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slovo úvodem
Milí čtenáři,
v rukou držíte poslední číslo pátého ročníku
našeho zpravodaje.
S velkými očekáváními jsme chystali první
vydání, které vyšlo v lednu 2013. Měli jsme
obavy, zda se nám podaří naplnit zpravodaj
čtyřikrát ročně tak, aby vždy přinesl čtenářům zajímavé informace. Následující fakta
potvrzují, že naše obavy byly zbytečné.
První číslo mělo 12 stran a zatím poslední
z října 2017 už přineslo 36 stran čtení i fotografií. Medailové příčky ve všech celostátních soutěžích obecních periodik, kterých
jsme se zúčastnili, svědčí o tom, že náš
zpravodaj je kvalitní po obsahové i formální stránce. Sluší se poděkovat za práci všem

dopisovatelům a členům redakční rady, kteří
tvoří svými příspěvky pestrý výsledný obraz.
Velké ocenění si bezesporu zaslouží redaktor
Tomáš Svoboda s grafikem Jiřím Šimčíkem.
Oni dávají zpravodaji punc profesionality
a novinářské kvality.
Chtěla bych velmi ocenit i přínos naší redakční fotografky Magdaleny Smolkové. Všichni
občané Píště vědí, že snad není obecní akce,
kde by se svým fotoaparátem chyběla. Nenápadně se vždy pohybuje mezi účastníky
a zachycuje krásné prchavé okamžiky. Z jejích
snímků tak cítíme atmosféru nebo vidíme zajímavý detail, který by nám jinak zcela unikl.
V každém čísle se Vám snažíme formou velkého rozhovoru přiblížit osobnost, která náš
obecní život nějakým způsobem obohacuje.
Jsme moc rádi, že mezi ně můžeme zařadit
moudré seniory, ale i ty, jejichž věk není příliš

vysoký, a přesto
toho už hodně
dokázali. Věřím,
že Vás o tom
přesvědčí i rozhovor s Jirkou
Jungem.
V dnešní době
slýcháme spíše pesimistické poznámky
na současnou společnost. Myslím si, že
se budoucnosti nemusíme bát - rozhlédněte se kolem sebe, určitě objevíte spoustu
mladých lidí, kteří jsou pro náš svět, zemi
i obec nadějí.
Za celou redakční radu Vám přeji požehnané vánoční svátky a nadějeplný rok 2018.
Jarmila Polomská, šéfredaktorka

MNOHO DOBRÉHO
SE PODAŘILO
Vážení spoluobčané,
jsme na konci kalendářního roku
2017 a při této příležitosti bych rád
poděkoval za spolupráci všem, kteří se
aktivně podílejí na životě v naší obci.

„Boží Syn se stal člověkem,
aby měl člověk domov u Boha“
Hildegard von Bingen

Mnoho dobrého se nám letos podařilo a nerad
bych někoho opomněl. Děkuji za dobrou spolupráci obecně všem jednotlivcům, zástupcům firem, spolků, sdružení či jiných subjektů. Zkrátka
všem našim spoluobčanům, kterým není jedno, jak se nám zde
žije a jak naše obec
vypadá.
Děkuji za práci pro
obec aktivním zastupitelům a radním obce, členům
komisí a redakční
rady našeho zpravodaje,
pracovníkům obecního
úřadu a čety provozně-technických činností, učitelům a pracovníkům v naší Základní škole a Mateřské škole
Píšť a také Římskokatolickému úřadu Píšť v čele
s našim duchovním správcem Otcem Petrem
Černotou.
K nadcházejícím svátkům přeji všem klidné
prožití Vánoc v rodinném kruhu lidí dobré vůle.
V novém roce pak především hodně zdraví, Božího požehnání, míru, pohody a radosti z každého prožitého dne.
Naši vesnici, která v roce 2018 oslaví výročí
790 let od první písemné zmínky o obci, přeji
hlavně dobré mezilidské vztahy, mnoho pozitivních událostí a hodně zdaru při rozvoji obce.
Daniel Fichna, starosta

Foto Magda Smolková

Parkujme v obci bezpečně!
Nesprávně zaparkovaná vozidla působí velké problémy všem dalším účastníkům
silničního provozu. V nedávné minulosti jsme se o tom přesvědčili i u nás.
Obec Píšť, jako vlastník místních komunikací a chodníků, podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, odpovídá za zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti. V zimním období se provádí
údržba komunikací použitím techniky - sněžnými pluhy a zametacími stroji. Velké problémy této
technice způsobují řidiči, kteří nerespektují zákon o silničním provozu a stojí nebo zastavují na nevhodných místech.
Řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo. Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh
široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh
široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
Vyzývám tímto všechny řidiče motorových vozidel, aby plně respektovali výše uvedená ustanovení
zákona o silničním provozu. Neparkujme na chodnících a na místech, kde je to zákonem zakázáno
a kde vznikají nebezpečné situace.					
Daniel Fichna
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Informace o způsobu
hlasování při volbě
budoucí hlavy státu

2017

Volba prezidenta České republiky se uskuteční ve dvou dnech - v pátek 12. ledna 2018
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 13. ledna
od 8.00 do 14.00 hodin. Případné druhé kolo
volby proběhne rovněž ve dvou dnech - v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 27. ledna od 8.00 do 14.00 hodin.

Parlamentní volby v Píšti si letos nenechala ujít ani naše nejstarší občanka, 103letá paní Hedvika Lasáková. Snímky Ondřej Teichmann a Magda Smolková

Okrsky
celkem

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast (%)

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

2

1.769

1.093

61,79

1.093

1.092

99,91

číslo
volební strana - název
platné hlasy celkem
v%
1
Občanská demokratická strana
74
6,77
2	Řád národa - Vlastenecká unie
0
0,00
3
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
1
0,09
6
Česká strana sociálně demokratická
101
9,24
7
Radostné Česko
1
0,09
8
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
24
2,19
9
Komunistická strana Čech a Moravy
63
5,76
10
Strana zelených
14
1,28
11
ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU	
11
1,00
12
Strana svobodných občanů
4
0,36
13
Blok proti islamizaci - Obrana domova
5
0,45
14
Občanská demokratická aliance
2
0,18
15
Česká pirátská strana
71
6,50
18
Česká národní fronta
0
0,00
19
Referendum o Evropské unii
0
0,00
20
TOP 09
40
3,66
21
ANO 2011
440
40,29
22	Dobrá volba 2016
1
0,09
23
SPR - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka
2
0,18
24
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
69
6,31
25
Česká strana národně sociální
0
0,00
26
REALISTÉ	
12
1,09
27
SPORTOVCI
0
0,00
28	Dělnická strana sociální spravedlnosti
6
0,54
29
Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)
148
13,55
30
Strana práv Občanů
3
0,27
Zdroj: Český statistický úřad - www.volby.cz
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PREZIDENTSKÉ VOLBY: LEDEN 2018

Volby

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky konaných
v obci Píšť ve dnech 22. a 21. října 2017

infoservis

HLEDÁME
NÁJEMCE
KOUPALIŠTĚ
Doposud nikdo neprojevil zájem
o pronájem areálu koupaliště a minigolfu, ač již první termín pro podání
nabídek vypršel.
Rada obce Píšť prodloužila termín pro podání
nabídek na pronájem koupaliště a minigolfu
do 20. 12. 2017. Účelem pronájmu je provozování bazénů koupaliště (jaro - podzim), minigolfu,
plážového hřiště a po celou dobu kalendářního
roku budovy s restaurací.
Bližší podrobnosti záměru na pronájem jsou
zveřejněny také na úřední desce a webových
stránkách obce Píšť. Po předchozí domluvě
je možné si celý objekt prohlédnout.
Daniel Fichna, starosta

Provozní doba
obecního úřadu
Úřední hodiny pro veřejnost na Obecním
úřadu v Píšti v nastávajícím vánočním čase:
pondělí 18. 12.:
úterý 19. 12.:
středa 20. 12.:
čtvrtek 21. 12.:
pátek 22. 12.:
středa 27. 12.:
čtvrtek 28. 12.:
pátek 29. 12.:

8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
7.00 - 12.00 12.30 - 15.00
8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
7.00 - 12.00 12.30 - 15.00
7.00 - 12.00
zavřeno
zavřeno
zavřeno

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018,
dosáhne věku nejméně 18 let. Ve druhém kole
volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhne věku 18 let. Volič
po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým či služebním pasem České republiky,
případně cestovním průkazem.
Volební místnosti budou v budově Základní
školy Píšť, Školní 530/13.
VOLEBNÍ OKRSEK č. 1
Učebna B 102 v přízemí budovy ZŠ Píšť,
pro voliče trvale bytem v ulicích:
Boleslavská, Hasičská, Hřbitovní, K Obecníku,
Kostelní, Kovářská, Krátká, Luční, Májová, Mlýnská, Na Kaménce, Padol, Polní, Průmyslová,
Ratibořská, Severní, Strmá, Třešňová, U Potoka,
Za Humny, Zátiší.

pro který byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě okrsková volební komise
vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Domluvit hlasování do přenosné urny lze
na telefonním čísle 595 055 943 do 12. ledna
2018 do 12.00 hodin a poté u zapisovatelů jednotlivých okrskových komisí do 13. ledna 2018
do 10.00 hodin.
VOLEBNÍ OKRSEK č. 2
Učebna B 104 v přízemí budovy ZŠ Píšť,
pro voliče trvale bytem v ulicích:
Dolní, Hlučínská, Horní, Hůrecká, K Dolku, K Hájence, K Mlýnku, K Pile, Kolkova, Lomená, Okružní, Opavská, Pekařská, Pod Hrází, Pod Svahem,
Slunečná, Spojovací Sportovní, Střední, Školní,
U Rybníka, Zahradní.
Hlasovací lístky pro první kolo volby budou voličům doručeny nejpozději tři dny před dnem
volby, tj. do 9. ledna 2018. V případě, že dojde k jejich poškození, ztrátě nebo volič zjistí,
že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky,
je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní
sady hlasovacích lístků.
Hlasování do přenosné volební
schránky
Volič může ze závažných, zejména zdravotních
nebo rodinných důvodů požádat obecní úřad
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,

Voličské průkazy
Od vyhlášení voleb může volič, který nebude
moci volit ve svém volebním okrsku, požádat
o voličský průkaz/voličské průkazy, a to i pro
případné druhé kolo volby. Vydávat vyhotovené
voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 28. 12. 2017. Bližší informace o podmínkách
vystavení voličského průkazu lze získat osobně
na správním oddělení Obecního úřadu Píšť,
telefonicky na čísle 595 055 943, elektronicky
na adrese matrika@pist.cz nebo na webových
stránkách www.mvcr.cz.
Druhé kolo volby
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet
hlasů potřebný ke zvolení, tj. nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali
platný hlas, koná se druhé kolo volby za 14 dnů
po začátku prvního kola volby. Termíny a časy
uvádíme v prvním odstavci tohoto článku.
Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební místnosti.
Kristina Bialasová

Chodník v Ratibořské dokončen
Akce: „Zřízení chodníku, ul. Ratibořská
- I. etapa k. ú. Píšť“ - ISPROFOND 5817510159,
spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury,
byla dne 30. 11. 2017 zhotovitelem ZAMTHERM spol. s r.o. z Dolního Benešova
zdárně dokončena.

zábradlí kvůli rozšíření průchodu na 1,5 metru.
Děkuji za dobře odvedenou práci nejen pracovníkům stavební firmy ZAMTHERM spol. s.r.o.
z Dolního Benešova, ale také Ing. Dagmar Hrubovské, která celou akci naprojektovala, a zámečníkovi Petru Rozkošnému z Kravař, který
provedl úpravu zábradlí mostu. Daniel Fichna

Stavbou vzniklo 274 metrů nového chodníku
podél velmi frekventované silnice II/466 k hranici
s Polskem. Nový chodník volně navazuje na stávající vedený po pravé straně ulice Ratibořské.
Před křižovatkou ulic Ratibořské s Boleslavskou, která je nově upravena vodorovným
dopravním značením usměrňujícím průjezd vozidel, byl vytvořen osvětlený přechod
pro chodce. Před provozovnou Victoria pak
bylo osazeno ochranné zábradlí. Křižovatka
ulic Ratibořská x Polní byla osazena novým
liniovým systémem odvodnění a na mostu
přes Píšťský potok došlo k úpravě uchycení
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Snímky Magda Smolková
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LETOŠNÍ BILANCE
SVOZŮ ODPADU

OBEC PÍŠŤ ZPRAVODAJ

výstavba IKC objektivem Magdy Smolkové

V roce 2017 u nás proběhly tradičně dva svozy velkoobjemových
a nebezpečných odpadů, které
ve spolupráci s Obcí Píšť
zabezpečuje společnost
OZO Ostrava.

