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7. května byla  vysvěcená kaplička v Žirovech.



Vážení spoluobčané, 

SLOVO STAROSTKY NA ÚVOD

STALO SE LETOS V PIČÍNĚ

letošní červnový zpravodaj přináší informace 
o akcích, které se v Pičíně od začátku roku ode-
hrály, a o akcích, které se připravují. Myslím, 
že je toho letos dost, na co můžeme v Pičíně 
vzpomínat.

Začátek roku ještě poznamenala nedobrá epi-
demiologická situace a s ní související opatře-
ní, nošení roušek a další omezení. Postupně se 
ale vše k radosti nás všech uvolňovalo a mohli 
jsme se zase scházet na akcích, které nám tolik 
chyběly.

První letošní akce, na  které jsme se mohli 
po delší době prohlédnout bez roušek, pro-

běhla v březnu k Mezinárodnímu dni žen. Byla 
na sále v restauraci a zúčastnily se jí převážně 
ženy, členky Červeného kříže. Za hudebního 
doprovodu a při tanci si bylo o čem povídat. 
Letos konečně proběhlo i pálení čarodějnic, 
Dětský den, pochod Pičín – Řitka a další akce 
bez omezení. Je léto a posezení před restaurací 
se plní návštěvníky. Máme k sobě zase blíž 
a věříme, že nám to vydrží.

Přeji všem krásné letní dny, pohodové léto 
a klidnou dovolenou. A samozřejmě zdraví, 
abyste si to všechno mohli opravdu užít.

RNDr. LENKA KUPKOVÁ, starostka

Hned na začátku roku 
jsme mohli popřát naší 
nejstarší občance, paní 
Danušce Misarové k je-
jím neuvěřitelným 95. na-
rozeninám a v dubnu 
také k 95. narozeninám
paní Libuši Holé. Obě že-
ny nás inspirují svou vita-
litou a pozitivním myš-
lením. Pevné zdraví jim 
společně se členy jejich 
rodiny popřáli zástupci 
Obce Pičín. 

Danušky 
Misarové
a 
Libuše Holé

95.95.
NARO-
NARO-

ZENINY
ZENINY
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POSEZENÍ
při příležitosti MDŽ  

19. 3. 2022 se konalo v sále restaurace v Pi-
číně posezení při příležitosti MDŽ. 
Akci připravila místní organizace Červeného 
kříže spolu s Obcí Pičín. Přišlo 40 žen, některé 
s doprovodem. K příjemné atmosféře přispěla 
živá hudba pana Buriana, která hrála k tanci 
i poslechu. Ženy dostaly kytičku a malé ob-
čerstvení. Na  akci panovala dobrá nálada.
 Příští Posezení při příležitosti MDŽ bude 
4. března 2023
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SVĚCENÍ KAPLIČKY V ŽIROVECHSVĚCENÍ KAPLIČKY V ŽIROVECH
V sobotu 7. 5. 2022 byla vysvěcena kap-
lička v Žirovech. Za přítomnosti asi 40 
občanů kapličku vysvětil otec Mgr. Ma-
riusz Walczak. Kaplička je zasvěcená 
Panně Marii Královně.

Otec Mgr. Mariusz Walczak se pomodlil za všech-
ny přítomné a za mír a připomněl mimo jiné mě-
síc máj a jeho význam pro věřící. Přítomní pak 
společně zpívali píseň K  Panně Marii Pičínské 
za hudebního doprovodu paní Magdy Dragou-
nové. 
Starostka pak krátce připomněla něco z histo-
rie kapličky. Kapličku vlastní Obec Pičín od roku 
2007. Původně byla kaplička v soukromém vlast-
nictví. Na konci 19. století ji postavila rodina, žijící 
v protější chalupě v Žirovech, pro syna, který za-
hynul. Později ji spolu s domem koupil další vlast-
ník. Poslední soukromý vlastník kapličku koupil 
pro svou maminku k životnímu jubileu a začal 
jí opravovat. Nakonec byla kaplička v roce 2007 
darována Obci Pičín. Obec jí v roce 2016 
s  přispěním prostředků Ministerstva 
pro místní rozvoj opravila.
Kaplička není kulturní památka, ale 
patří mezi výrazné architektonicky 
zajímavé drobné stavby místního 
významu. Jedná se o  drobnou 
stavbu z 19. století na obdélní-
kovém půdoryse se sedlovou 
střechou krytou keramickou 
krytinou, z níž vystupuje sank-
tusová věžička ukončená mako-
vicí s kovovým křížkem. Vstupní 

