12.4.2001 zahájen
PRODEJ KRMNÝCH SMĚSÍ A ŠROTŮ
pro králíky, slepice, kuřata, brojlery, krůty a kachny
V Pištíně,
v budově obecního úřadu

Ve Zlivi,
Dolní náměstí 77

Pondělí

16 – 19

Pondělí, Středa, Pátek

Čtvrtek

16 – 18

15 – 18

tel. 0606 / 629 616, 0602 / 248 290

Pneuservis Češnovice

10 % = jarní sleva

Češnovice 54

na veškeré zakoupené

telefon: 038 - 798 39 86

nové pneumatiky

Provozní doba:

Dále provádíme:

15.oo - 19.oo hod
sobota a neděle: 10.oo - 19.oo hod
pondělí až pátek:

montáž, demontáž, vyvážení

v ceně 70,- kč / ks

PRODEJNA TEXTIL & SECOND HAND
opět otevřeno – v budově pošty Pištín
Otevírací doba : Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

1300 – 1800
800

1030

–
815 – 1030
815 – 1030

1300 – 1615
1300 – 1615
1300 – 1600

800 – 1030

na vybrané zboží sleva 50 % !!!
tel. 0604 - 70 94 96

Rubrika drobné inzerce v obecním zpravodaji je nová služba pro občany obce i další zájemce,
kteří chtějí něco nabídnout, prodat, koupit, apod.
Bližší informace a podmínky k otisknutí inzerátu lze získat na obecním úřadu v Pištíně.
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Z HISTORIE SPOLKŮ V NAŠICH OBCÍ
Kurz medocukrového pečiva v roce 1932
Jedním ze spolků, který se výrazně zapsal do historie obce Pištína je Včelařský spolek, který zakrátko oslaví
100 let trvání. Jeho základem byl Včelařský spolek pro Břehov a okolí, založený v roce 1903. Těžiště spolkové činnosti
bylo však zakrátko přeneseno do Pištína, který byl odjakživa centrem veškerého společenského, kulturního i politického
dění v přifařené oblasti. Spolek byl proto v roce 1930 přejmenován, v názvu se objevil Pištín a následovala řada
zdařilých akcí. Jednou z nich byl kurz medocukrového pečiva, jenž byl pro zájemce z řad mladších žen pořádán ve
dnech 14. a 20.března 1932, neboť pro velký zájem musely být utvořeny dvě skupiny po 30 absolventkách.To již byla z
Českých Budějovic přizvána odborná učitelka, která se ujala obou skupin místních i přespolních žen a dívek, aby je
mistrovsky vyučila, jak připravit a vyrobit medové těsto, vykrájet, ozdobit a upéci. Dochovaly se tři různé fotografie
všech absolventek kurzu, tedy skupiny I. a II. a obě skupiny pohromadě.
O týden později, 27.března, byla spolkem konána mimořádná valná hromada, která měla být jakousi přípravou
na oslavu 30 letého trvání včelařského spolu Pištín. Na této schůzi přednášeli o včelařství, ovocnářství a zemědělství
odborníci, hlavně pak Václav Jakeš učitel z Protivína, který byl oblíbeným přednášejícím spolku již řadu let. Svým
dílem přispěl i tehdejší předseda spolku Václav Hondlík z Češnovic a jednatel František Dvořák z Pištína. Součástí této
schůze byla též výstava před týdnem napečeného medocukrového pečiva, která byla po zakončení schůze zcela
rozprodána zájemcům z řad členů. Po odečtení výdajů, činil zisk 310 korun českých, což tehdy nebylo právě málo.
Jan Caletka

Společná fotografie účastnic kurzu pečení medocukrového pečiva z roku 1932.