Milé setkání nejstarší generace
Obec Píšť každoročně pořádá tradiční setkání vedení obce se seniory.
Tato kulturně-společenská akce letos proběhla ve čtvrtek 16. listopadu
v prostorách tělocvičny Základní školy Píšť. Pozváni byli všichni senioři
starší 65 let - v naší obci jich žije 406.
„Setkání se seniory“ se zúčastnilo více než 140 občanů. V Píšti žije 105 občanů starších 80 let, bohužel tento věk už přináší určitá zdravotní a fyzická omezení a ne každý tak mohl akci navštívit.
Těmto seniorům bylo letos poprvé nabídnuto doručení balíčku s občerstvením domů. Možnosti
využilo více než 50 seniorů.
Již tradičním hostem akce byl duchovní Farního úřadu církve římskokatolické v Píšti - Otec
Mgr. Petr Černota, který má k našim seniorům ze všech nejblíže, neboť zná jejich radosti i mnohá
trápení.
V úvodu všechny přivítal starosta obce Bc. Daniel Fichna, jenž přítomné informoval o dění v obci,
o probíhajících investicích, plánovaných projektech a společenském životě v Píšti.
Místostarostka Mgr. Jana Plačková seznámila naše seniory se statistickými údaji tohoto roku o počtu obyvatel, narozených dětí, uzavřených manželství, o jubilantech, úmrtích a dalších demografických údajích.
Příjemnou atmosféru navodily děti z mateřské a základní školy, které v průběhu odpoledne
vystoupily se svým tanečním, hudebním a pěveckým programem.
Pro zúčastněné bylo připraveno občerstvení v podobě chlebíčků, koláčů, zákusků a čaje. Vystoupení pana Václava Švidrnocha přispělo k velmi příjemné pohodě a dobrou náladu navodila jeho hra
na harmoniku, kdy se všichni přítomní rozezpívali.
Věříme, že naši senioři strávili příjemné odpoledne a že se ve zdraví zase setkáme v příštím roce,
snad již v nových prostorách kulturního domu. 			
Kristina Bialasová
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První svoz se uskutečnil na jaře v sobotu
13. května. V tento den bylo sesbíráno celkem
283 m3 odpadu, z toho nejvíce objemného
odpadu - 200 m3, dále palivového odpadu
60 m3, pneumatik 19 m3 a nebezpečného
odpadu 4 m3.
Druhý svoz odpadů se uskutečnil v sobotu
21. října. Sesbíráno bylo celkem 275 m3 odpadu, z čehož objemného odpadu bylo
170 m3, palivového odpadu 80 m3, pneumatik 20 m3 a nebezpečného odpadu 5 m3.
Z celkového součtu je patrné, že letošní
svoz odpadů byl o něco méně vytížený,
než tomu bylo v roce minulém (668 m3).
Občané přiváželi na stanoviště rovněž
ve větší míře použité elektrospotřebiče
a elektroodpad, který byl pracovníky
Provozně-technických činností obce Píšť
přebírán a shromážděn ve sběrném místě
na adrese Pekařská 190/1.
Členové Sboru dobrovolných hasičů Píšť
od občanů přebírali „staré železo“. Připomínáme, že vyřazené elektrozařízení a elektrospotřebiče mohou občané odevzdávat
každý pracovní den ve sběrném místě
v obci na adrese Pekařská 190/1.
Obec Píšť tímto děkuje všem pracovníkům
Provozně-technických činností obce Píšť
za jejich pomoc na stanovištích sběru
odpadů. 		
Daniel Plaček

Vymalujte si Píšť
Sdružení obcí
Hlučínska nezapomíná ani
na nejmladší
obyvatele našeho regionu.
Starostové
a
starostky
proto podpořili
projekt, v jehož
rámci vznikla
regionální
omalovánka
s motivy ze všech členských a spolupracujících obcí a měst regionu. K zakoupení už je
od prosince také na obecním úřadě v Píšti.
Lenka Osmančíková

Praktická lékařka v obci končí
MUDr. Anna Kubinová jako obvodní
lékař v Píšti ukončí činnost své
ordinace k 31. 12. 2017.
Obec jednala s několika praktickými lékaři
a nabízela jim jak obecní prostory pro ordinaci, tak i možnost příspěvku na její vybavení.
Poslední z nich byla mladá atestovaná praktická lékařka z Ostravy, se kterou jsme jednali
ve druhém prosincovém týdnu. Paní doktorka byla nadšená z nabízených prostor, ale nakonec dala přednost jinému obvodu.
Dva okolní lékaři nám však slíbili převzetí
zdravotních karet pacientů z naší ordinace.
MUDr. Claudie Ondrušová, tel. 595 046 077,

je ochotna převzít všechny pacienty a má ordinaci na Mírovém náměstí 2/2 v Hlučíně.
MUDr. Ladislav Kulaviak, tel. 595 041 059, je
ochoten přijmout jen omezený počet pacientů a sídlí v budově polikliniky Čs. armády
1402/6a v Hlučíně. Oba lékaři však nemají
v této chvíli zájem provozovat ordinaci v Píšti.
Stále chceme zachovat základní lékařské
služby v naší obci, proto se obracíme na Vás
spoluobčany, zda nevíte o někom ze stomatologů či praktických lékařů, kteří by byli
ochotni tyto zdravotnické služby v Píšti vykonávat. Budeme rádi za jakýkoliv Váš podnět
a děkujeme za spolupráci.
Daniel Fichna, starosta

7

infoservis

ZPRAVODAJ OBEC PÍŠŤ

SPOUŠTÍME NOVÝ OBECNÍ WEB

V předvánočním čase často provoní naše kuchyně tato dvojice, která patří mezi oblíbené
koření a přísady do cukroví. Ale zázvor a skořice mají i mnohé blahodárné a léčivé účinky.
Zázvor působí antisepticky, protihorečnatě
a protizánětlivě. Skořice mimo jiné pomáhá
rovněž likvidovat bakterie, viry a plísně.

Za poslední rok jsme zaznamenali
pokles hladiny vody v hlubinném
vrtu o 5,7 metru a pravděpodobně
se nezvratně blížíme k jeho dnu.

Co lze sledovat?





kulturní a sportovní akce
fotogalerie
aktuality
úřední desku

Co je potřeba k jejímu stažení?
 mít chytrý telefon s operačním
systémem Android či iOS
 přístup na internet
 místo v úložišti telefonu cca 13 MB

Kde si lze aplikaci zdarma stáhnout?

www.online-team.cz

8

ZÁZVOR SE ZELENÝM ČAJEM

· čerstvý zázvor
· zelený čaj
· med
· citron

První pomoc
při prochladnutí

Šetřeme vodou!

Právě pro vás je určena naše nová mobilní aplikace – V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na nově
vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout
fotograﬁe nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.

v ní zhruba necelou polovinu kávové lžičky mleté skořice. Důkladně promíchejte, aby se obě
složky dobře spojily, a nechte pět minut odstát.
Přidejte pár kapek citronové šťávy, opět zamíchejte a konzumujte ráno i večer. Ulevit by se
Vám mělo již druhý či třetí den.

ZÁZVOR A SKOŘICE

Vybrána byla společnost Galileo Corporation s. r. o., která má bohaté zkušenosti s tvorbou webů
místních samospráv a přidružených spolků v celém Česku. Jen v opavském okrese tato firma spravuje webové stránky více než poloviny měst a obcí.
Nový web spouštíme nyní v předvánoční době. Vzhledově jsou obecní stránky zcela jiné a s více
moduly. Mají „responzivní“ webdesign, což znamená, že jsou přizpůsobené pro notebook, tablet i chytrý telefon. Pro uživatele internetu se však nic nemění, webová adresa zůstává stejná:
www.pist.cz.
Pro návštěvníky stránek je dále k dispozici mapový systém interaktivních map s mobilním turistickým průvodcem. Ten umožňuje majitelům chytrých telefonů zobrazovat turistickou mapu
s aktuální polohou a také turistickými zajímavostmi.
Dále je na obecním webu k dispozici mobilní aplikace „V obraze“. Po stažení do chytrého telefonu
přináší uživatelům přehled aktualit z webových stránek obce, upozorní na nově vložené příspěvky,
pořádané akce nebo si můžete prohlédnout dokumenty vyvěšené na úřední desce. Daniel Plaček

Chcete být informováni o aktualitách z našeho webu? Chcete mít
k dispozici důležité informace z obce ve vašem chytrém telefonu?

OBEC PÍŠŤ ZPRAVODAJ

okénko pro zdraví

Během letních prázdnin Rada obce Píšť vybrala a schválila z doručených
cenových nabídek zhotovitele nových internetových stránek obce Píšť.

Představujeme novou službu
pro občany naší obce.

okénko pro zdraví, inzerce

Obec Píšť získává pitnou vodu z hlubinného vrtu
HV-2, který byl vybudován v roce 1993 a dnes má
hloubku cca 30 metrů. Během roku provádíme
pravidelně měření výšky hladiny. Za posledních
deset let byla nejvýše (měřeno od horní hrany
vrtu) v květnu 2013 v hloubce 12,74 metrů. Od tohoto data hladina pouze klesala až na dnešních
24,8 metru. Pokles hladiny vody v hlubinném
vrtu za posledního 4,5 roku tak činí 12 metrů,
z toho za poslední rok klesla o 5,7 metru.
Rada obce v reakci na výše popsané učinila
opatření. Jedním z nich bylo podání žádosti
k vodoprávnímu úřadu o vyhlášení opatření o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu
pro veřejnou potřebu. Městský úřad Hlučín vydal
omezení užívání pitné vody z vodovodu na dobu
tří měsíců. V tomto období bylo zakázáno používat tuto vodu k zalévání, napouštění bazénů
a k mytí automobilů. Pitnou vodu bylo možné
užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům.
Dále jsme nechali zpracovat analýzu vlivů vysvětlujících pokles hladiny vody a zpracování návrhů dalšího postupu pro obnovení a zachování
zdroje. Již dnes pro obec intenzivně pracuje společnost G-Consult z Vítkovic, která hledá vhodnou lokalitu pro založení nového hlubinného
vrtu. To však ještě nějakou dobu potrvá.
Důrazně tedy apeluji na všechny odběratele pitné vody z obecního vodovodu, aby s touto surovinou nakládali zodpovědně. Bez vody nelze žít
a obec udělá vše pro to, abychom vodu měli
k dispozici. Voda nám však z vodovodních kohoutků nemusí téct věčně. Předem děkuji za pochopení a respektování výzvy. Daniel Fichna, starosta

Pokud se Vám podaří při zimní procházce nebo
sportování prochladnout, pomůže zázvor.
Nastrouhejte kousek zázvoru, zalijte horkou
vodou, do teplé lázně ponořte nohy, důkladně
je nechejte prohřát, pak nohy teple zabalte a při
odpočinku popíjejte ještě zázvorový čaj s medem a citronem.
Skořice může
zahřát celé tělo
Trpíte-li na studené ruce a nohy, neváhejte si trochu skořice přidat do čaje. Díky svému unikátnímu složení je typickým kořením podzimního
a zimního období. Dokáže totiž prohřát organismus.