průčelí je ukončeno štítem bez štukových prv-
ků. Vstup do kapličky je dvoukřídlými částečně 
prosklenými dveřmi osazenými v  kamenném 
ostění zakončený půlkruhovým nadsvětlíkem. 
O  kapličku se vzorně starají občané Žirov, 
za  to jim patří velké poděkování. Pomáha-
li také významně s  přípravou sobotního ob-

4



STALO SE LETOS V PIČÍNĚ

řadu. Bylo vidět, že ke  kapličce mají krásný 
vztah a  je pro ně důležitá. Stejně jako pro 
nás ostatní k  Žirovům neodmyslitelně patří. 
Podle plánu byl sraz u kostela Narození Panny 
Marie v Pičíně ve 13 hodin. Odtud se šlo s panem 
farářem do Žirov ke kapličce pěšky. Ti, co přije-
li autem, a občané ze Žirov již čekali na místě. 
Po obřadu někteří účastníci poseděli u občerst-
vení v restauraci v Pičíně.
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STALO SE LETOS V PIČÍNĚ

NOC KOSTELŮ
Noc kostelů, celosvětový svátek kostelů, se 
konala v pátek 10. 6. 2022 od 20:00 hodin 
i v kostele Narození Panny Marie v Pičíně. 
V celých Čechách se k akci přihlásilo 1729 
kostelů. Někde byly kostely jen otevřené 
návštěvníkům, některé kostely si připravi-
ly pro návštěvníky zajímavý program.

V Pičíně se letos akce zúčastnilo 70 návštěvní-
ků. V programu vystoupil administrátor farnosti 
- otec Mgr. Mariusz Stanislaw Walczak, který je 
v naší farnosti od 1. 7. 2019. Řekl přítomným něco 
o sobě a pak hovořil o některých aspektech víry 
a také o farnosti. Vystoupení o sochách a Pan-
ně Marii si připravila Lenka Brettlová. Shrnula 
předchozí vyprávění, kdy se v minulých letech 
věnovala jednotlivým sochám, a jako vždy byla 
její přednáška poutavá a plná zajímavých infor-
mací. Srovnala historické kontexty událostí a vý-
znamných dat a letopočtů v Pičíně s významnými 
a známými daty a letopočty z historie naší země. 
Pan Petr Hrubý přednesl l. epištolu sv. Pavla Ko-
rintským.
 Ing. Josef Bedřich hovořil o historii kostela a Pi-
čína, navázal na předchozí vystoupení. Informo-
val pak návštěvníky o opravách, které v kostele 
provádí Spolek pro podporu kulturního dědic-

tví v obci Pičín, kterého je předsedou a hlavní 
hybnou silou. Vzhled kostela a zachování toho 
krásného, co se v kostele Narození Panny Marie 
nachází, je především jeho zásluha. Řadu prací 
provádí sám nebo s pomocí členů své rodiny. 
Financování oprav by ale samozřejmě nebylo 
možné bez podpory občanů Pičína a příznivců 

Pičínského kostela Narození Panny Marie, kteří 
na opravy přispívají finančně. Všem, kdo tímto 
způsobem přispívá na  dobrou věc, poděkoval 
Ing. Josef Bedřich, předseda Spolku.
Na konci nechyběla ani chvilka v přítmí se zapá-
lenými svíčkami, kdy si mohl každý na chvilku 
rozjímat a vstřebat atmosféru. Jako každý rok 
si pak návštěvníci mohli prohlédnout v koste-
le místa,  kam se běžně nedostanou - sakristii, 
věž, hodiny a zvon. Velký zájem byl především 
o prohlídku zvonů, které v minulém roce prošly 
opravou a rekonstrukcí. 
Akce proběhla pod záštitou Obce Pičín.

