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Obec Pištín
Počet obyvatel (2013): 574
Katastrální plocha (ha): 1403 ha
Počet místních částí: 4
Názvy místních částí: Češnovice, Pašice, Pištín, Zálužice
www.pistin.cz
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Krátce z historie obce:
Pištín patří mezi devět historických vesnic, počítaných k oblasti tzv. Zbudovských Blat. První
písemná zmínka o obci pochází z roku 1261, v té době byl Pištín již farní osadou. Jednotlivé
vesnice v této lokalitě vznikly koncem 12.století, v počátku velké kolonizační vlny, kdy bylo
české i německé obyvatelstvo přímo vyzýváno, aby osadilo volnou královskou půdu v
blízkosti nebezpečně se rozpínajícího Vítkovského dominia. Světskou a panskou správou
tedy patřily ke královskému hradu Froburg (dnešní Hluboká nad Vltavou).
Dominantou středu Pištína je jednolodní kostel sv. Vavřince, obklopený hřbitovem, po požáru
r.1752 byly při barokní obnově kostela zachovány zbytky románského zdiva a části gotických
kleneb. Matriky pištínské fary jsou uchovány od roku 1654 a jsou zdrojem řady informací o
místním obyvatelstvu.
Velmi významné události v historii vesnic se udály v letech 1813-1825, kdy probíhala
velkorysá rekonstrukce císařské silnice, která procházela obcí Pištín a Češnovice, a
částečně změnila tvář těchto obcí (např. zasypaný velký návesní rybník či výstavba
zájezdního hostince v Češnovicích...). Rok 1850 pak byl význačný hlavně tím, že zdejší
sedláci a chalupníci se vykoupili z poddanství a tak získaly pole i domy do svého vlastnictví.
Následovala výstavba řady nových objektů a ty původní byly rekonstruovány ve stylu tzv.
selského baroka.
Ze sakrálních staveb, o které se v současnosti stará obec, jmenujme kapličku sv. Barbory (r.
1830) u Pašic, novogotickou kapli sv. Vojtěcha (r.1868) a návesní kapli sv. Anny (r.1892) v
Češnovicích.
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Zajímavosti a tipy na výlet; komentáře (dostupnost služeb pro návštěvník; destinační
management; drobná turistická infrastruktura a značení; cyklostezky a cyklotrasy; dopravní
dostupnost; péče o památky; Wifispoty; kulturní kalendář)
Občané Pištína jsou velmi aktivní, také díky nim získala obec postupně několik ocenění
„Vesnice roku“ – Modrou stuhu za společenský život, Bílou stuhu za činnost mládeže a
diplom za péči o kulturní dědictví.
Působí zde místní sbory dobrovolných hasičů, baráčníci, myslivecké sdružení, organizace
Českého svazu žen, FC Praktic , spolek včelařů či chovatelů holubů, v r. 2011 pak tyto spolky
založily společné Občanské sdružení sv. Vavřince. Obec baráčnická Pištín oslavila již 75 let
svého trvání, je členem X. župy spisovatele J. Holečka a patří k jejím nejlepším členům. V
říjnu 2013 uspořádají v Pištíně výroční setkání s ostatními baráčnickými obcemi, každoročně
pak pořádají Staročeský bál, při mnoha akcích také tančí českou besedu. Sportovní nadšení
obyvatel podporuje obec zvelebováním hřišť pro všechny věkové kategorie. Pro spolkovou
činnost byly zrekonstruovány objekty v Pištíně a Češnovicích, kde nově vzniklo i hasičské
muzeum, a působí zde místní knihovny.
Dnešní vesnice Zálužice vesnice vznikla v roce 1490, když původní ves musela ustoupit
rybníku Bezdrev, který zda byl zbudován na příkaz majitele panství Hluboká Viléma z
Pernštejna za účelem chovu ryb. Bezdrev je dnes třetím největším rybníkem v ČR, produkcí
ryb však zaujímá místo první. Rybník je napájen Soudným potokem, svým umístěním má
charakter údolní nádrže a jeho voda je dále rozváděna do menších rybníků a sádek. V
Češnovicích lze navštívit Včelařské muzeum.
Bezdrev je dobře známý také jako letní turistické a sportovní středisko. Břehy rybníka jsou
posety rekreačními objekty, jejichž obyvatelé přírodní prostředí využívají nejen ke koupání
ale i k vodním sportům, především jachtingu a windsurfingu.
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Služby pro turisty





veřejná pláž se vstupem zdarma s občerstvením (pod Základní školou)
pláž ve Frymburku pod školou v přírodě
pláže v kempech Vřesná a Frymburk
pláže v Hrdoňově, Kovářově,na Větrníku









půjčovna loděk a šlapadel
půjčovna a prodejna jízdních kol, včetně servisní dílny
speciální prodejna rybářských potřeb
tenisové antukové kurty
antukové kurty pro nohejbal a volejbal
víceúčelový sportovní areál s umělým povrchem
lyžařský vlek „ Na Martě“








cestovní kancelář zajišťující ubytování, směnárnu a prodej rybářských povolenek
čerpací stanice
(placené) parkoviště na náměstí cca 50 vozidel
odstavné parkoviště cca 70 vozidel (pochůzková vzdálenost od náměstí do 10 minut)
soukromý autoservis
taxislužba






nákupní středisko s prodejnou elektro, železářství, drogerie a papírnictví
prodejna potravin
markety smíšeným zbožím
drobné obchůdky (upomínkové předměty, zdravá výřiva apod.)