SKOŘICOVÝ LÉK

· 1 lžíce medu
· mletá skořice
· citron
Připravte si polévkovou lžíci medu a rozmíchejte

Jestliže na Vás vánoční a silvestrovské oslavy zanechají následky v podobě pár nadbytečných
kil, zkuste hubnoucí směs zeleného čaje se zázvorem.
Půl čajové lžičky jemně nasekaného čerstvého
zázvoru a jednu lžičku zeleného čaje zalijte čtvrt
litrem vroucí vody. Nechte 5 minut luhovat a přeceďte, ochuťte medem a citronem. Tento čaj je
užitečný pomocník při odbourávání tukových
polštářků.

Dobrou chuť Vám všem v čase vánočním
a novoročním přeje
Jarmila Polomská
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Výtvarné
umění
je úžasné,
ale lidé
se ho bojí
Snímky Magda Smolková a archiv Jiřího Junga

Poprvé jsem JIŘÍHO JUNGA (35) potkal
v roce 2010, když jsme zakládali vlastivědný časopis Hlučínsko. Překvapila
mě jeho výzva, abych mu nevykal, ačkoliv já byl tehdy student a on odborný
asistent. Těžko jsme tenkrát mohli tušit,
co všechno bude v příštích letech
následovat - a nebylo toho málo.
Již sedm let Jiří pravidelně pořádá historické exkurze a přednášky. Do každého vydání Hlučínska
přispívá minimálně jedním zajímavým článkem.
Kromě toho spoluvytvářel expozici v Muzeu
Hlučínska a napsal několik knih. Zmínit je třeba i Jirkovu činnost na Ostravské univerzitě, kde
se odehrává většina jeho aktivit.
V nedávné době Ti vyšla další knížka.
Čemu je tentokrát věnována?
Mému osudovému tématu, rodu Lichnovských.
Zajímali mě poslední dva velcí Karlové z tohoto rodu - Karl Maria, pruský generál, a Karl Max,
diplomat a politik. Tedy dvě generace Lichnovských v rozmezí let 1848 až 1928. Jsou to úžasné osobnosti, které působily v našem regionu,
patřily ke špičkám pruské společnosti s úzkými vazbami na císaře i jiné velikány dějin. Ale
jejich profesní kariéry jsem tentokrát odsunul
do pozadí. V knize se podrobně věnuji jejich
široké podpoře umění, sběratelství či architektury. Pořád je pro mě naprosto fascinující představa, že na zámku v Chuchelné, kde se dnes
rozhýbávají rekonvalescenti, ještě před sto lety
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visely obrazy od Picassa a dalších zvučných
jmen evropského umění.
Lichnovští se zdají být Tvým životním tématem. Co Tě k nim vlastně přivedlo?
Cesta k Lichnovským byla náhoda. První semestr na vysoké škole, první seminárka,
a z pohodlnosti jsem si zvolil téma, které mi
bylo geograficky nejblíže - historii továrny
v Chuchelné. Tehdy jsem vůbec netušil, že byla
postavena knížetem Lichnovským před první
světovou válkou jako továrna na zpracování lnu
a že se ve své době jednalo o největší a nejmodernější podnik v Německu. Zajímala mě její
architektura, pak i osobnost zakladatele. Nakonec jsem u tohoto tématu už zůstal. Původně
jsem si myslel, že nová kniha bude definitivním
završením více než patnáct let trvající práce,
které jsem tématu věnoval. Ale asi ho jen tak
lehce neopustím.

PhDr. Jiří Jung, Ph.D.
* 1982 v Opavě
• vystudoval dějiny umění na FF Ostravské
univerzity
• v roce 2010 obhájil doktorát z československých dějin
• je autorem nebo spoluautorem pěti
odborných publikací, řady studií a článků
• pedagogicky působí na Ostravské univerzitě a externě na Vysoké škole báňské

Opouštět takto zajímavé téma by rozhodně byla škoda. Rýsují se Ti už konkrétnější představy, do čeho by ses
v budoucnu pustil?
Doposud historikům zcela unikala osobnost
Eduarda Lichnovského. Přitom to byl právě on,
kdo na počátku devatenáctého století začal
s vervou budovat na zámku v Hradci knihovnu
a cennou sbírku obrazů italských a holandských
mistrů. Podílel se jako jeden z prvních v Rakousku na výzkumu historických památek a působil
jako knihovník na rakouském císařském dvoře.
Na Metternichův popud napsal osmisvazkové dějiny Habsburků. Přesto toho o něm víme
ze všech knížat Lichnovských snad nejméně.
Je to hozená rukavice.
S Lichnovskými jsi navázal i osobní
vztah - hrabě Eduardo byl kmotrem Tvé
prvotiny. Jak k tomu došlo?
Hrabě Eduardo je pravnukem Karla Maxe Lichnovského. Dnes vede zcela běžný život v brazilské Curitibě, kde Lichnovští od konce druhé
světové války žijí. Je instruktorem surfingu.
Že pochází z významné aristokratické rodiny,
se dozvěděl zcela náhodou, když vygooglil své
příjmení na internetu. Jeho rodiče ani prarodiče
o svém původním domově na zámcích v Hradci
a Chuchelné moc nemluvili. Když zjistil, odkud
pochází, vyrojila se mu v hlavě řada otázek.
Jak jste se spojili?
V roce 2010 mi napsal e-mail. Na mé jméno

rozhovor
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řovaly do zoo, jeskyní, na hory. Pamatuju si rožnovský skanzen, výjimečně nějaký hrad nebo
zámek. Stejně ojedinělé byly návštěvy muzeí, ale
do galerie na výstavu nás učitelé nevzali nikdy.
A to je problém. Dlouho jsem si naivně myslel,
že důchodkyně, které v muzeích hlídají expozice, jsou vědci, kteří marně čekají na návštěvníky.
V mých očích to byly instituce, kde chrastily kosti. Vnímám to jako zanedbání výchovy ze strany
školy. Dnes se přístup některých učitelů mění,
ale pořád je umění velkou popelkou. Lidé mají
o výtvarném umění vesměs jen velmi povrchní
povědomí. Nevadí jim degradace tváře měst
zateplováním fasád a naopak odmítají moderní
výtvarná díla ve veřejném prostoru.

narazil v souvislosti s přednáškou, kterou jsem
o Lichnovských kdysi pořádal na Albertovci. Objasnil jsem mu otázky o původu rodu, jejich majetku, vazbám k Hlučínsku a podobně. Když jsem
o dva roky později dokončil svou první knížku
a začal řešit se svým univerzitním školitelem, profesorem Alešem Zářickým, její křest, napadlo nás,
že by nebylo marné zkusit Eduarda pozvat a termín uzpůsobit této návštěvě. Šťastnou souhrou
okolností se to podařilo a pro všechny to byl mimořádný zážitek. A pro mě výtečný marketingový
tah, protože každý chtěl knihu o Lichnovských podepsanou hrabětem Lichnovským. (smích)
Není to zdaleka JEDINÁ publikace z Tvého pera. Kterou bys označil za svou
nejoblíbenější, anebo lépe řečeno na které se Ti nejlépe pracovalo?
Mám rád každou z nich až do okamžiku, než začnu odhalovat jejich slabiny. Tomu, aby autorovi
v tak složitém a dlouhotrvajícím procesu neunikly
gramatické chyby nebo mylný letopočet, se zabránit asi nedá. Mnohem více mě po vydání mrzí,
když zjistím novou důležitou informaci nebo
si uvědomím, co podstatného jsem opomněl.
Zatím se to bohužel stalo pokaždé. (smích)
Prozatím si nejvíce vážím té poslední, protože
na žádné nebylo odvedeno tolik práce, tolik bezesných nocí a žádná nepřinášela takové množství nově objevených informací. Je to ale kniha
spíše pro odbornou veřejnost. Pro laika může
být krapet náročná, takže její atraktivita spočívá
hlavně ve spoustě obrázků. Protože se ale snažím
vědu popularizovat, aby oslovila i běžné publikum, zůstává mou nejoblíbenější knihou katalog
k expozici Muzea Hlučínska Kdo jsou lidé na Hlučínsku, kterou jsme vytvořili spolu. Byla to perfektní spolupráce nás dvou, určitě oboustranně
obohacující. Bylo to završení dlouhé a nesmírně
příjemné spolupráce na stálé expozici muzea
a vyrovnání se s rodným krajem. I po roce od vydání pořád přicházejí pozitivní reakce od čtenářů a to je vždy ta nejlepší odměna.
Asi nebudu osamocen s tvrzením, že se Tvé
práce dobře čtou. Máš literární vzor?
Už jako student jsem si zamiloval knihu Příběhy
z dlouhého století od profesora Pavla Zatloukala. Dějiny architektury devatenáctého století v ní
skutečně vypráví jako poutavé příběhy. Dnes je
to můj kolega. S trochou žárlivosti musím říct, že
jeho přednášky jsou mezi studenty jednoznačně
nejpopulárnější. I já se snažím po Zatloukalově
vzoru vyprávět příběhy tak, aby čtenáře vtáhly
- ať jde o banální téma životopisu hlučínského
pekaře nebo o odborné analýzy architektury
či obrazu. Nikdo s chutí nečte suché popisy nebo
výčty dat. Zároveň si text ale vždy musí uchovat
úroveň a nesklouznout do bulvární roviny.
Ačkoliv jsi vystudoval hotelovou školu,
Tvé další kroky směřovaly na katedru
dějin umění. Kdy a za jakých okolností
se v Tobě zrodil „kunsthistorik“?

S hrabětem Eduardem, pravnukem Karla
Maxe Lichnovského, který pokřtil jeho knihu
o zdejším významném rodu.
Hotelovka byla v mém případě obří omyl. Skutečně jsem po základní škole netušil, co mohu
dělat. Památky jsem ale měl rád od dětství.
Hrozně jsem se ve čtvrté třídě těšil na ověřenou
trasu školních výletů Bouzov - Úsov - Javoříčko,
jenže u Velkých Hoštic se nám pokazil autobus
a já se na ona místa dostal až o patnáct let později. V pubertě šel tento zájem do pozadí, protože
se to neslučovalo s image dospívajícího teenage-

ra. Důležitý zlom nastal, když mi bylo sedmnáct
a při návštěvě Prahy mě bratr proti mé vůli zatáhl
do Národní galerie. Pamatuju se, že hned v první místnosti, věnované relativně neatraktivnímu
umění počátku devatenáctého století, jsem strávil asi půl hodiny a nemohl se vynadívat. Výtvarné umění je úžasné, ale lidé se ho bojí.
Proč myslíš?
Na základní škole nás tahali na výchovné koncerty do divadla, na operu. Školní výlety smě-