Foto Ing. Josef Bedřich
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Dne 14. 5. 2022 se u rybníka Draha od ranních ho-Dne 14. 5. 2022 se u rybníka Draha od ranních ho-
din po celý den konaly dětské rybářské závody.din po celý den konaly dětské rybářské závody.

Závody organizoval v rámci kroužku mladých ry-
bářů v Pičíně Český rybářský svaz, místní orga-
nizace Bohutín, který při závodech zastupovala 
Ing. Barbora Burešová a Jiří Vacek. Při dobře při-
praveném závodě se celý den děti bavily. Kromě 

chytání ryb museli účastníci řešit i některé další 
úkoly, poznávat ryby a plnit další disciplíny. Při 
závodě uplatnili vše, co se v kroužku naučily. Na 
závěr nechybělo opékání špekáčků. Po závodě 
místo organizátoři s účastníky závodu dokonale 
uklidili.
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DĚTSKÝ DEN
I když počasí vypadalo všelijak, ani 
mraky, které se odpoledne proháně-
ly po obloze, akci nezhatily. Dvakrát 
sice musel být Dětský den přerušen, 
ale děti s rodiči vždy jen počkaly, až 
přestane pršet, ukryly se pod stříš-
kou restaurace a po dešti znovu vy-
běhly plnit úkoly a soutěžit.

Akce se zúčastnilo asi 70 dětí s rodiči. Byla pro ně 
připravena řada soutěží a úkolů. Jejich splnění se 
zaznamenávalo na kartičku, kterou každé dítě 
dostalo spolu s odznáčkem na začátku. Byla při-
pravena stanoviště s úkoly, hry pro děti a také pro 
děti s rodiči. Na konci dostalo každé dítě balíček 
a mohlo se občerstvit při pikniku připravenými 
dobrotami a ovocem. Na závěr přišlo opékání 
špekáčků. Ti, kteří vydrželi až do úplného konce, 
se zúčastnili fotbalového zápasu děti proti rodi-
čům. Vydařené odpoledne díky dobrovolníkům, 
kteří se podíleli na jeho organizaci a dětem se 
celé odpoledne věnovali. Bavili se všichni.
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Foto: Václava Kupková
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ČARODĚJNICE 2022ČARODĚJNICE 2022

Čarodějnice 30.4.2022 byly ve znamení radosti 
z toho, že se akce může opět konat.

Nakonec ani nepršelo, i když to zpočátku na déšť 
vypadalo. Večer si určitě všichni užili. Malé i velké 
čarodějničky a čarodějnice a malé čaroděje vy-
hodnotila porota a ti nejhezčí dostali odměnu – 
model čarodějnice. Dobroty ale dostaly všechny 
děti, které na akci přišly. Občerstvení připravili 
jako už tradičně dobrovolné hasičky a hasiči 
– členové SDH Pičín. Nechybělo nic, všichni se 
dobře bavili, hasiči kontrolovali oheň a nemuseli 
zasahovat. 
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ČARODĚJNICE 2022ČARODĚJNICE 2022
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Dokončení opravy hřbitovní zdi
V březnu proběhla rekonstrukce zbylé části hřbitovní zdi. Nyní je již 
zeď kolem celého hřbitova v bezvadném stavu. Opraven je i horní 
vstup na hřbitov, kde se při špatném počasí v blátě špatně chodilo.

STALO SE LETOS V PIČÍNĚ

UKLIĎME OKOLÍ PIČÍNAUKLIĎME OKOLÍ PIČÍNA
Hlavní akce proběhla dle plánu dne 31. 3. 2022. 

Sraz byl v Pičíně před restaurací. 
I přes nepřízeň počasí se nás sešlo 10. Již v před-
chozích dnech ale ti, kteří věděli, že se akce nemo-
hou zúčastnit (celkem 4 další), přinášeli nasbírané 
odpadky, které ukládali na dohodnuté místo. 