Z HISTORIE NAŠICH OBCÍ
Ohlédnutí za posledním desetiletím Pištína
Po listopadové revoluci od roku 1990 došlo k odloučení obce Pištín od Městského národního výboru Zliv,
který naši obec až dosud spravoval. Vznikl nový obecní úřad Pištín, který sdružil obce Pištín, Češnovice, Pašice
a Zalužice se 490 obyvateli. Samotný Pištín měl tehdy 276 obyvatel. V té době sídlil nový obecní úřad v poschodí
budovy fary a funkci starosty zastával pan Florián Zdeněk z Češnovic až do června 1996. Od 1. července až do současné
doby je starostkou paní Božovská Jana z Češnovic.
Polistopadový vývoj dal podnět k soukromému podnikání. Jako první se začaly privatizovat hospody v Pištíně
a Češnovicích. Pištínskou hospodu „Na Dolánku” si vzala od Jednoty do pronájmu paní Vlasta Klomfarová, která
interiér výčepu vhodně upravila, v pravém rohu, kde byla šatna byl vybudován barpult a v hospodě se začala prodávat
i část potravinářského a průmyslového zboží. V rámci restitucí se hostinec „Na Dolánku” v září 1991 vrací původnímu
majiteli, rodině Dvořáků z č.p. 35. Paní Klomfarová zde provozovala pohostinství až do roku 1995. V té době se
rozhodl majitel pan Vladimír Dvořák s rodinou uvedenou hospodu prodat i k jiným účelům, než k pohostinství, protože
pronájem vykazuje vysoké náklady a malý zisk. V takovém případě by zůstali občané Pištína bez hospody. Obecní úřad
se proto rozhodl odkoupit hospodu od rodiny Dvořáků a zachovat tak pro občany shromažďovací místnost. Hospoda
byla odkoupena za 845 tisíc včetně pozemku a zařízení. Prakticky to, co si občané vybudovali za minulého režimu
v akci „Z”, musela obec znovu zaplatit. Od té doby se střídající různí pronájemci hospody „Na Dolánku” vždy asi po
dvou letech.
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Pokud jde o další služby v pohostinství, zajišťuje tyto pro místní i cizí penzion „Jižní Dvůr”. Tento
přebudovala z rodinného domku č.p. 84, bývalých Koutníků, v poměrně krátké době, paní Marie Nováková z Češnovic.
Provoz penzionu byl zahájen v červenci 1993 a slouží stále.
Obyvatelům obce Pištína a okolí slouží od roku 1964 Zdravotní středisko, vybudované v akci „Z”. Ordinace se však
stále omezovala a zužovala, takže v současné době sem dojíždí jednou týdně dr. Jiří Šturma z Českých Budějovic vždy v
úterý od 7,30 do 10,30 hodin. Jedenkrát za 14 dní je ve zdravotním středisku dětská poradna pro maminky s dětmi
a jednou za měsíc sem dojíždí pedikérka a masérka ze Zlivi a poskytuje své služby občanům z Pištína i okolí.
V obci jsou v současné době dva obchody. Prodejna Jednoty s potravinami a některým průmyslovým zbožím
a prodejna textilu, která je v soukromém pronájmu. Dále je v obci stále poštovní úřad, i když s velkým omezením od
března 1998. Od této doby je naší hlavní dodavatelskou poštou Hluboká nad Vltavou - 373 41.
Pokud jde o další soukromé podnikání, fungují v obci firma Elektro Houdek Petr z č.p. 74, která provádí práce
elektro i truhlářské, firma Elektrorevize - provozuje pan Frček Václav, zednictví a kamenictví provádí pan Milštajn Jiří
z čp. 3, truhlářství provozuje pan Frček Milan z č.p. 110 a pan Kopal Marek z č.p. 55 (bývalých Kotků), práce
obkladačské provádí pan Vávra Václav č.p. 76 a pan Rypl Jaromír č.p. 8, kadeřnictví provozuje jednou za 14 dní doma
odpoledne paní Vávrová Dana čp. 76, natěračské práce provádí po pracovní době pan Vávra Jan čp. 117.