Takže bychom mohli tvrdit, že značná
část společnosti nemá rozvinuto estetické cítění. Určitě bych souhlasil, že
školní výuka - minimálně během naší docházky - tyto záležitosti neřešila. Myslím
ale, že kořeny problému leží hlouběji. Nemůže to souviset s působením minulého
režimu, který určité formy umění jednoznačně odsoudil, stejně jako společenské vrstvy, které byly jeho nositeli?
To určitě. Komunistický režim zásadně pokřivil
vnímání role aristokracie a církve v dějinách. Přišel s karikaturou vypaseného církevního preláta
a líného aristokrata, toto v povědomí společnosti
bohužel přetrvává. Málokdo si dnes uvědomí, že
výstavba zámku, kostela nebo umělecké sbírky
onoho biskupa či knížete často finančně zrui-

novala. Mnoho důležitých památek bylo v době
minulého režimu zničeno, rozkradeno nebo
se tiše přihlíželo jejich vývozu na západ za valuty.
Přesto vše nebylo špatně - musím upozornit
na dnes již polozapomenuté socialistické pravidlo čtyř procent umění. Tedy že minimálně
čtyři procenta z rozpočtu každé státní zakázky
mělo být určeno na umění. Při výstavbách škol,
nemocnic, obchodních domů či stadionů musel projektant počítat s investicí do umělecké
výzdoby. 		
Pokračování na straně 12
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Pokračování ze strany 11
Obchoďáky Jednoty v Kravařích zdobí velká kamenná mozaika, v Dolním Benešově jsou zajímavé designové poutače, fasádu Jednoty v Hati
krášlila velká kovová plastika. Kvalita děl byla
kolísavá a náměty výzdoby konvenční - rodina,
armáda, budovatelé. Přesto ve veřejném prostoru existovalo výtvarné umění a lidé ho vnímali.
Od těch dob se mnohé změnilo. Vsadím
se, že se současnou situací nebudeš
spokojený.
Dnes je umění na obtíž. Mozaiky a sgrafita končí
pod polystyrénem zateplení, opravy i provozování kašen jsou nákladné. Koneckonců i ideologicky nezatížené sochy mizí ve skladech technických služeb nebo ve sběrnách kovů. Školy jsou
dnes křiklavě barevné krabice, které s estetikou
nemají nic společného.

ka nalezeny píšťské zvony zrekvírované během druhé světové války. Co by
se s nimi mělo dít dál?
Z nalezení původních historických zvonů
v Německu jsem měl velkou radost. Ačkoliv
je mi velmi sympatické, že dodnes v tamních
farnostech slouží, jsem jako většina místních
pro jejich návrat do míst, pro které byly vytvořeny.
A to z jediného prostého důvodu - tyto zvony
z let 1649 a 1743 jsou vůbec nejstaršími památkami naší obce. S podobně starými či staršími zvony se na Hlučínsku setkáme pouze asi ve třech
čtyřech obcích. Nemluvě o nezanedbatelné
výtvarné hodnotě obou exemplářů, díky které
prošly prvním sítem rekvizic zvonů za první světové války. Já osobně navrhuji o zvony požádat
a následně buď tyto nebo některý ze stávajících
zvonů zapůjčit některému z kostelů v děkanátu, případně opavské konkatedrále, kde zvony

regionu. Kdybychom nebyli limitováni
časem a vzdáleností, kam bys nejraději
uspořádal takový zájezd?
Krásná místa jsou všude. Velký úspěch měly
naše exkurze do dříve začouzených měst Horního Slezska v okolí Katovic, které dnes svou
netušenou krásou památek z přelomu století,
upraveností i moderní výstavbou či službami
strčí do kapsy Ostravu s Opavou dohromady. Exkurze po baroku na Hlučínsku měla lidem ukázat, že skvostná a obsahově zajímavá díla máme
na dosah ruky. Další úžasné památky jsou v řadě
slezských měst, zvláště na polské straně v pásu
od Nisy až po Jelení Horu. Mým favoritem ale
momentálně jsou bohem zapomenuté regiony
Broumovska, i s přesahem do polského příhraničí, nebo západní Čechy v okolí Teplé a Mariánských Lázní. Kromě řady netušených a neobjevených památek tam je především klid i turisty
zatím nepoznamenaná příroda.
Vraťme se zpátky k Píšti. Jak naši vesnici
vlastně prezentuješ přátelům zpoza vody?
Lákám je na luxusní koupaliště a především
na Strassenfest, který se těší jejich velkému zájmu a měsíce dopředu se ptají, kdy bude zase
ta jídelní slavnost. Pochvalují si příjemnou atmosféru a symbolické ceny. Snažím se tak vymýtit
z jejich povědomí pověru o lakomých Prajzácích.

Hlučín vloni učinil odvážné gesto - pořídil
do Ostravské ulice novou soudobou plastiku.
Ta se však stala terčem ostré kritiky jen proto, že
si lidé neuvědomili, že umění není pouze triviální
zobrazování panáků na podstavci. A tak si říkám,
že abstraktní plastika měla v době minulého režimu snadnější situaci než dnes. A ještě horší podmínky panují v církevním prostředí, kam na místo umění vstupuje laciný kýč a lidová tvořivost.
Zcela souhlasím. Jak vnímáš v tomto
směru situaci v Píšti?
Mrzí mě zboření Jarošova statku, protože nejen
v kontextu Píště se jednalo o jedinečný komplex.
Velmi chválím pietní rekonstrukci fary. Zvláště
to, že nikoho nenapadlo natřít režnou cihlu barvou na červeno nebo vsadit euro-okna. Kostel je
pravidelně svědomitě opečováván, ale rád bych
podotkl, že baroknímu interiéru sluší pouze bílá
a šedá, nikoliv okrová a béžová. Kdyby se odstranil koberec a nechalo se vyniknout šachovnicové dlažbě, interiér by působil mnohem monumentálněji. Taky myslím, že už uzrál čas zrušit
lunaparkové žárovkové osvětlení na historických
oltářích.
Je tomu již nějaký ten rok, co byly
ve dvou farnostech na západě Němec-
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od druhé světové války zcela chybějí. Takováto
výpomoc mezi farnostmi byla a je zcela běžná.
Necelý rok života jsi strávil na studiích v Německu, kam se stále rád vracíš.
Co pokládáš na zahraničním studiu
za nejpřínosnější?
Pozitiv je mnoho. Nebyl jsem na vojně a ten
půlroční pobyt, kdy se člověk musel v cizím
prostředí postarat sám o sebe a ještě fungovat
a navštěvovat školu, vnímám jako částečnou náhradu. Odborně a vědecky mě půlroční studium
nesmírně obohatilo. Co ale pokládám za nejdůležitější, je zkušenost s odlišným prostředím,
cizí kulturou, a společnost spolužáků z různých
částí světa. Je velkou chybou, když člověk žije
jen ve skleníku mikrosvěta své střediskové obce.
Pobyt v zahraničí člověku otevře oči, zbaví ho
řady předsudků, naučí toleranci i jednání s lidmi.
Když jsem se z Německa vrátil domů, hrozně mi
vadilo, když mi prodavačky neodpovídaly na pozdrav a nereagovaly na „děkuju“.
Pro Muzeum Hlučínska pravidelně pořádáš poznávací zájezdy. Společně jsme
se podívali do řady hornoslezských
měst a letos jsme si podrobně posvítili
na barokní architekturu hlučínského

Při studiu dobových pramenů jsi narazil na mnoho zajímavostí týkajících
se Píště. Vybaví se Ti nějaká, která
Tě opravdu překvapila?
V dobovém tisku to je hlavně černá kronika vraždy, krádeže koz a drůbeže nebo zasypaní
v pískovně. Dobové noviny na počátku dvacátého století dychtily po senzacích a krimi zprávách stejně jako dnes. Z farní kroniky si vybavuju
nešťastný osud faráře Antonína Swobody, který
zemřel v roce 1894 poté, co v noci omylem vypil místo medicíny chemický čisticí prostředek
na bázi kyseliny. Předtím trpěl zrohovatělou kůží
na nohou a chtěl si břitvou odstranit mozol. Způsobil si však otravu krve, která vedla k amputaci
tří prstů. Infekci se nepodařilo zastavit a muselo
dojít k odstranění celého chodidla až ke kotníku.
S umělou nohou spravoval naši farnost ještě dalších sedm let až do oné osudné otravy.
Zajímavým píšťským unikátem byl počet členů
spolku válečných veteránů. V okolních obcích jejich stav kolísal kolem mezi třiceti až čtyřiceti členy, v Píšti jich v roce 1900 bylo přibližně osmdesát!
Kromě toho, že jsi plodný autor a pedagog, také aktivně zahradničíš. Jak
to všechno stíháš?
Mám radost, že se mi daří šálit publikum a vytvářet obraz činorodého člověka. Mí přátelé mě
paradoxně považují spíše za lenocha, ale pravda
je někde uprostřed. Stejně jako na řadu jiných
lidí i na mě platí především pravidlo uzávěrek
a tlak termínů. Ostatně i tento rozhovor děláme
jen krátce před uzávěrkou. (smích) Jiří Neminář
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Za přípravu vánoční křížovky děkujeme panu Antonínu Lukačíkovi z Ostravy.
Pozorní čtenáři vánočního zpravodaje už jistě vědí, co znamená číslice uprostřed křížovky. Z úspěšných luštitelů, kteří nám zašlou přesné znění tajenky
na e-mail redakce@pist.cz, vylosujeme v lednu jako každý rok tři výherce hodnotných knižních cen.
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Kdo zpívá,
dvakrát se modlí
Členové místního chrámového sboru
při kostele sv. Vavřince zvou mezi sebe
ženy i muže všech věkových kategorií
a těchto hlasových skupin: soprán, alt,
tenor, bas. Vedení sboru se nově ujímá
Radka Slaninová.
Zkoušky sboru probíhají každý čtvrtek od 18.00
do 19.30 hodin na faře. Případné změny v čase
zkoušek budou včas oznámeny na vývěsce
u kostela a také v nedělních ohláškách po mši
svaté.
Sbor by rád i nadále přispíval svým zpěvem
ke slavnostnímu prožití bohoslužeb při velkých křesťanských slavnostech a svátcích,
jako jsou Vánoce, Velikonoce, naše pouť ke sv.
Vavřinci (odpust) a rovněž při dalších příležitostech.

Jak slavná chvíle pro lidstvo!
Vánoce mají své specifické symboly - jesličky, pastýře, betlémskou hvězdu, mudrce a také anděly,
o kterých píše svatý Lukáš v evangeliu. Oznamují pastýřům narození malého dítěte a radostně
chválí Boha.
Jak SLAVNÁ chvíle pro lidstvo! Vždyť sám Bůh přichází jako dítě na tuto zemi, aby vykonal dílo
záchrany, které přislíbil.
Byla to SLAVNÁ chvíle, kdy se otevřelo nebe a množství andělů lidstvu sdělilo SLAVNOU větu:
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“
A od té doby provází tato věta Vánoce po celém světě.

Požehnané sváteční dny vánoční všem přeje a vyprošuje
					

Váš duchovní otec Petr Černota

Snímky Magda Smolková

Tradiční Svatohubertská mše v Píšti
V kostele sv. Vavřince se v neděli
12. listopadu konala tradiční
Svatohubertská mše, která byla sloužena za živé a zemřelé myslivce.
Myslivci přišli do kostela poděkovat za vše,
co se jim v uplynulém roce podařilo pro přírodu a zvěř udělat. Jako díkůvzdání za úspěš-

né lovy přinesli a před oltář do chvojí položili
ulovenou zvěř - zajíce, pár bažantů a divokých
kachen.
Během slavnostní mše, kterou celebroval
místní duchovní správce Otec Petr Černota,
zazněly v podání zpěváků a trubačů z Dolního
Benešova skladby Svatohubertské mše B-Dur
od skladatelů Vacka a Selementa.