V úterý 29 . 3.  2022 přinesly obrovský pytel odpad-
ků 4 děti z místní školy s tím, že si chtěly hrát, ale 
nemohly se koukat na ten nepořádek. Ve středu 
vyrazily na úklid děti z místní školy (celkem 35), 

s nimi znovu i ty, které 
uklízely i v úterý. S údi-
vem jsme nacházeli 
i odhozený záchod, le-
hátko, židličku, pneu- 
matiky. Všem, kteří se 
akce zúčastnili patří 
velký dík a  ocenění, 
že zájem o  své okolí 
projevili tímto způsobem. Věříme, že děti, které 
se na akci podílely, nenapadne odhodit odpad- 
ky v přírodě nebo v obci mimo koš. Určitě je akce 
přiměla se zamyslet nad tím, v jakém prostředí 
žijí, jak ho mohou ovlivnit a jak přispět k jeho 
zkrášlení. Děkujeme organizátorům celostát- 
ní akce Uklízíme Česko za  poskytnutí rukavic 
a pytlů, za poskytnutí propagačních a informač-
ních materiálů a za podporu aktivit při jarním 
úklidu.
Po hlavní akci dne 31. 3.  2022 si účastníci nakonec 
opekli buřty na grilu a chvíli poseděli.



SOUSEDSKÉ 
POSEZENÍ

Český Červený kříž v Pičíně ve spolupráci s Obcí 
Pičín organizoval sousedské posezení s hudbou 
a tancem. 

Akce se zúčastnilo více 
než 40 občanů, některé 
ale zřejmě odradilo ne-
jisté počasí. Ti, co přišli, 
nelitovali. Při hudbě, tan-
ci a občerstvení, které při-

pravily pro hosty členky 
Červeného kříže, se hos-
té dobře bavili. Červnové 
sousedské posezení je 
v Pičíně už tradicí, příští už 
je naplánováno na sobotu 
24. 6. 2023. Takže se máme 
zase na co těšit.

STALO SE LETOS V PIČÍNĚ

Nové autobusové čekárny 
u kostela a u bytovek

Začátkem roku proběhla demolice zděné zastávky 
autobusu u kostela. 

Zastávka, do které nebylo vidět, byla často ter-
čem útoku vandalů, kteří v ní rozbíjeli okna a za-
stávku znečišťovali. V dubnu pak byla na tomto 
místě osazena zastávka nová. Je průhledná, takže 
bude více pod veřejnou kontrolou a je v úpravě 
antidelikvent. Stejně nahradila nová zastávka 
i plechovou boudu, která sloužila roky jako za-
stávka u bytovek, a byla již v dezolátním stavu. 
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POŠKOZOVÁNÍ ČERPADLA
Upozorňujeme občany, že stále dochází 
k poškozování čerpadla na ČOV v důsledku 
vhazování hadrů nebo vlhčených ubrousků 
do kanalizace. Obec Pičín bude pokračovat 
v kontrolách kontrolních šachet a zjišťování 

úseků, ve kterých 
jsou hadry nebo 
vlhčené ubrousky 
do kanalizace vy-
pouštěny. Budeme 
hledat viníka.

Pro uživatele obecní 
splaškové kanaliza-
ce platí Kanalizační 
řád, k jehož dodržo-
vání se všichni, kdo 

jsou na kanalizaci napojení, 
zavázali. Kanalizační řád je 
zveřejněn na stránkách Obce 
Pičín nebo ho můžeme na žá-
dost vytisknout.
V důsledku nedodržení ka-
nalizačního řádu vhozením 
hadru do kanalizace může 
dojít k poškození čerpadla a 
technologie ČOV. Tím se po-
chopitelně zdraží provozní 
náklady a v důsledku se to 
odrazí v ceně za stočné.

ŽÁDÁME OBČANY, 
ABY KANALIZAČNÍ ŘÁD DODRŽOVALI 
A NEVHAZOVALI NIC DO KANALIZACE.

VANDALISMUS NA DĚTSKÉM HŘIŠTI
Bohužel jsme v posledních měsících svědky toho, 
že se stává, že dětské hřiště u školy a okolí víceú-
čelového hřiště je opakovaně poškozováno van-
daly. V červnu muselo být dětské hřiště na několik 
dní uzavřeno, než se podařilo opravit poškozená 
vstupní vrátka, zařízení hřiště a vysbírat střepy, 
které byly rozesety po celém dětském hřišti. To 
vše se stalo přes den, protože hřiště se na noc 
zamyká, a poškození bylo zjištěno při večerním 
zamykání hřiště.