Soukromě v zemědělství podniká pan Šulista František čp. 13 a to jen v rostlinné výrobě. K dalšímu podnikání
v zemědělství v obci Pištín se nikdo další neodvážil, protože mladí ze zemědělských usedlostí odešli během minulého
režimu do měst.
Jediným větším soukromníkem v zemědělství je pan Kučera Miroslav z Pašic. Hospodaří na vlastních 30
hektarech zemědělské půdy a úspěšně provozuje rostlinnou i živočišnou výrobu. Zemědělskou výrobu v obci provozuje
středisko Pištín, které je začleněno do ZOD Blata se sídlem v Sedlci a toto poskytuje zaměstnání mnoha lidem z obce.
V obci funguje od června 1996 pistolová tunelová střelnice, Aquila. Tuto vybudoval ze zakoupené zemědělské
usedlosti č.p. 35 - bývalých Dolejších Dvořáků - pan Klíma z Českých Budějovic. Provozují se zde cvičné střelby
a střelecké závody a prodávají se tu i potřeby pro střelce a myslivce. Poněvadž se zde neprovádí žádná běžná údržba
a opravy, budova původně největšího statku v obci chátrá a padá.
Největší soukromou firmou v obci je firma Praktic, která se zabývá prodejem žaluzií, garnýží, hmoždinek,
rolet, kroužků apod. Tato firma měla od ledna 1992 v pronájmu budovu bývalé školy a provozovala zde svou obchodní
činnost až do roku 1999, kdy se přestěhovala do svého vlastního, nově vybudovaného areálu, postaveného po pravé
straně při výjezdu z obce na Vodňany. Firma je přínosem pro obec, protože zaměstnává lidi z Pištína a okolí.
Dominantou naší obce je stále kostel sv. Vavřince z 12. století. Přilákal i neznámé zloděje a z toho důvodu bylo
v něm instalováno zabezpečovací zařízení a zároveň byla provedena i nová elektrická instalace. V roce 1994 byla
provedena oprava fasády na kostele i věži. V roce 1998 se opravila střecha kostela a byla vyměněna nová tašková
krytina. Na podzim téhož roku bylo provedeno osvětlení kostela, které je napojeno na veřejné osvětlení. Osvětlení je
pěkné a kostel je zdaleka vidět. O rok později byla opravena krytina věže a provedeno oplechování lucerny věže
a renovován kříž na nejvyšším bodě kostela. Hodiny na věži fungují od roku 1987, předtím dvacet let nešly. Musí se
ovšem denně ručně natahovat. Ve špatném stavu byla i hřbitovní zeď, která byla opravena v roce 1997.
V Pištíně vždy byly problémy s nedostatkem vody. Teprve v roce 1992 se podařilo vybudovat veřejný
vodovod. Přívodní řád vede z čerpací stanice Hlavatce. S výstavbou vodovodu se začalo v květnu přes Plástovice
a Pašice a poněvadž bylo pěkné počasí, do vánoc byly téměř všechny přípojky k domkům v obci hotové.
Pokud jde o výstavbu, bylo v obci dostavěno a přestavěno několik rodinných domků - Radouchů, Drázdů,
Ferebauerů, Milštajnů, Pešků. ZOD vybudovalo novou čerpací stanici na naftu a velkokapacitní seník. V roce 2000 byla
dokončena půdní vestavba v č.p. 52 (pošta), kde se získaly dva nové byty.
V roce 1995 byla v budově pošty instalována nová digitální ústředna, čímž se umožnilo připojení většího počtu
účastníků a téměř všichni občané si nechali zavést telefon. Po tomto následovaly nové úpravy komunikací a chodníků.
V obci není škola ani mateřská škola. Děti dojíždějí do školy autobusem do Zlivi, tento zajíždí i pro děti do
Pašic a Češnovic. Předškolní děti vozí auto obecního úřadu do mateřské školy do Sedlce a je jich stálé méně. V loňském
roce se například nenarodilo v Pištíně ani jedno děcko. V obci je bohatá kulturní činnost. V květnu se pořádá oslava dne