Na Svatohubertskou mši do Píště se sjíždějí myslivci z celého Hlučínska a rovněž se jí
pravidelně zúčastňují členové i Řádu sv. Huberta se sídlem na Kuksu. Je to vždy velmi
slavnostní událost nejen pro myslivce, ale
také pro veřejnost, o čemž svědčí plný kostel
lidí.			
Za myslivce
Daniel Fichna

Velké a srdečné poděkování patří na tomto místě i dlouholetému dirigentovi našeho chrámového sboru, jímž byl pan Norbert
Němec. Ten po mnoho let s láskou a velkou
obětavostí připravoval se smíšeným sborem
a také mužským sborem Echo zpěv pro bohoslužby, koncerty, setkání chrámových sborů
regionu Hlučínska a nejrůznější další příležitosti nejen v naší obci a farnosti, ale i v blízkém okolí.
Pane Norberte - z celého srdce Vám DĚKUJEME a přejeme Vám mnoho elánu, zdraví
a Božího požehnání.
Radka Slaninová, P. Petr Černota
a členové chrámového sboru

Obec Píšť ve spolupráci se Základní uměleckou školou Pavla Josefa Vejvanovského
v Hlučíně Vás srdečně zve na Novoroční koncert, který se uskuteční v neděli 7. ledna
2018 v 17 hodin v našem kostele sv. Vavřince.

ZA DUŠIČKY
Nezapomínejme na naše tradice. Dlabání dýní, podzimní zdobení vchodů
do domů a dokonce i oken se svíčkami
znali podle vyprávění i naši předkové.

Snímky Magda Smolková
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Strašidelné příhody s duchy se vyprávěly také, nechyběl ani vtipný nadhled. Proto nevidím důvod,
proč by měly naše děti a vnoučata slavit Halloween.
Jenom proto, že ho slaví ve vedlejší vesnici nebo
v sousední škole? Nebo že se o Halloweenu píše
v časopisech? Věřím, že čas Dušiček se dá slavit a prožít s dětmi i „po našemu“. Vyprávěním,
vzpomínkami i vtipným dušičkovými příběhy.
Text a foto Magda Smolková
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UNIKÁTNÍ BETLÉMY V MUZEU HLUČÍNSKA

Společně s vánoční výstavou o životě
aristokratických dětí připravilo
Muzeum Hlučínska prezentaci dvou
vyřezávaných betlémů z dílen
známých řezbářů Horsta Benka
a Gerharda Jandy.

Betlémy nepatří k nejmenším, společně zabírají
celou místnost a jsou zajímavé zejména tím, že
je autoři zasadili do hlučínských reálií.
Zatímco Hlučínský betlém v duchu svého jména zobrazuje na pozadí vyřezávané panorama
města Hlučína, Slezský betlém zase odkazuje

ke Kravařím, kde byl vyřezán. Prostředí vzniku
obou betlémů se promítlo i do zpodobnění
některých postaviček, mezi nimiž lze najít například historické osobnosti, jako byl sochař Johannes Janda nebo malíř Johannes Bochenek,
ale i osoby ze současnosti či nedávné minulosti. Zejména pamětníkům tak neujdou postavy
kravařského děkana, kostelníka Vincka, hlučínské spisovatelky Jany Schlossarkové či potulných žebráků Aloise a Janka.
Betlémy bude možno obdivovat v Muzeu Hlučínska až do 4. února 2018. Nenechte si tuto příležitost ujít - kdoví, kdy se opět podaří prezentovat tato dvě unikátní díla pohromadě.
Jiří Neminář

Svět aristokratických dětí
jako na budování morálních a náboženských
hodnot.
Exponáty, které jsou na výstavě k vidění, jsou
zcela autentické a často velmi vzácné. Návštěvníci uvidí technické hračky z přelomu 19. a 20.
století, historické učební pomůcky a sportovní potřeby, puzzle z roku 1880 nebo naučné
a vzdělávací stolní hry.

Po dvou stech letech se na hlučínském
zámku opět usídlila aristokracie.
A ne jen tak ledajaká. Z celého
království sem přijely hračky šlechtických dětí, aby mohly být prezentovány
na výstavě o výchově a vzdělávání
urozených dětí od jejich narození
až po dospělost.
Už v raném věku se odlišoval svět chlapců a dívek jak při hře, tak při výuce a dalších činnostech. Nároky na vzdělání byly vysoké, právě tak
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Dívky jistě zaujmou malé porcelánové servisy
i celé kuchyňky. Zajímavé pro současné děti
bude zjištění, že bohaté ratolesti byly často velmi přísně vedeny a pamlsky dostávaly jen občas
a za odměnu. Zcela běžně se domluvily několika
jazyky a ještě zvládaly společenské chování.
Výstava je nyní k vidění na hlučínském zámku
a potrvá až do 4. února 2018.
Jiří Neminář

Na návštěvě v ateliéru malíře Gerharda Zuga
Elán a aktivita malíře Gerharda Zuga z Píště je obdivuhodná. Od poslední výstavy v Kravařích v roce 2011 namaloval mnoho dalších obrazů zachycujících nejen Píšť a okolí, ale také spoustu portrétů. Obrazy Bolatic
a Píště dokonce putovaly až do Prahy.

Gerhard Zug se pravidelně účastní mezinárodních plenérů a za svou
tvorbu sklízí uznání i ceny. V současnosti chystá výstavu k příležitosti otevření IKC - kulturního domu v Píšti a také ke svému životnímu jubileu
v roce 2019.			
Text a foto Magda Smolková

Snímky Magda Smolková

BETLÉM OPĚT OŽIJE
Již potřetí Vás členové Kulturní komise obce Píšť a Scholy v Píšti zvou
na náměstíčko před obecním úřadem, kde můžete zhlédnout vánoční příběh
o příchodu Ježíše Krista.
Starodávnou legendu prostřednictvím nového scénáře předvedeme v pátek 29. prosince 2017
v 16 hodin. Na organizaci se budou podílet i naši chovatelé a hasiči.
Opět budete mít možnost přispět na dobrou věc - na potřeby Oddělení dětské hematoonkologie,
Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě.
Všichni organizátoři se těší na Vaši účast. 			
Jarmila Polomská
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inzerce

spolky a sdružení

Snímky Aneta Pešová
Myslivci Moravecké odbytové s.r.o.,
uživatelé Honitby Píšť, zorganizovali
v sobotu 18. listopadu první podzimní
hon na drobnou zvěř.
Tři desítky myslivců a honců se ráno sešly
v Myslivecké chatě na Hůrkách ke společnému lovu drobné zvěře. Hned v první leči vyhnali lovečtí psi z houštiny proti střelcům
divočáky. Tuto rytířskou zvěř, jak ji myslivci říkají, není vůbec snadné ulovit. Jeden ze střel-
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První podzimní hon v Píšti
ců však měl dostatek štěstí a divočáka trefil.
Dále se lovila pouze drobná zvěř, tedy zajíci
a bažantí kohouti.
Ranní opar se brzy rozpustil, většinu dne tak
hon probíhal za krásného slunečného počasí.
Lovilo se převážně v remízcích a travinách podél státní hranice s Polskem. Zvěř, řečeno mysliveckou mluvou, do poslední chvíle držela
v krytině. Hlavně díky loveckým psům, kteří
jsou schopni svým výborným nosem zvěř vypíchnout - dát do pohybu, se myslivcům na-

konec podařilo celkově ulovit jednoho divočáka, 14 zajíců a 87 kusů bažantí zvěře.
Jednou z mysliveckých tradic po výřadu je
následné pořádání poslední leče. Jedná se
o společné posezení všech účastníků honu
v myslivecké chatě. Tam se vyhlašuje a pasuje
král honu, tedy nejlepší střelec, a probíhá další
myslivecká zábava, takže si ji nenechá ujít žádný účastník honu. Králem tohoto podzimního
se stal úspěšný lovec divočáka, kolega Igor Krčmář ze Slezské Ostravy.
Daniel Fichna

USTANOVENÍ
KOMENDY SILESIA
Během večerní mše svaté v Píšti byla dne 15. září 2017
velmistrem Řádu svatého Huberta se sídlem na Kuksu
ustanovena Komenda Silesia.
Řád svatého Huberta je světským rytířským mysliveckým řádem křesťanů,
kteří ctí myslivecké tradice, zvyklosti, mysliveckou etiku a věnují se myslivosti.
Řád navazuje na myšlenky a odkaz Loveckého bratrstva založeného v roce
1695 v Lysé nad Labem Františkem Antonínem hrabětem Šporkem a je přímým pokračovatelem nositelů Řádu svatého Huberta uznaného císařem
Karlem VI., který dne 3. 11. 1723 tento řád přijal a zapsal se do knihy držitelů
Řádu svatého Huberta.
Řád svatého Huberta dnes především organizuje duchovní, myslivecké,
lovecké a dobročinné aktivity. Vykonává veřejně prospěšnou činnost, pracuje s dětmi a mládeží, vyvíjí aktivity na záchranu a obnovu mysliveckých
a loveckých památek a spolupracuje se subjekty hospodařícími v přírodě.
Komenda Silesia jako organizační složka Řádu svatého Huberta byla ustanovena - po předchozím souhlasu duchovního správce farnosti - se sídlem
v Píšti při kostele sv. Vavřince, kde se členové komendy budou každoročně
podílet na spolupořádání Svatohubertské mše.
Komenda Silesia je výjimečná tím, že má pět členů, kteří jsou občané tří států
- tři Češi ze Slezska, jeden Slovák a jeden Polák. Komturem Komendy Silesia, tedy tím, který komendu řídí a zodpovídá za její činnost, je Igor Krčmář
ze Slezské Ostravy, rytíř a mistr Řádu svatého Huberta. Daniel Fichna, EOSH
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Dovolte, abychom se s Vámi podělili
o činnost našeho spolku Sousedé 55+
v uplynulém roce 2017.

ADVENTNÍ VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘŮ
V předadventní době, v neděli 19. listopadu 2017, uspořádali
zahrádkáři z Píště v prostorách své klubovny adventní
výstavu. Možnost prezentovat se byla nabídnuta členkám
spolku a rovněž mladým maminkám a ženám z naší obce.
Sešlo se zde dvanáct vystavovatelů, prodejních
i neprodejních.
K zhlédnutí a k zakoupení bylo vše, co připomíná Vánoce a adventní
dobu. Různé druhy adventních věnců a svícnů, vánoční ozdoby, perníkové svícny, bižuterie, háčkované nebo pletené dekorace a ruční práce
s motivem Vánoc. K zakoupení byl také včelí med a včelařské výrobky.
Adventní výstava byla především prodejní, takže skoro žádný z návštěv-

níků neodolal možnosti nákupu. Jako v minulém roce měli zahrádkáři
opět v nabídce vánoční hvězdy, které byly dodány ze Střední zahradnické školy Ostrava.
Děti i dospělí si mohli na výstavě vyzkoušet ruční výrobu obrázků v podobě malování horkou žehličkou a voskem na křídový papír.
Členové zahrádkářského spolku měli pro návštěvníky připraveno občerstvení v podobě domácích cukrářských výrobků s kávou či čajem a také
„na zahřátí“ svařák. Počasí výstavě letos přálo, bylo slunečno a to se projevilo v počtu návštěvníků, kterých přišlo podle záznamní kroniky okolo
tří stovek.
Výstava se tedy vydařila a věříme, že tomu tak bude v dalších letech.
Daniel Plaček, ZO ČZS Píšť