Stejně dochází k opakovanému ničení drátěn-
ky, která oplocuje nádrž u fotbalového hřiště. 
Děti se pak přes sešlapanou drátěnku dosta-
nou k nádrži a lezou na ní, což je jednak ne-
bezpečné a jednak tím dochází k poškození 
majetku. Opravy byly prováděny několikrát 
a situace se stále nelepší.

Stejně dochází k opakovanému ničení drátěn-



AKCE V PIČÍNĚ

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 62
Dále pokračují stavební práce na akci Stavební 
úpravy objektu č.p. 62. V září by měly být práce 
ukončeny. Pro školu dopoledne a pro ostatní ob-
čany odpoledne bude v budově k dispozici tělo-
cvična, která dnes škole tolik chybí, a klubovny. 
Projekt  Stavební úpravy objektu č.p. 62 bude rea-
lizován za přispění prostředků státního rozpočtu 
ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Přeložky ČEZ a rekonstrukce veřejného osvětlení
Na podzim probíhala v Pičíně akce ČEZ - 
byly budovány přeložky nadzemního ve-
dení do země. Občané museli v období 
budování přeložek strpět trochu nepo-
hodlí, několikrát byla omezena doprava, 
ale určitě si všichni všimli, jak se obec bez 
změti drátů nadechla a vypadá mnohem 
líp. Věříme, že uložení vedení do země 
sníží i poruchy, které vznikaly v obci při 
větrném počasí.

Současně s budováním přeložek probíhala také 
rekonstrukce veřejného osvětlení, která byla vy-
volaná likvidací sloupů, na kterých byly lampy 
původně pověšené. 
Budování přeložek a s ním související rekonstruk-
ce dalších částí veřejného osvětlení bude nadále 

pokračovat, v letním období proběhne realizace 
přeložek v Žirovech a nad Antonínem, zpraco-
vává se projektová dokumentace i na zbývající 
úseky v Pičíně. Realizace by měla proběhnout 
koncem letošního nebo začátkem příštího roku.
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PROJEKT  STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 62 
BUDE REALIZOVÁN ZA PŘISPĚNÍ PROSTŘEDKŮ 

STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Z PROGRAMU 
MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ.  
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ŠKOLA

Běh školy se od března pomalu dostával do sta-
rých kolejí. Děti si nyní užívají školu po staru, bez 
roušek, bez testování, ale hlavně se do školy vrá-
tily akce, které děti během předcházejících dvou 
let musely oželet díky covidovým opatřením.

Od dubna do června absolvovali žáci základní 
školy plavecký výcvik. Děti byly nadšené z toho, 
že se po dvou letech opět dostaly do plavecké 
školy. Musíme (učitelé) uznat, že se opravdu sna-
žily a šlo jim to.
V květnu jsme se školou byli na týdenním pobytu 
ve škole v přírodě u Lipna. Program byl oprav-
du nabitý a dny utíkaly mílovými kroky. Každý 
den jsme podnikli pěší túru, navštívili jsme stez-
ku v korunách stromů a grafitový důl v Českém 
Krumlově.
Den dětí jsme oslavili projektovým dnem v Te-
cháku v Březnici. Opět super zážitek, děti stavěly 
ze stavebnic LEGO dokonalá vozítka, s kterými se 
nakonec jely závody. Kooperativně, ve virtuálním 
světě, stavěly vesmírnou stanici. Největší záži-
tek děti čekal na konec celého pro-
jektového dne - 3D brýle, které dětem 
umožnily podívat se nejen do Egypta 
na pyramidy, prolétnout se letadlem 
či horkovzdušným balónem, ponořit 
se na dno oceánů mezi žraloky, ale 
dokonce spatřit zblízka samotný Mars 
a Měsíc. Jedním slovem BOMBA, ale 
to byste museli slyšet na vlastní uši 
ten výskot. 
Děti ze školky též nezahálely, v dru-
hém pololetí byly v MŠ realizovány tři 
projektové dny, které si většina dětí 