matek, na podzim setkání důchodců s hudbou. Již dvakrát bylo provedeno slavnostní vítání nových občánků. Na těchto
akcích vždy vystupují s kulturním programem děti z MŠ Sedlec. Pro děti pořádají složky každoročně dětský den, v
plesové sezóně se pořádají tradiční bály a během roku taneční zábavy.
Za zmínku stojí i bohatá činnost společenských organizací, které mají v Pištíně již dlouholetou tradici – jsou to
baráčníci, hasiči, včelaři, myslivci, Český svaz žen, sportovci.
V obci je místní knihovna, kterou již několik let vzorně vede paní Jiřina Čapková a půjčuje jedenkrát týdně
knihy a časopisy. Knihovna byla dlouhá léta umístěna v jedné místnosti „ U Hořejších Dvořáků”, kde bylo vlhko. V roce
2000, kdy se odstěhovala z bývalé školy firma Praktic, byla budova školy adaptována a modernizována včetně nové
fasády a přestěhovala se sem knihovna i obecní úřad z č.p. 52 (pošta).
Od roku 2000 je obec prezentována na internetových stránkách, kde může kterýkoliv z uživatelů internetu
získat informace o obci, přečíst si něco o historii obce. Během posledních deseti let byly vydány i dvě barevné
pohlednice obce Pištín.
Josef Drázda
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Historie školy v Pištíně
Podobně jako u většiny starých farních kostelů i v Pištíně existovala škola, o které se zachovalo poměrně
mnoho zpráv.
Nejstarší písemné zprávy o ní jsou z roku 1641, kdy byla v područí fary a proto rektora (učitele) vybíral a
přijímal místní farář, který jej pak představil správci panství, v němž měl učitel pak zastánce. Úctu obyvatel a respekt
žáků si musel zasloužit svou dobrou pověstí, snahou a vřelým vztahem k žákům.
Vrchnost již tehdy sice nařizovala osadníkům, aby své děti posílali do školy a kdo by toho zanedbával, měl být
donucen pokutou, školní docházka dětí ve věku 11 – 14 let však byla do značné míry závislá na tom, jak mnoho je
rodiče potřebovali doma při práci, takže po většinu roku děti školu příliš nenavštěvovaly, pouze v zimním období byla
docházka lepší. Snaha rektora naučit žáky číst a psát nepadala vždy na úrodnou půdu, neboť většinou žáci, kteří prošli
školou, zakrátko zapomínali téměř vše co se naučili a vlastnoruční podpis byl za pár roků problémem, neboť je čekala
již jen celoživotní dřina. Jediné náboženství, které ve škole vyučoval pan farář, jim dávalo sílu překonávat smutné chvíle
života a smiřovat se s osudem.
O budovách školních je též několik starých zpráv. V roce 1688 prováděl větší opravu školní budovy knížecí
stavitel Jakub de Magii. V roce 1735 došlo ke stavbě nové školní budovy, která byla sice pro Pištín v osudném roce
1752, kdy obec postihl rozsáhlý požár, poškozena, ale jako jediná neshořela, neboť byla již stavěna z cihel a kamene.
V polovině 17. století si mohl pištínský učitel chovat krávu, nebo dvě, prasátko a slepice, více ale nic. Osadníci
byli od starodávna povinni dávat učiteli tzv. snopné, což bylo nemlácené obilí ve snopech a to od každého druhu z lánu
čtyři snopy. Dostával tedy 35 mandlíků (315 snopů) žita a pšenice a po 21 mandlíkách ječmene a ovsa. Na tehdejší dobu
to byl slušný příspěvek na živobytí, neboť mimo to ještě dostával plat v penězích. Od dítek selských vybíral čtvrtletně
20 krejcarů, podruzi a nemajetní se s ním měli domluvit zvlášť. K Pištínu byly tehdy přiškoleny vesnice Plástovice,