Snímky archiv Sousedé 55+

Mezi velmi vydařené akce určitě patřil Den dětí.
Byl plný smíchu, soutěží, opékání párků či malování na obličej. Vyvrcholil večerním pochodem Píští, kdy děti dostaly čelovky a o půl desáté vyrazily do tmy plnit pestré úkoly. Přežili jsme
všichni a po příchodu do klubu jsme se uložili
do spacáků v tělocvičně, popřáli si dobrou noc
a ráno akci zakončili dobrou snídaní, po které
jsme naše nejmenší v pořádku předali zpátky
rodičům. Děti si odnesly drobné dárky a super
vzpomínky na noční putování a spaní v klubu.
Už se všichni těšíme na další ročník!
V Kulturním domě Hlučín proběhla 3. září akce
Kluby klubům - setkání spolků Hlučínska poprvé s naší účastí. Nejenže jsme se dobře pobavili,
ale naše členky přispěly i do vyhlášené soutěže
o nejlepší marmeládu. Komise musela z 51 dodaných vzorků vybrat pouze tři nejlepší. I když

jsme se mezi ně neprobojovali, nezáviděli jsme
- jako odměnu jsme za každý dodaný vzorek
dostali čokoládu.
Den otevřených dveří uspořádali členové našeho klubu 9. září. Všem příchozím jsme předvedli nejen celý areál, ale i to, čím jsme se celý rok
zaměstnávali. Výstava ručních prací se setkala
s vřelým ohlasem a možnost „malování žehličkou“ byla přijata s nadšením. Vše samozřejmě
skončilo u dobré kávy s domácí buchtou, pivečka a povídání ve venkovním posezení. Akce
se zúčastnilo přibližně devadesát občanů Píště, návštěvy z okolních obcí však nebyly výjimkou. Den otevřených dveří určitě zopakujeme
i v roce 2018 a už teď Vás všechny srdečně zveme!
Na volné dny 28. až 30. září připravily členky
spolku výlet za krásami Prahy a Karlštejna. Navštívily jsme dva muzikály, prošly Karlův most,
relaxovaly v zámeckých zahradách. Domů jsme
se vracely unavené, spokojené a plné zážitků.
V listopadu se parta členů spolku vydala upevňovat své zdraví nejprve do termálních lázní

Hevíz v Maďarsku. Léčebné procedury, vířivka, bazény s termální léčivou vodou a spousta
dobrého jídla nás navnadily na další super akci,
tentokrát rekondiční pobyt v hotelu Sepetná
na Ostravici.
Jednalo se opět o zdravotní pobyt s procedurami, masážemi, plaváním a turistikou. Projekt pod názvem „Cesta za zdravím“ byl spolufinancován z rozpočtu MSK z Programu
na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok
2017. Zúčastnilo se jej osmnáct členů a toto zařízení můžeme všem jen doporučit.
I nadále pořádáme jednou za měsíc společná
posezení, jednou týdně cvičení jógy a dvakrát
týdně individuální cvičení v tělocvičně. Využíváme saunu a vanu s vodou z mrtvého moře,
kulečník, stolní tenis, každý týden navíc členové
jezdí na plavecký bazén.
Naše aktivity jsou důkazem toho, že i ve zralém
věku nemusíme jen sedět doma a řešit zdravotní problémy, ale můžeme velmi aktivně žít
a optimisticky hledět do budoucna.
Za spolek Sousedé 55+ Ingrid Tvrdá

Snímky Magda Smolková

Spolek Sousedé 55+ v roce 2017
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Přestože je nabídka předvánočních
společenských akcí a rozsvícení stromů v okolí bohatá, naši událost
v Píšti si každoročně nenechá ujít
velké množství návštěvníků. Letos
tradiční ceremonie připadla
na 9. prosince a před obecním úřadem
ji opět připravily místní spolky spolu
se zaměstnanci obce.

Podařilo se nám získat dotaci 37.300 Kč
z grantového programu Moravskoslezského
kraje „Naplňování Koncepce podpory mládeže
na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji“.
Dětem a mládeži jsme pořídili nové přepravky,
výstavní klece a také naučnou literaturu.
Naši mladí se tak budou moci více dozvědět
o svých svěřencích, prohloubit si znalosti
o přírodě a nebudou mít problémy s přepravou
svých zvířat na jednotlivé výstavy, kde velmi
často získávají hodnotná ocenění. Prostě jim
díky novému vybavení pomůžeme pro jejich
zálibu hořet a ne jen doutnat.
Ale abych jenom nepsal - přijďte se podívat
na akce, které pořádáme, a uvidíte sami, že
se snažíme o přípravu příjemného prostředí
a zajímavých zážitků pro všechny věkové
skupiny. 			 Přemysl Krupa

Snímky Magda Smolková

Nález živočišného odpadu z domácího chovu
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že tento „živočišný odpad“ snad patří chovateli ovcí, panu Pavlovi Obrusníkovi z Píště. Ten
se proti tomu zásadně ohradil a souhlasil s citací svého vyjádření k tomuto nařčení:

Vážení,
donesly se ke mně informace, že se ve vzdálenějších lokalitách naší obce našly různé pozůstatky po porážce ovcí. Vzhledem k tomu,
že jsem také chovatel ovcí a spousta spoluobčanů mě s těmito událostmi spojuje, rozhodl
jsem se napsat tento e-mail.
Můžu Vás všechny ujistit (a také dokázat),
že tyto zbytky ovcí nepocházejí z mého chovu.
Stáj mám evidovanou u ČMSCH a tedy i jednotlivé kusy. Ze zákona se musí veškerý pohyb

ve stáji hlásit - každý příbytek, úmrtí i porážka.
Za letošní rok jsem ve své stáji neměl jedinou
porážku a v dobách minulých jsem zbytky (odpad) z ovcí likvidoval podle zákona (v kafilérii).
Navíc nejsem určitě jediný chovatel ovcí u nás
ani v okolí.
Závěrem bych chtěl říct, že jsem milovník přírody a všeho, co k ní patří. Dodržuji zákony tohoto
státu, stejně tak jako welfare chovu ovcí. Nikdy
bych neudělal něco takového, jako je vyhodit
někam do příkopu jejich pozůstatky.
Žádáme naše spoluobčany o dodržování zákonných nařízení a neznečišťování okolního
prostředí obce ničím, co do přírody nepatří.
Za Obec Píšť Daniel Plaček

Jak už bývá dobrým zvykem, svými písněmi nás
přivítala schola. S programem vystoupily děti
z mateřské školy a vánočně nás naladil sboreček ze základní školy. Po slavnostním odpočítávání jsme spolu s dětmi rozsvítili krásný vánoční
strom a nakonec přišel i Mikuláš se svými pomocníky a nadílkou.
Během programu se mohli malí návštěvníci
zabavit v andělské dílně, napsal dopis Ježíškovi nebo si pustit svítící lodičku v ořechové skořápce. Pro děti byl připraven čaj, koláče, párky
v rohlíku... Dospělí zase využili možnosti zahřát
se voňavými nápoji, klobásami a dalšími pochutinami. Kdo si zakoupil buchty upečené maminkami z mateřského centra, mandlovici, případně
jmelí, podpořil Středisko rané péče Ostrava.
Společnost pro ranou péči je nezisková organizace. Poskytuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám, v nichž se narodilo dítě
se zrakovým nebo i s kombinovaným postižením.
Tak, aby se rodiče dokázali o své dítě postarat.
Na Středisko rané péče v Ostravě poputuje
z naší akce výtěžek 4.350 korun.
Děkuji za pomoc všem zúčastněným dětem,
schole, spolkům i jednotlivcům, ochotným
obecním zaměstnancům a také panu Norbertu Němcovi. Za nádherný vánoční strom patří
velký dík manželům Janovi a Magdaleně Menšíkovým.
Těším se na příští ročník, který by se již částečně
měl odehrávat v novém kulturním domě.
Jana Plačková, místostarostka

Snímky Magda Smolková

Titulek článku je zároveň název grantového projektu, díky kterému jsme
jako Základní organizace Českého
svazu chovatelů Píšť mohli pro naše
mladé členy nakoupit různé vybavení.

Tento neznámý znečišťovatel životního prostředí zřejmě nezná znění zákona č. 166/1999 Sb,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, který se vztahuje na nakládání s uhynulými zvířaty a s vedlejšími živočišnými produkty (jako jsou vnitřnosti,
hlavy, kosti apod.). Ty se legálně likvidují v asanačních podnicích, dříve v kafilériích.
Po obci se však šířily či stále ještě šíří fámy,

OBEC PÍŠŤ ZPRAVODAJ

Mikuláš pod rozsvíceným stromem

SE ZVÍŘATY
NENÍ NUDA

Počátkem měsíce listopadu byly
občanem Píště nalezeny vnitřní
orgány zvířat z domácího chovu,
které byly pohozeny přímo u obecní
(polní) komunikace do Obecníků
v místě za výběhem pro koně.

spolky a sdružení
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SEZNAMTE SE - MLÉKO PROSÍM
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Snímky Eva Ilková

V naší škole ve středu 25. října nezvonilo, ani se neznámkovalo. Děti druhého stupně trávily výuku netradičně,
a to plněním úkolů na šesti stanovištích. Probíhal totiž projekt věnovaný
mléku. Cílem bylo podrobnější seznámení s mlékem a spolupráce žáků
z různých ročníků.
Co nás na stanovištích čekalo?
Na prvním, ve školní kuchyni, si děti vyzkoušely
připravit ovocný koktejl (mňam) a pomazánky
ze sýrů a tvarohu (česneková jednoznačně vyhrála). Na tomto stanovišti mohly porovnat mléko vyrobené v mlékárně a „přírodní“ kravské.
Na druhém stanovišti žáci pronikli do tajů reklamy a reklamních kampaní. Po ukázce a diskusi o způsobech propagace výrobků si zvolili
svůj mléčný produkt a vytvářeli vlastní reklamní
kampaň (dramatizace, písničky, tanečky). Byl
to relax se spoustou zábavy.
Po velké přestávce se skupiny přemístily
na další, již třetí stanoviště. Zde se pokusily
vytvořit cestu mléka. Poté zhlédly krátký film,

Halloween
Listopad je pro většinu z nás starších spojen s tradičními Dušičkami,
ale děti se v tomto měsíci těší
na strašidla neboli Halloween.
Proto jsme společně s devátou třídou a učiteli uspořádali 3. listopadu akci Halloween.
Děti tentokrát musely absolvovat delší trasu - šly oproti loňsku i přes malý kousek
lesa, ve kterém to bývá trochu více strašidelné.
Děti během stezky odvahy plnily pestré
úkoly. Například musely najít klíč v různých
surovinách. Po absolvování pak dostaly
sladkou odměnu. Pro malé účastníky jejich
rodiče jako každý rok připravili bohaté občerstvení.
Děkujeme žákům deváté třídy, učitelům
i rodičům za pomoc.
Za SRPDŠ Renáta Czörgeiová
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Vánoce zaklepaly
na školní dveře
Snímky Eva Ilková
který zjednodušeně vysvětloval putování mléka
od krávy až do obchodu. Mnozí žáci se poprvé setkali s výrazy homogenizace, pasterizace,
příjmový tank, a byli překvapeni, že rozdíl mezi
výrobou trvanlivého a čerstvého mléka je „jen“
ve změně teploty při pasterizaci. Svou předchozí vytvořenou cestu mléka tak dokázaly všechny skupinky opravit.
Čtvrté stanoviště prověřilo znalosti dětí z oblasti
filmové produkce, kde hrálo mléko hlavní roli.
Po ukázkách z filmů žáci postupně odkrývali
a hádali ukrytý obrázek. Pak přišel na řadu
Kufr - procvičil slovní zásobu dětí ze slov, která
se „kamarádí“ s mlékem. V časovém limitu
třiceti minut se jim podařilo vyzkoušet první
z metod RWCT, a to doplnit výrazy do Alfa-boxu.
Poslední dvě stanoviště čekala na skupiny
ve druhém patře. V učebně výtvarné výchovy
děti pracovaly s textem a metodou Ano - Ne.
Zjišťovaly informace, které se týkaly složení
mléka a jeho pozitivního i negativního vlivu
na zdraví (alergie na mléčné produkty, laktózu).
Děti v učebně přivítal kostlivec a hra Hádej, hádej, hadači, v níž se pokoušely poznat vybrané
kosti lidského těla (pozor na chyták).
V učebně chemie žáci bádali a vytvářeli hypotézy. Ty následně buď dokazovali, nebo vyvraceli.
Nejdříve se skupinka pokusila dokázat, které
mléko (plnotučné nebo odstředěné) je lepším
inkoustem (některým obrázek bohužel shořel), potom jsme ověřovali rozdíl v povrchovém
napětí u dvou druhů mléka (duhové mléko).
Po vystřídání stanovišť děti ve svých „barevných“ skupinách vytvářely závěrečnou prezentaci, kterou předvedly ostatním v tělocvičně.