patřičně užila. Vydaly se do záchranné stanice 
v Hrachově, dozvěděly se spoustu zajímavostí 
o ochraně zvířat, jak pracují samotní záchranáři 
zvířat, jak chránit přírodu, co do přírody patří a 
nepatří a jak se v ní máme chovat. 
Za dalším zážitkem jely děti MŠ do ZOO Plzeň. Zde 
v doprovodu odborníků poznávaly zvířátka z ci-
zích zemí, seznámily se nejen s krmením těchto 
zvířat, ale i s řadou zajímavostí o nich, například 
o maskování zvířat v přírodě. Třetí projektový den 
byl zaměřen na tvoření. Děti si samy malova-
ly svá trička, ale to nebylo vše, zkusily si i práci se
dřevem, to se určitě jednou v životě bude hodit.
Všechny projektové dny v MŠ a ZŠ byly hrazeny 
z peněz z EU. 
Zážitků jsme měli požehnaně. Žáci základní ško-
ly opět obhájili pohár ve vybíjené malotřídních 
škol a vyhráli první místo. Nyní se všichni těšíme 
na zasloužený odpočinek během prázdnin.
KRÁSNÉ PRÁZDNINY VŠEM! 

Mgr. VLADIMÍRA KREJZOVÁ,
ředitelka ZŠ a MŠ Pičín

Konečně vše při starém 
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SPOLKY A KULTURNÍ ČINNOST

Spolek pro podporu kulturního dědictví v obci Pičín
Vážení spoluobčané,
po delší odmlce přinášíme opět zprávu o plánech 
Spolku pro příští období.  Ti z vás, kteří se zúčastnili 
letošní Noci kostelů, mohli v mém příspěvku slyšet, 
jaké vzácné, třebaže našimi předky dosti poničené, 
fresky se v našem kostele nacházejí. Podobných ma-
leb je, samozřejmě, v různých historických stavbách 
spousty. Zvláštností fresek v pičínském kostele je 
ale nezvyklé pojetí odplaty za nepravosti, spáchané 
během pozemského života. Podrobnější pojednání, 
s pomocí odborných posudků, si necháme do někte-
rého z příštích zpravodajů.

Dnes bych se chtěl zmínit o jiné památce a sice 
o portálu, který zdobí vstup do bývalého hřbitova 
u kostela. Tento portál byl ke kostelu přenesen 
ze zrušeného kláštera sv. Antonína Paduánského, 
který se rozkládal v místech dnešního fotbalo-
vého hřiště. Postavit ho dal v letech 1687–1691 
tehdejší majitel pičínského panství Jan Václav  
F. Dubský z Vitiněvsi. V pozadí vzniku kláštera 
patrně stály dlouhodobé neshody mezi Dubský-
mi a Řádem maltézských rytířů o vytýčení hranic 
pozemků. Součástí kláštera se v polovině 18. sto-
letí stala i kaple Božího hrobu. Klášter se v průbě-
hu let stal pro svoji výhodnou polohu důležitou 
zastávkou mnoha poutníků a procesí, mířících 
na Sv. Horu. Také spory s  johanity se podařilo 
urovnat snad i proto, že kaple Božího hrobu od-
kazovala na dávné působení johanitů ve Svaté 
zemi. Klášter byl v té době velice významným 
církevním objektem.

Další osud kláštera již příliš radostný nebyl. Výno-
sem císaře Josefa II. z r. 1785 bylo Bratrstvo Božího 
hrobu zrušeno a po roce byl zrušen i samotný 
klášter. V pozdější době byla stavba využívána 

hospodářsky, v po-
sledním období 
zde byla „fabrika“ 
na výrobu hřebíků 
– cvočkárna. V roce 
1912 byl zdevasto-
vaný areál zbourán.
Do  našich dob se 
dochovaly pouze 
dvě, resp. tři, upo-
mínky na  tento 
významný objekt. 
Jarní pouť v Pičíně, 
dříve velice slavná 
„provodní“ pouť 
na  první neděli 
po  velikonocích, 
památný obraz sv. Antonína, umístěný v kostele 
v Hluboši a zmíněný portál u kostela, ozdobe-

ný klenákem s erbem 
Dubských z Vitiněvsi.
A  právě tento portál, 
tedy jeho odborná 
oprava, je naším dal-
ším cílem v péči o pa-
mátky v  obci. Minulý 
týden zde byl zástupce 
firmy, která se podob-
nými pracemi zabývá, 
portál prohlédl, ofotil 
a  zpracuje technolo-
gický postup a  ceno-