internetová kavárna
veřejná knihovna (provoz: každé úterý a čtvrtek odpoledne)




pošta (bankovní provoz: Poštovní spořitelna)
bankomat





lékařská služba první pomoci
zdravotní středisko – praktický lékař pro dospělé, dětský lékař, zubní lékař
hasiči (IZS, SDH)




kadeřnictví
aquapark v komplexu Wellness Hotelu Frymburk (vodní aerobik, wellness procedury,
solná jeskyně, saunový svět)




zastávka ČSAD
převoz Frymburk – Frýdava (květen – říjen)



ubytování v hotelech, penzionech a chatách s celkovou kapacitou cca 1 500 lůžek
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle věku; komentáře (oblast bydlení a
rozvojových obytných zón, sociální služby, spolková činnost, poznámky k demografickému
vývoji a hrozbám
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Zdroj: vdb.czso.cz
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MAPKA OBCE (rozvojové obytné zóny)
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle vzdělání; komentáře (oblast školství –
předškolní, základní a střední školství; zájmové vzdělávání)

bez vzdělání
základní vč.neukončeného
střední vč. vyučení
úplné střední s maturitou
nástavbové studium
vyšší odborné
vysokoškolské

Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání
CELKEM
počet obyvatel starší 15 let:
495
Dosažený stupeň vzdělání:
2
 bez vzdělání
99
 základní včetně neukončeného
216
 střední vč. vyučení (bez maturity)
115
 úplné střední (s maturitou)
12
 nástavbové studium
6
 vyšší odborné vzdělání
34
 vysokoškolské

MUŽI
249

ŽENY
246

1
33
130
53
5
1
19

1
66
86
62
7
5
15

Zdroj: vdb.czso.cz

ZŠ a MŠ Pištín - 0
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle ekonomické aktivity; komentáře
(oblast zaměstnanost, místní zaměstnavatelé, rozvojové zóny pro podnikání, prostory pro
podnikání, brownfieldy)
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Celkem

Muži

Ženy

Ekonomicky aktivní

278

161

117

Zaměstnaní

268

154

114

201

108

93

Zaměstnavatelé

11

7

4

Pracující na vlastní účet

42

33

9

Pracující důchodci

8

6

2

Ženy na mateřské dovolení

8

-

8

Nezaměstnaní

10

7

3

287

117

170

Nepracující důchodci

143

55

88

Žáci, studenti, učni

87

43

44

Osoby s nezjištěnou
ekonomickou aktivitou

12

8

4

Zaměstnanci
Z toho podle
postavení v
zaměstnání

Ekonomicky neaktivní

Z toho

Zdroj: vdb.czso.cz

RES - počet podnikatelských RES - počet podnikatelských
subjektů celkem – Rok 2008 subjektů celkem – Rok 2012
81

RES - právní forma RES - právní forma
– Živnostníci – rok – Živnostníci – rok
2008
2012

88

RES - právní forma - RES - právní forma Zemědělští
Zemědělští
podnikatelé – rok
podnikatelé – rok
2008
2012
4

52

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2008

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2012

10

12

3

Obec název

Hromadná
ubytovací
zařízení hotely,
motely

Hromadná
ubytovací
zařízení penziony

Hromadná
ubytovací
zařízení turistické
ubytovny

Hromadná
ubytovací
zařízení kempy,
chatové
osady

Vyšší Brod

0

1

0

0
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RES Hromadná Ubytování,
ubytovací
stravování
zařízení a
ostatní
pohostinství
– rok 2013
0
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Vývoj míry nezaměstnanosti:
Obec název

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2008

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2009

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2010

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2011

Pištín

4,0

4,4

3,2

4,4

Zdroj: ČSÚ

Členění uchazečů o zaměstnání v jednotlivých obcích dle cílových skupin

Obec název

Pištín

PIŠTÍN

Počet
Počet
Počet
uchazečů Počet
Počet
uchazečů
Počet uchazečů uchazečů evidence uchazečů - uchazečů ve věku 50
- celkem – rok
OZP –
nad 24
absolventů mimo CS
let a více –
2013
celkemměsíců – – celkem – – celkem –
celkem –
rok 2013
celkem –
rok 2013
rok 2013
rok 2013
rok 2013