Skupiny se vyjadřovaly k informacím, které je
zaujaly, informovaly ostatní o své spolupráci,
o tom, co nového se dozvěděly či co se dozvědět chtějí. Každá skupina ukončila svou cestu
reklamní kampaní na vybraný mléčný produkt.
Den utekl jako voda. My učitelé děkujeme
dětem za příjemně strávený čas, deváťákům
za pomoc při organizaci projektového dne
a za vedení jednotlivých týmů.
Pevně věříme, že se všem akce líbila, a těšíme
se na další společné projekty.
Renáta Hasalová, pedagog

Když napadne v Česku prvních pět centimetrů sněhu, začíná dopravní kalamita.
Když těchto pět centimetrů zmrzne, začíná zima. A když kalendář ukazuje
1. prosince, začíná předvánoční období. Advent už je na dohled, a to znamená,
že u nás ve škole vypuknou vánoční trhy.
Pátek 1. prosince, vánoční trhy jsou tady a škola praská ve švech pod náporem návštěvníků. Všichni
učitelé, žáci, zkrátka každý, kdo má ruce a nohy, se snaží zpříjemnit příchozím první setkání se zimou
a s nastávajícím předvánočním obdobím.
My všichni se školou svázaní jsme prostory tradičně vyzdobili, nachystali vánoční výrobky, pokrmy,
nápoje a další atributy nejkrásnějších svátků. Oči všem přecházejí a je z čeho vybírat. Školní sbor
zpívá, koledy se rozléhají po celé budově.
Zase se jednou setkáváme, usmíváme se na sebe. Někdo prodává, jiný nakupuje a dobrá nálada
by se dala krájet… Naši deváťáci připravili dobroty - bramborové spirály, párek v rohlíku, tortilly, langoše a další lahůdky. K tomu pestrý výběr nápojů - limonády, čaj, kofola či káva.
Ruch ve večerní, již prosincové předadventní škole zvolna utichá. My všichni, kteří jsme si tyto společné chvíle užili, se již těšíme na Mikuláše, na Vánoce i na magické předvánoční období v naší škole
zase za rok.						
Jiří Konderla, pedagog

Tvoříme
už od batolat
Maminky si s dětmi v našem
Mateřském centru Píšť nejen
zpívají, cvičí a říkají básničky,
ale také tvoří.
Po podzimních dracích a výtvorech z listí
přichází na řadu zima. S blížícím se adventem naše volba padla na vánoční ozdoby
ze samotvrdnoucí hmoty. Nápad se u dětí
setkal s velkým ohlasem a maminky jim
byly při ruce, připraveny pomoci.
Práci s vykrajovátky zvládly i batolátka
a pro starší už to byla hračka. Vznikly nám
krásné výtvory, které si děti ještě dozdobí
podle své fantazie. A třeba je pak najdou
pod stromečkem i některé babičky, dědečkové nebo tetičky - z vlastnoručně vyrobených dárečků našich nejmenších určitě budou mít velkou radost. Stejně jako my, když
jsme je vyráběli.
Text a foto Barbora Halfarová
Klub maminek s dětmi Píšť
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CENNÉ ŠACHOVÉ VAVŘÍNY

šachy

Stříbro z okresního
finále škol

Velkého úspěchu dosáhli naši žáci na mezinárodním šachovém turnaji, který
se uskutečnil 3. listopadu 2017 na naší škole ve spolupráci s místním šachovým
klubem.
Tomáš Strachota (4. třída) se stal absolutním vítězem v kategorii žáků prvního stupně.
Jakub Křefký (9. třída) získal první místo v kategorii žáků druhého stupně. Stříbrnou příčku ve stejné
kategorii obsadil Ondřej Křefký (7. třída).
Všem žákům, i těm, kteří se neumístili na stupních vítězů, děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
Místnímu šachovému klubu pak patří dík za skvělou organizaci turnaje.
Lukáš Hrubý, ředitel

Čtyřčlenné družstvo žáků ve složení Lukáš
Dihel, Dominik Janoš, Jakub a Ondřej Křefký
se ve středu 6. prosince vydalo do Opavy, kde
reprezentovalo naši základní školu v okresním
finále přeboru škol. Hrálo se šest kol po patnácti
minutách.
Mezi sedmi družstvy se jim podařilo vybojovat krásné druhé místo a tím si zajistili postup
do krajského kola, které se uskuteční v lednu
v Krnově.

PODZIMNÍ POHÁROVÁ SKLIZEŇ
Slavnostní vyhlášení celkových
výsledků regionálních pohárů
horských kol a triatlonu udělalo
tečku za vydařenou sezonou 2017.
Pro NAPOHODU! bike team Píšť to bylo
příjemné loučení.

Školáci v Cirkuse Berousek
V říjnu do Píště zavítal Cirkus Berousek. Pro děti z mateřské
školky a žáky základní školy dohodlo vedení obce s panem
Berouskem dvě představení zdarma. Jak se líbila?
To asi nejlépe vystihují ohlasy našich čtvrťáků.

Dnes jsme navštívili Cirkus Berousek. Konal se na fotbalovém hřišti. Vystupoval tam vtipný klaun. Potom psi, holubi, rodeo, akrobaté a hodně dalších účinkujících. Líbilo se mi vše, měli to opravdu krásné. Doporučila bych
to rodině a také kamarádům. Líbilo se mi to.
Anna Tkačíková
Cirkus Berousek byl na hřišti TJ Slavia Píšť. Šli jsme ze školy pěšky. Vystoupení bylo dobré. Ale zároveň i nudné. Nejvíc se mi líbili psi, kteří chodili
po dvou nohách. Doporučuji to všem, kteří mají rádi akrobacii. Marek Harasim
Šli jsme se školou do cirkusu. Cirkus byl u koupaliště. Vystupovaly tam holky, kluci a klaun. Vystupovala tam i zvířata - psi a holubi. Nejvíc se mi líbili pejsci. Pak se mi líbili i holubi. Doporučila bych to bratrovi. Ještě bych
to doporučila rodičům. 			
Marie Slaninová
Pavlína Majerová a žáci 4. třídy
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V MTB Poháru POMP jsme si z opavské Orlovny odvezli čtyři poháry z věkových kategorií zlato, dvě stříbra a bronz - plus druhé místo

Tomáše Kašného v absolutním pořadí seriálu.
Na vyhlášení Mezinárodního poháru Moravskoslezského kraje v triatlonu převzala rovněž čtyři
stříbrné poháry za kategorie kompletní rodina
Křefkých. Dáša navíc získala třetí místo mezi ženami absolutně.
Poslední formalitou sezony pak bylo oficiální týmové focení, při kterém se někteří z nás zpotili
více než během závodů.
Text a foto Tomáš Svoboda

Kolo vyměnili
za šachové figurky
Teplé dny jsou ty tam. Aby Ondru a Kubu Křefké přes zimu neopustil závodní duch a nevyšli
z kondičky, vyměnili rychlost kol za rozvážné
tahy na šachovnici.
V sobotu 9. prosince se konal v Malých Hošticích již druhý turnaj Okresního přeboru mládeže v rapid šachu - Grand Prix 2017/2018 hraný
švýcarským systémem na sedm kol. Na prvním
turnaji, který proběhl v Opavě, získal Jakub druhé místo a Ondřej skončil čtvrtý.
V Malých Hošticích tentokrát Kuba vybojoval
prvenství jak v kategorii do 18 let, tak i celkově
se ziskem 6,5 bodu ze sedmi možných. Ondra
se umístil celkově čtvrtý a ve své kategorii bral
stříbro.			
Dagmar Křefká

27

sport

ZPRAVODAJ OBEC PÍŠŤ

TJ SLAVIA PÍŠŤ V ROCE 2017

Tenisové soustředění v Chorvatsku (Tenisový klub Píšť)

12. 1.

Myslivecký ples (Myslivecké
sdružení Píšť - Hůrky)

Tenisový turnaj v Chuchelné
(Tenisový klub Píšť)

21. 1.

Ples chovatelů (ZO ČSCH Píšť)

27. 1.

Ples TJ Slavia

28. 1.

Maškarní ples pro děti (SRPMŠ
Píšť)
Bruslení s hokejisty (HC Sršni)

SRPEN
10. - 13. 8. Píšťský odpust 2018 (Obec Píšť)
Odpustové karnevaly (Obec Píšť)
11. - 12. 8. Odpustový koncert (Farnost Píšť)

		
ÚNOR

Rozloučení s létem (Klub maminek s dětmi Píšť)

3. 2.

Tenisové soustředění v Chorvatsku (Tenisový klub Píšť)

Rock and roll ples (Uličníci
z konce světa + Sousedé 55+
z.s. Píšť)

Víkendové stanování na kurtech
(Tenisový klub Píšť)

Večírek hasičů (SDH Píšť)
Pevnost Boyard ve škole (SRPŠ
ZŠ Píšť)
Turnaj rodičů s dětmi v Ostravě
(Tenisový klub Píšť)

ZÁŘÍ
22. 9.

Obecní slavnosti + Vinobraní
(Obec Píšť + místní spolky)

23. 9.

Slavnostní mše svatá při příležitosti
790 let od založení obce (Farnost Píšť)

BŘEZEN
31. 3.

34
29
26
24
21
21
20
19
19
19
11
8
7
3

DOROST - OKRESNÍ PŘEBOR
1. Bolatice
9 0 1
37:11 27
2. Malé Hoštice 8 0 2 28:12 24
3.	Háj ve Slezsku 7 1 2 65:19 22
4. Litultovice
7 1 2 35:18 22
5.	Dol. Benešov B 4 2 4 39:26 14
6. Píšť
4 0 5 22:31 12
7. Slavkov
4 0 5 18:30 12
8. Kylešovice
3 1 5 12:34 10
9. Vávrovice
2 3 5 25:35 9
10.	Hať
1 0 9 17:46
3
11. Vřesina
0 0 9
11:47
0

MINIŽÁCI 1+5 - OKRES
1. Kravaře
7 1 0 118:31
2.	Hlučín
6 1 1
81:30
3.	Hať
6 1 1
68:51
4.	Dolní Benešov 4 2 2 68:55
5.	Darkovičky
4 0 4 58:62
6. Šilheřovice
1 3 4 42:59
7.	Háj ve Slezsku 1 2 5 45:105
8. Píšť
1 1 6 37:54
9. Vřesina
0 1 7 26:96

28

Novoroční koncert (Farnost
a Obec Píšť)

10. 2.

fotbalový podzim

STARŠÍ ŽÁCI 1+7 - OKRES
1. Bolatice
5 0 0
37:6
2. Šilheřovice
5 0 1
28:19
3. Pustá Polom 3 1 2 29:23
4.	Dobroslavice 3 0 3
24:17
5. Píšť
0 1 3
8:23
6.	Háj ve Slezsku 0 1 3
5:20
7. Bohuslavice
0 1 4
5:28

ČERVENEC

7. 1.

tého Ježíška, duchovní klid a do nového roku
hodně osobních, pracovních a sportovních
úspěchů, stálé a pevné zdraví a životní pohodu.
Daniel Šebestík, předseda TJ Slavia Píšť