vou nabídku. Celá akce se bude, samozřejmě, 
muset konzultovat s památkovou péčí a bude tře-
ba zajistit finanční krytí. 
Určitě to nebude letos, 
ale vzhledem k  histo-
rické hodnotě bychom 
se o záchranu měli po-
kusit. Věřím, že se při 
samotné realizaci opět 
najdou lidé, či firmy, 
kteří nám pomohou 
akci úspěšně dokončit.
Děkuji všem našim 
příznivcům za podpo-
ru a všem přeji krásné 
léto            
 

 JOSEF BEDŘICH
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STANE SE V PIČÍNĚ

Děti z kroužku mladých hasičů nezahálely ani 
v zimním období. Věnovaly se ale více sportov-
ním hrám než hasičské sportovní problematice. 
Scházeli jsme se v Hluboši v klubovně TJ Hluboš. 
Využil bych příležitosti a touto cestou bych velice 
rád poděkoval TJ Hluboš za poskytnutí klubov-
ny. Klubovna byla sice malá, ale byla příjemná 
a my jsme si užili spousty legrace. S nástupem 
jara a lepšího počasí se sluníčkem se mladí ha-
siči přemístili na hřiště v Bukové. Konečně jsme 
začali trénovat jako budoucí dobrovolní hasiči. 

V nové sezoně příprav bylo nutné nejprve přeroz-
dělit družstva. Ti nejmladší hasiči nám dorostli 
do  věku, kdy přestupují do  kategorie starších 
žáků. Někteří z družstva starších zase překroči-
li věkovou hranici 15 let, ale přesto s námi tré-
nují a dál učí své mladší kamarády hasičskému 
sportu a hasičským dovednostem.  I nás potěšila 
informace, že jeden z mladých hasičů z Bukové 

se chce stát profesionálním hasičem. Byl přijat 
na střední školu vychovávající profesionální ha-
siče, jde si tak dál za svým snem.  
Naše první tréninky v nové 
sezoně byly více zaměřeny 
na  nácvik požárního útoku 
s vodou.  Měli jsme příležitost 
ukázat své dovednosti dospě-
lým dobrovolným hasičům, 
svým kamarádům i rodičům 
a veřejnosti na okrskové sou-
těži v Suchodole. Nebyla to 
soutěž dětí, ale přesto si naši 
nejmladší dobrovolní hasiči 
za svůj úžasný výkon odnesli 
medaili, která jim vykouzlila 
úsměv na rtech, všichni měli obrovskou radost 
z dobře vykonané práce. Nesmíme však usnout 
na vavřínech a v naší práci při trénincích musíme 
pokračovat v získávání nových dovedností a také 

K ROUŽEK K ROUŽEK 

MLADÝCH MLADÝCH 

HASIČŮHASIČŮ
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STANE SE V PŘÍBRAMI

se musíme více zaměřit na nácvik štafety CTIF. 
Náplní kroužku mladých hasičů není jen pro-
blematika odborné přípravy. V  plánu je i  jiná 
zájmová činnost. Na červen jsme připravili výlet 
vlakem do laser game arény v Praze-Braníku. Při 
nedávné výroční schůzi SDH Buková u Příbramě 
jsme oslovili rodiče mladých hasičů, aby se též 
aktivně zapojili do plánování prázdninové nápl-
ně kroužku. Z několika velmi zajímavých návrhů 
nejvíce zaujal výlet do Kutné Hory. Zatím plánuje-
me a připravujeme program na víkendový výlet. 
A opět výzva pro rodiče mladých hasičů!  Pokud 

rádi cestujete, nebojte se s námi vyrazit na víken-
dové poznávání jiného kraje! 
Závěrem krátkého seznámení s činnostmi, a ne-
jen prázdninovými plány kroužku mladých ha-
sičů bych chtěl poděkovat všem, kteří nám jak-
koli pomáhají. Bez vaší pomoci by náš kroužek 
nemohl fungovat. Také bych chtěl poděkovat 
Obecnímu úřadu Buková u Příbramě a Obecní-
mu úřadu Pičín. Obě obce nás podporují a podle 
svých možností pomáhají. 
Velitel SDH Buková u Příbramě

Text a foto: SVATOPLUK LÁD   

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Dne 28. 6. 2022 se konalo v sále restau-
race ukončení školního roku pro žáky pi-
čínské školy. 