Čejkovice, Dasný, Pištín, Pašice, Zliv, Češnovice, Břehov, Zalužice a Dehtáře s Hýskovským mlýnem, které jako ves
patřily ke krumlovskému panství.
V roce 1784 bylo všech dítek povinných školou v přiškolené oblasti 87, roční plat učitele dělala 110 zlatých,
což byl na tehdejší dobu značný kapitál. Každý sedlák, jenž měl alespoň jedno dítě školou povinné musel čtvrtletně
přivézt ke škole forku dříví.
Rektor (později zvaný kantor, či učitel) dostával v penězích též tzv. zápisné, pokud do matrik zapisoval za pana
faráře a to po 3 krejcarech při pohřbu, 7 krejcarů za zvonění, koledu mu dával sedlák 2 krejcary, chalupník 1 krejcar a 3
denáry, dále měl 1/3 štoly co měl farář, za psaní proseb 1 krejcar, v suché dny 3 krejcary a o velikonocích 1/3 vajec co
vykoledoval pro pana faráře.
Za císaře Josefa II. byli nad školami ustanoveni krajští školní dohlížitelé, takže školní docházka dětí byla
sledována více nežli předtím, přesto v roce 1784 v Pištíně z 87 dítek jich 27 do školy zcela nechodilo.
V roce 1788 se na svatého Martina do školy dostavil školní dozorce s tlumočníkem, neboť česky neuměl ani
slovo. Provedl prohlídku a sepsal o tom protokol, který přítomní farář, kaplan, rychtář a konšelé podepsali, ale
v podstatě nevěděli co je v něm psáno. Zpočátku byl laskavý, ale pak obrátil, vytýkal školní budově mnohé nedostatky,
dále žádal, aby se dítka učila také německy, aby škola zavedla tzv. černou knihu, do níž by se zapisovali nedbalí žáci.
Jednání školního dohlížitele přítomné pobouřilo.
Z období těsně po roce 1800 je známo dalších 22 placených úkonů pištínského učitele, které vykonával
převážně při kostele a v období před rokem 1850 ještě dalších 11, kterými se zde jednotlivě nelze zabývat. Učitelé
v Pištíně měli při škole jistě mnoho práce navíc, ale ta jim zajišťovala lepší životní úroveň. Učitel si však tehdy stěžoval
na špatné stavení, které prý údajně bylo pro učitele nejhorší v celém okrese a škola má místa pro 50 žáků, přičemž se
jich ke škole počítá přes 150. Štěstím bylo, že jich školu navštěvovalo asi 80 a to převážně v zimě. Děti však seděly
namačkány a tedy nepohodlně, některé seděly na zemi i na kamnech, pokud se netopilo.
V roce 1843 byla proto postavena nová školní budova, která stojí dodnes. Bylo počítáno s bytem pro učitele a
prozřetelně i s druhou učebnou, která začala být využívána o řadu let později. V této době ke škole již nepatřil Dasný,
Čejkovice a Plástovice. Rozsah učiva byl stále skromný, vedle náboženství bylo vyučováno čtení, psaní a počítání.
Učitel měl právo vybírat od každého dítěte chodícího do školy určitý poplatek, jehož výše se řídila podle náročnosti
výuky, nejvíce platily děti, které se učily i jiným předmětům nežli čtení a psaní. Obnos zvaný sobotales, byl vybírán
vždy v sobotu a řídil se podle zámožnosti rodičů, takže nadaní žáci mohli pokračovat ve studiích na vyšších školách.
Z druhé poloviny 19. století je známo několik žáků pištínské školy, kteří pokračovali ve vzdělání kupříkladu na
biskupském gymnáziu a stali se později kněžími, nebo významnými občany regionu, jako v případě Tomáše Noska
z Češnovic, který se stal dokonce starostou Hlubockého okresu a členem c.k. okresní školní rady v Českých
Budějovicích.
Až do roku 1862 bylo vyučováno v jedné třídě, poté ve dvou třídách. Prvním podučitelem zde byl Matěj Malík