MUŽI I.B třída - SKUPINA B
1. Vřesina
11 1 1
44:15
2. Strahovice
9 2 2 46:19
3. Petřvald n. M. 8 2 3 35:20
4. Velká Polom 8 0 5 27:26
5. Kozmice
6 3 4 36:28
6. Šilheřovice
6 3 4 29:30
7. Bohuslavice
6 2 5 29:27
8. Ostrava Jih
6 1 6 32:34
9. Klimkovice
6 1 6
19:21
10. Chuchelná
6 1 6 20:31
11.	Darkovice
3 2 8 16:28
12. Píšť
2 2 9 18:37
13.	Hať
1 4 8
14:31
14.	Dolní Lhota
1 0 12 21:39

Šťastná třináctka

LEDEN

A-tým mužů zatím v nové sezoně doplácí na problémy s hráčským
kádrem způsobené především zraněními.
Snímky archiv Slavie

kde výbornému vystoupení podpořenému
skvělým technickým a světelným zajištěním
chyběla odpovídající divácká kulisa. Bohužel
ani neděle nepřitáhla větší návštěvu.
To je pro nás důvod zvážit, jak a s jakou hudební
produkcí (David Koller byl jednou z největších
hvězd za celou éru karnevalů) se příště budeme
úspěšně podílet na Odpustových slavnostech
v Píšti. Aby naše úsilí a množství práce, která
přípravě a organizaci věnujeme, přinesly
odpovídající výsledek i zisk.
V září jsme na hřišti zorganizovali
už tradiční Vinobraní v Píšti. S pomocí naší dvorní kapely Coverband
jsme pro návštěvníky připravili pěkný
večer a noc u dobrého vína, burčáku
a jídla, za kterým - jako na každé akci,
zápasu a někdy i o víkendu - stojí kuchařské
umění a práce Tomáše „Kapra“ Birtka. Bohužel
nás tentokrát nepodpořilo počasí, přesto byla
akce úspěšná.
Začátkem prosince jsme se společně s dalšími
složkami podíleli na zajištění a zdárném průběhu obecního Mikuláše spojeného s rozsvícením
vánočního stromu.
Není toho určitě málo a myslím si, že velkou
měrou přispíváme ke společenskému a sportovnímu vyžití obce a občanů po celý rok. Proto
pro nastávající vánoční svátky a příští rok 2018
přeji všem členům Slavie, příznivcům a všem
občanům a jejich blízkým především klidně
prožité Vánoce v kruhu nejbližších. Také boha-

OBEC PÍŠŤ ZPRAVODAJ

kalendář akcí

Jako každý, i my na konci roku bilancujeme naši činnost v uplynulém roce 2017.
Výsledky a průběžná umístění našich družstev po podzimu najdete v tabulkách na jiném
místě zpravodaje. Více spokojeni můžeme být
s mládežnickými družstvy.
Minižákům pod vedením Karla Morice se daří
s nemalým úsilím doplňovat kádr a každý
úspěch v této kategorii je velkou vzpruhou
pro naše malé naděje.
Podobně je tomu u žáků, kde je pod vedením
Michala Konečného důležitější než výsledky zajištění dostatečného počtu hráčů - nejen v současnosti, ale i pro příští roky.
Naši dorostenci v létě díky doplnění mužstev
v okresním přeboru postoupili ze soutěže
a po půl roce se usadili uprostřed tabulky.
To je výsledkem roční práce trenérů a vedoucích - Patrika Morice, Marca Kupce, Tomáše Blahuta a Honzy Tylečka.
Asi mnohem více jsme čekali od týmu mužů.
Ale po problémech s hráčským kádrem, zapříčiněných hlavně četnými zraněními, to na více
než dvanácté místo po podzimu nestačilo.
V průběhu roku jsme, jako už pravidelně, zorganizovali nebo se podíleli na organizaci mnoha
společenských akcí.
V únoru jsme uspořádali náš tradiční
Valentýnský sportovní ples, kde opět
bohatá tombola a skvělá zábava přispěly k příjemně strávenému zimnímu večeru.
V červnu jsme na našem hřišti zorganizovali podruhé Pivní slavnosti v Píšti. Přes
třináct druhů piva, množství a pestrost dobrého jídla v kombinaci s výborným doprovodem
kapely Coverband a skvělým počasím byly odměnou pro četné návštěvníky této akce.
Stejně jako loni jsme se podíleli na druhém ročníku Turnaje Tygrů pro malé fotbalové naděje
z více než dvaceti mužstev od nás i ze zahraničí
(Polsko, Slovensko).
V srpnu se na našem hřišti konaly tradiční Odpustové karnevaly v Píšti: páteční Helax Dance Party, sobotní vystoupení Davida Kollera
se skupinou a nedělní zakončení odpustu opět
s kapelou Coverband. Pro nás byl velkým zklamáním, po pátečním úspěchu Helaxu s velkým
ohlasem a návštěvou, koncert Davida Kollera,

společenská kronika, kalendář akcí
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Velikonoční turnaj mladších žáků
v ZŠ Píšť (Tenisový klub Píšť)

Výstava ovoce, zeleniny, květin,
kaktusů a hobby (ZO ČZS Píšť)

Velikonoční výstava (ZO ČZS Píšť,
Včelaři)

Bazar dětského oblečení a potřeb
podzim/zima (Klub maminek
s dětmi Píšť)

Bazar dětského oblečení a potřeb
jaro/léto (Klub maminek s dětmi
Píšť)

Setkání předsedů spolků sousedů
z příhraničních obcí (Sousedé 55+
z.s. Píšť)

Vepřové hody (ZO ČSCH Píšť)

ŘÍJEN

DUBEN
7. 4.	Ukliďme svět, ukliďme Česko!
(obec + spolky)

	Ukončení tenisové sezony
na kurtech (Tenisový klub Píšť)

	Den otevřených dveří v hasičské
zbrojnici (SDH Píšť)

	Drakiáda (SRPMŠ Píšť)
Šachový turnaj žáků (Šachový
klub GOBE)

Odemykání lesa (SRPMŠ Píšť)
Spaní ve škole (SRPŠ ZŠ Píšť)

Noc tatínků s dětmi v tělocvičně
(Tenisový klub Píšť)

18. 5.

Velká noční soutěž v požárním
sportu (SDH Píšť)

Svatohubertská mše (Myslivecké
sdružení Píšť - Hůrky)
Adventní výstava (ZO ČZS Píšť)

25. 5.

8. 12.

ČERVEN
9. 6.	Den otevřených dveří + Dětský
den (Sousedé 55+ z.s. Píšť)
Spaní ve škole (SRPŠ ZŠ Píšť)
	Den Země - minivýstava pro děti
(ZO ČSCH Píšť)

Všem novomanželům přejeme na společné cestě životem, ať se jejich láska vínu
podobá - čím starší bude, ať lepší se zdá.
Aby, až léta obarví jejich vlas, řekli si „Bylo
to krásné, vzali bychom se zas.“
Kristina Bialasová

LISTOPAD

	Halloween (SRPŠ ZŠ Píšť)

Pivní slavnosti (TJ Slavia Píšť)

„Manželství je něco, na čem se musí stále
pracovat, co není nikdy hotovo“
André Maurois

Zamykání lesa (SRPMŠ Píšť)

24. - 27. 5. Tradiční tenisové soustředění
v Mokřinkách (Tenisový klub
Píšť)
Noc kostelů (Farnost Píšť)

Jan Klösel
Veronika Bartusková
Alex Norbury Wilson
Radka Moricová
Josef Tomis
Andrea Adamíková
Lukáš Kroker
Andrea Hopenštoková
Radim Masný
Petra Kubínová
Tomáš Mikulenka
Taťána Nováková
Valter Boček	Darina Hlavicová
Václav Beran
Nikola Křepelková
Marcel Puchálka
Adriana Iříková
David Steffek
Aneta Kubiková
Pavel Kalvar
Jana Koutná
Jakub Drobný
Nikola Hajná
Michal Galař
Ivona Haburová
(pozn.: žlutě označení snoubenci pocházejí
z Píště)

	Halloween (SRPŠ ZŠ Píšť)

KVĚTEN
6. 5.

V obci Píšť bylo letos uzavřeno třináct manželství. Před Farním úřadem církve římskokatolické Píšť bylo požehnáno devíti manželským párům. Zdejší kostel sv. Vavřince je
mezi snoubenci velmi oblíbený, sňatek zde
uzavřelo devět párů, tři dvojice snoubenců
byly z jiných obcí.
Před naším matričním úřadem stvrdily svá
manželství čtyři páry - dvě svatby proběhly v obřadní místnosti zdejšího obecního
úřadu, dva sňatky byly uzavřeny na jiném
vhodném místě, a to na zahradě za kostelem sv. Vavřince a na zahradě rodinného
domu rodičů nevěsty.

PROSINEC
Mikuláš a rozsvícení vánočního
stromu (spolky obce Píšť, Obec Píšť)
Vepřové hody (SDH Píšť)
Živý Betlém (Obec Píšť, Schola Píšť)

2018
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
V říjnu, listopadu a prosinci oslavili nebo
ještě oslaví svá významná životní jubilea
- 80., 85. a vyšší narozeniny - tito jubilanti
z řad našich spoluobčanů:

ŘÍJEN
Hedvika Blokešová
Edeltrauda Homolová
Hildegarda Zlotá
Hedvika Paskudová
Hedvika Zierlová
Hildegarda Klíšťová
Anna Stachová
Věroslava Krausová
Emília Suchánková
Gotharda Birtková

EDELTRAUDA HOMOLOVÁ, 80 LET

HUBERT PĚCHÁČEK, 80 LET

HEDVIKA PASKUDOVÁ, 86 LET

KATEŘINA KLÍŠŤOVÁ, 86 LET

ANNA STACHOVÁ, 90 LET

GOTHARDA BIRTKOVÁ, 96 LET

PF 2018

80 let
80 let
85 let
86 let
86 let
88 let
90 let
91 let
91 let
96 let

LISTOPAD
Marie Tylšarová
Kateřina Štefková
Kateřina Klíšťová
Kateřina Horklová
Elffrida Prengelová

80 let
85 let
86 let
87 let
92 let

Snímky Magda Smolková

PROSINEC
Marie Blokešová
Valter Lasák
Hubert Pěcháček
Matylda Zlotá

80 let
80 let
80 let
86 let

Obec Píšť přeje touto cestou všem jubilantům pevné zdraví, osobní a rodinnou pohodu, hojnost Božího požehnání
a šťastně prožité dny v kruhu svých blízkých.
Kristina Bialasová

Poslední
rozloučení

V říjnu 1957 uzavřeli sňatek manželé Emilie a Hubert Pěcháčkovi, nyní oslavili diamantovou svatbu - 60 let svého manželského svazku.

„Všechny nás čeká stejná noc a všichni
se jednou vydáme cestou smrti“
Quintus Horatius Flaccus
V letošním roce jsme se navždy
rozloučili s těmito našimi
spoluobčany:
Linus Lasák	Hildegarda Lasáková
Vilibald Sněhota
Kristina Komínková
Alžběta Kovarová
Erhard Pacur
Anna Křonová
Erich Herman
Berthold Sládek
Anděla Lišková
Zdeňka Blokešová
Werner Křefký
Emil Vyležich
Emilie Drobná
Libuše Chmielowiczová
(ke dni 20. 11. 2017)
Kristina Bialasová
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Již 60 let společného života prožili také
manželé Adéla a Günter Kurzovi, diamantovou svatbu oslavili začátkem listopadu.

Společný slib věrnosti a první manželské políbení si připomněli manželé Hedvika a Günter
Franzovi, kteří oslavili začátkem října zlatou
svatbu - 50 let společného života.

Ať betlémské světlo rozzáří a prohřeje
Vaše domovy nejen v čase adventu...
Krásné prožití vánočních svátků
a v novém roce mnoho zdraví,
spokojenosti a úspěšných dnů
Vám přejí
Rada a Zastupitelstvo obce Píšť
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