17

0

6

1

5
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Statistická data dle SLDB – vyjížďka obyvatelstva; komentáře (oblast dopravní
obslužnosti, stav dopravní infrastruktury; cyklostezky; volnočasová infrastruktura)
Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící celkem
Vyjíždějící do zaměstnání
V rámci obce
Do jiné obce okresu
Vyjíždějící do
Do jiného okresu kraje
zaměstnání
Do jiného kraje
Do zahraničí
Vyjíždějící do škol
V rámci obce
Vyjíždějící do škol
Mimo obec
Zdroj: vdb.czso.cz
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155
21
126
2
4
2
64
64
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MAPKA OBCE VČETNĚ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ – dopravní dostupnost
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Významní aktéři v místě – zaměstnavatelé, školy, spolky; přehled a komentáře
Podnikatelé v oboru cestovního ruchu – ubytování, stravování a doprovodné služby

WELLNESS HOTEL FRYMBURK Frymburk, Frymburk 140



Hotel ****

celoroční
provoz

101 a
více

ubytování v hotelech, penzionech a chatách s celkovou kapacitou cca lůžek

ZŠ a MŠ Pištín - 0
Aktivní neziskové organizace, spolky a uskupení:








SDH Pištín
SDH Češnovice
ČSŽ Pištín
ČSŽ Češnovice
FC Praktic pištín
OS Svatý Vavřinec
Obec Baráčnická Pištín

PIŠTÍN

aktualizace: 03/2015

PROFIL OBCE

Důležitá infrastruktura v místě – obchody/zásobování, doprava/dopravní obslužnost,
církevní stavby a drobná architektura, zázemí pro spolkovou a volnočasovou činnost,
sportoviště; přehled a komentáře


SDH Pištín, Češnovice

Krajina a životní prostředí – údržba krajiny, chráněné lokality; komplexní pozemkové
úpravy; rozvojové zóny; kanalizace a ČOV; odpadové hospodářství – plánovaný vývoj;
informace, poznámky, komentáře

ČOV Frymburk (provozuje ČEVAK)
A.S.A. České Budějovice - provozovna Frymburk zabezpečuje pro oblast Lipenska a
přilehlých obcí svoz komunálního odpadu, separaci odpadu pomocí označených nádob a
odvoz vytříděných komodit k dalšímu zpracování. V obci Chvalšiny provozuje sběrný dvůr
odpadů, soustřeďuje nebezpečný a velkoobjemový odpad.
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Specifika obce – vnitřní i vnější vztahy; partnerství a jeho rozvoj; místní tradice;
kalendář obecních akcí; přehled a komentáře, doplňující informace

Člen SO Blata (sídlo v místě)
Umístění v soutěži Vesnice roku Jihočeského kraje – 2014: 2. místo v hlavní soutěži; 2013 Čestné uznání za výstavbu zvoniček a Cenu hejtmana Jihočeského kraje ; 2012 – Modrá
stuha za společenský život v obci; 2011 – Bílá stuha za činnost mládeže
Obec Pištín je členem Národní sítě Zdravých měst
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Rozpočet obce v roce 2013; komentáře k výdajům a aplikovaným řešením v oblastech
odpadového hospodářství, sociální služby, podpora spolkové činnosti

Zdroj: monitor.statnipokladna.cz
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Rozpočet pro výdaje
Obec

Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
(v Kč)
(v Kč)
(v Kč)

Pištín

8 399 300

14 704 058

14 364 060

Bezpečnost státu a právní ochrana

100 000

274 655

264 338

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

955 000

1 586 185

1 491 239

Služby pro obyvatelstvo

4 787 300

8 779 554

8 645 006

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3 266 500

5 703 523

5 599 733

Kultura, církve a sdělovací prostředky

248 800

588 500

576 075

Ochrana životního prostředí

966 000

1 334 900

1 323 597

Tělovýchova a zájmová činnost

182 000

692 371

688 863

Vzdělávání a školské služby

70 000

413 160

412 180

Zdravotnictví

54 000

47 100

44 559

Všeobecná veřejná správa a služby

2 054 000

3 777 464

3 682 215

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

503 000

286 200

281 263

Zdroj: monitor.statnipokladna.cz
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Pocitová mapa obce – bezpečnost (problémy, omezující nedostatky – např. veřejné
osvětlení; prevence); sociálně vyloučené lokality/míst/objekty a skupiny; dopravní
bezpečnost a (bez)bariérovost; komunitní práce s veřejností (otevřenost radnice, přenos
informací, pořádání fór s veřejností, anket a podobně; zájem obyvatel o dění v obci,
zapojování do spolkové činnosti, dobrovolnictví); přehled a komentáře, doplňující informace
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Absorpční kapacita obce – dosavadní zkušenosti s čerpáním dotací; přehled a
komentáře, doplňující informace (především o zpracování externě/zaměstnanci úřadu);
základní informace také o dalších příjemcích dotací (spolky, firmy…)

Zásobník projektů I.:
 Kanalizace pro Pištín a Češnovice
 Odvedení vody – Češnovice a Pištín
 Oprava komunikace Pašice - Volešek
 Oprava návsi obce Češnovice
 Oprava návsi obce Pištín
 Protipovodňová opatření
 Zvuková knihovna Češnovice
 Modernizace knihovny Češnovice
 Podpora čtenářství Češnovice

Zásobník projektů II.:
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