za 120 zlatých ročního platu. Po reformě školství v Rakousku byla v Pištíně zavedena ještě třetí třída. Plat řídícího
učitele stoupl z dřívějších 304 zlatých a 81 zlatých za naturálie nyní na 400 zlatých a 100 zlatých funkčního a dalších 40
zlatých přídavku služebného.
V roce 1881 bylo ve škole od 1. ledna zavedeno industriální vyučování (ruční práce), první učitelkou tohoto
předmětu zde byla slečna Rozína Mikešová za plat 60 zlatých ročně.
Od roku 1882 spolupracovala se školou desetičlenná školní rada.
11. listopadu 1883 navštívil školu c.k. okresní hejtman a předseda školní rady v Českých Budějovicích,
místodržitelský rada, rychtář z Kundraticů, známý přítel školství a učitelstva, aby se přesvědčil o stavu zdejší školy.
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Shledal, že dvě učebny pro tři třídy nestačí pro takový počet žáků a přislíbil, že se postará o rozšíření školy o další
učebnu pro třetí třídu.
12. března 1885 byl schválen plán na její přístavbu v částce 3 191 zlatých, která byla přerozdělena na
přiškolené obce.
Statistika školního roku 1885/86 dovoluje nahlédnout do jednotlivých tříd pištínské školy:
chlapci
dívky
žáci celkem
I. třída
47
40
87
II. třída
35
30
65
III. třída
36
54
90
V letním období bylo od školní návštěvy osvobozeno 52 dětí ve věku 12 – 14 let.
Složení učitelského sboru bylo následující:
I. třída
– Jan Hamák, učitel, 27 let,
II. třída
– Adolf Šulista, podučitel, 21 let,
III.třída
– František Augustin , řídící učitel, 37 let,
Anna Augustinová, ruční práce, 37 let,
Josef Hofman, náboženství, 57 let.
Klasifikované předměty tehdy na škole byly: návštěva školní, mravné chování, pilnost, náboženství, čtení, mluvnice a
pravopis, sloh, počty, zeměpis a dějepis, znalost věcí přírodních, znalost tvarů měřičských a jejich kreslení, psaní, zpěv,
tělocvik a ženské práce ruční. V tomto období byla v pištínské škole umístěna lidová knihovna s názvem „Knihovna pro
lid v Pištíně”.
V roce 1887 byla obec Dehtáře odškolena do Žabovřesk a v roce 1889 byla odškolena i Zliv, kde byla otevřena
nová škola.
11. června 1904 odpoledne očkoval MUDr. Dvořák, c.k. vrchní lékař v Českých Budějovicích školní děti I.
třídy v počtu 55 dětí, které byly toho dne přítomny v Pištíně ve škole. Zřejmě šlo o první očkování na této obecní škole a
to proti záškrtu, či neštovicím.
Po roce 1900 byla Knihovna pro lid v Pištíně, která byla umístěna v budově školy, spojena s knihovnou
místního odboru Národní jednoty Pošumavské, poté knihovna čítala přes 250 knih.
Ve školním roce 1913-14 školu navštěvovalo 88 hochů a 103 dívek, tedy 191 žáků.
V průběhu první světové války byli mladší učitelé nuceni odejít na frontu, učit se však nepřestalo, v roce 1918
onemocněli všichni žáci i učitelé strašnou, tzv. Španělskou chřipkou, která tehdy postihla celou Evropu a mnoho lidí na
ní zemřelo.
V roce 1919 byla Národním shromážděním přiznána učitelům rovnost se státními úředníky, náboženství bylo
vyučováno pouze 2 hodiny týdně v každé třídě.
Na počátku třicátých let, v období velké hospodářské krize, se rodičovské sdružení v Pištíně zasadilo o to, aby
každé dítě ve škole dostávalo třikrát v týdnu alespoň čtvrt litru teplého převařeného mléka. Proti škole, za obecní
kovárnou stál spolkový včelín, kde žáci pod vedením učitele pracovali ve včelařském kroužku.
Statistika školního roku 1932 – 33:

I. třída
II. třída
III. třída
Celkem

1. oddělení
2. oddělení
1. oddělení
2. oddělení
1. oddělení
2. oddělení

chlapci
12
10
10
13
14
11
70

dívky
10
10
13
11
11
14
69

žáci celkem
22
20
23
24
25
25
139

V I. třídě vyučoval J, Vrbský, ve II. třídě E. Trost, ve III. třídě Růžena Matoušová, ruční práce M. Zemanová,
náboženství J. Müller, absolvent biskupského gymnázia.
Školu navštěvovaly dvě děti izraelského náboženství. V této předválečné době byla ve škole nacvičována protiletecká
civilní obrana. Školáci po ukončení pětitřídní obecné školy v Pištíně mohli bezplatně pokračovat ještě další dva roky ve
Čtyrech Dvorech, v měšťanské škole se zaměřením na zemědělství.
V období okupace v letech 1939 – 1945 byla ve škole povinně zavedena výuka německého jazyka. V důsledku
oprav školy a přeplněných tříd byla jedna ze tříd přemístěna do hostince U Dvořáků. Učitelé byli školeni v kurzech
protiletecké ochrany. 21.2.1945 bylo okresním hejtmanem nařízeno vyklizení školní budovy pro uprchlíky před frontou,
kterých zde bylo umístěno 100, plné byly zakrátko i oba hostince (U Lišků a U Dvořáků). Učitelé museli vypomáhat při
stravování uprchlíků, vedením tábora byl pověřen učitel K. Krauz. Žáci si chodili již jen pro domácí úkoly. 7. května
1945 byla škola obsazena Rudou armádou, která však zakrátko odjela. Vnitřek budovy musel být vymalován vápnem a
roku 1945 se vyučovalo již jen v červnu a v červenci.
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V době poválečné školáci po ukončení pětitřídní základní školy v Pištíně docházeli, či na kolech dojížděli do
zlivské školy, kde absolvovali ještě 6. – 8. třídu měšťanské školy.
V letech 1947 – 48 následkem odchodu obyvatel do pohraničí značně poklesl stav dětí ve škole, takže třídy
byly zredukovány pouze na dvě:
chlapci
dívky
žáci celkem
I. třída
12
15
27
II. třída
18
17
35
V roce 1950 navštěvovalo školu již 49 hochů a 44 dívek, to je 93 žáků.
V roce 1956 byla opět zprovozněna třetí třída a učitelský sbor měl následující obsazení:
I. třída
– Josef Vojta, který učil 1. a 3. postupný ročník,
II. třída
– Marie Čížková, která učila 2. a 4. ročník,
III.třída
– Zdena Lomská, která učila 5. ročník,
M. Linderová-Pražáková, ruční práce,
P. K. Rada, náboženství.
Od roku 1960 zde byla opět škola dvoutřídní a například ve školním roce 1960-61 byli žáci rozděleni takto:
I. třída
– 19 žáků, 1. a 3. postupný ročník,
II. třída
– 29 žáků, 2., 4. a 5. postupný ročník.
Ředitelem školy byl tehdy Josef Vojta, a učitelkou Anna Járová. Josef Vojta odešel do důchodu v roce 1967 a tak byl
z uvolněného bytu zřízen útulek pro děti matek pracujících v JZD. V roce 1971 byla jmenována ředitelkou základní
školy v Pištíně Marta Měchurová. V polovině sedmdesátých let začaly školu navštěvovat některé děti místní romské
rodiny Dumkových. Ve školním roce 1974-75 navštěvovalo školu 32 žáků, škola tehdy získala prvenství ve sběru
odpadních surovin v krajské soutěži malotřídních škol. Při škole pracoval včelařský kroužek pod vedením odborníka
z místní včelařské organizace.
Školní rok 1976-77 měl 39 žáků a byl v této škole posledním. Poslední ředitelkou byla Marta Měchurová a
učitelkou Dana Zasadilová. Od dalšího školního roku začali všichni žáci dojíždět do základní devítileté školy ve Zlivi,
neboť v roce 1977 se mělo začít s přestavbou celé pištínské školy. Došlo však ke změně původního záměru a budova
byla přestavěna na mateřskou školku s celodenním provozem, která byla slavnostně otevřena v říjnu roku 1980. Provoz
mateřské školy byl po roce 1991 pro značné ekonomické potíže ukončen a děti předškolního věku byly dováženy
zpočátku do Dasného, poté na Sedlec. Bývalá školní budova byla pronajata firmě Praktic, která přistavěla boční sklad a
vstupní část. Od konce roku 2000, po rozsáhlé rekonstrukci objektu, je budova bývalé školy sídlem obecního úřadu
Pištín.
Pištínská škola má v historii obce nezastupitelné místo, významnou úlohu sehrála téměř při každé místní
kulturní akci, učitelé se angažovali ve všech místních spolcích. Pamětníci jistě rádi vzpomenou na svá mladá léta
strávená v této škole.
Jan Caletka
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Vysvědčení žákyně druhé třídy pištínské školy, Anny Pletkové, narozené 25.5.1872 v Češnovicích, z roku 1880.
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