Akce byla zároveň rozloučením se žáky pátých 
ročníků, kteří odcházejí na školy do Příbrami. 
Přítomné přivítala ředitelka školy paní Mgr. Vla-
dimíra Krejzová. Akce se zúčastnili za Obec Pičín  
starostka RNDr. Lenka Kupková a místostarosta 
Ing. Josef Bedřich.

Páťáci dostali dárky a pak 
soutěžili v zábavných dis-
ciplínách, některých sou-
těží se účastnili i rodiče. Na 
závěr se školáci občerstvili 
připraveným pohoštěním  
a zatančili si v diskotéko-
vém rytmu. 

KRÁSNÉ 
PRÁZDNINY VŠEM! 
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POCHOD PIČÍN - ŘITKA

POCHOD PIČÍN – ŘITKAPOCHOD PIČÍN – ŘITKA

V sobotu 11. června 2022 
se konal už čtvrtý ročník 

pochodu Pičín – Řitka.

Akci spolupořádali Obce Pičín, Řitka, Kytín 
a Město Dobříš. Každý si mohl vybrat trasu 
dle vlastního uvážení. 

Z Pičína vycházeli nejzdatnější, kteří měli před 
sebou 32 km trasy po krásných partiích Brd. 
Fyzická námaha byla odměněna nádhernými 
pohledy do krajiny a na okolní přírodu, lesní 
bučiny, květnaté louky a záplavu porostů ná-
prstníku. Pro mnohé bylo hnacím motorem i 
občerstvení na trase - Pivovar v Kytíně, bufet 
na Skalce a v cíli občerstvení v Řitce. Z Pičí-
na vyšlo letos 243 účastníků, z toho bylo 25 

dětí a mládeže do 18ti let. Registraci zajistily 
členky Červeného kříže a další dobrovolníci, 
patří jim poděkování. Pochodu se zúčastnili 
nadšenci z celé republiky, někteří přijeli až z 
Ostravy. Všichni účastníci pochodu se chovali 
ohleduplně a s respektem k přírodě, kterou 
procházeli. Dopravu zpět do Pičína i dalších 
míst zajišťovala kyvadlová doprava. Akce byla 
vydařená, vyšlo i počasí a za rok se těšíme na 
její další pokračování. Ve hře jsou návrhy na 
prodloužení trasy ještě do Kozičína. 



POCHOD PIČÍN -  ŘITKA

21



SOKOL

Informace o soutěžích a výsledcích 
- fotbalový ročník 2021/22
Mladší přípravka

Rk. Družstvo Záp. + 0 – Skóre Body
1 SK Tochovice, z.s. 1 1 0 0 18:2 3
2 MFK Dobříš 1 1 0 0 7:3 3
3 TJ Stará Huť, z.s. 1 1 0 0 8:7 3
4 TJ Ligmet Milín z.s. 1 0 1 0 4:4 1
5 SK SPARTAK Příbram B 1 0 1 0 4:4 1
6 MFK Dobříš B 1 0 0 1 7:8 0
7 TJ Sokol Pičín z.s. 1 0 0 1 3:7 0
8 TJ TATRAN SEDLČANY B 1 0 0 1 2:18 0

Starší přípravka

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Příbram, fotbalová 
akademie, z.s. 1 1 0 0 17:0 3

2 SK Tochovice, z.s. 1 1 0 0 11:3 3
3 TJ Sokol Nečín, z.s. 1 1 0 0 4:0 3
4 TJ Stará Huť, z.s. 1 1 0 0 6:4 3
5 TJ Sokol Pičín z.s. 1 0 0 1 4:6 0
6 FC Višňová 1 0 0 1 0:4 0
7 TJ Ligmet Milín z.s. 1 0 0 1 3:11 0

8
Tělocvičná jednota 
Sokol Nová Ves 
pod Pleší

1 0 0 1 0:17 0

Mladší žáci – okresní přebor

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 SK Březnice 1918, z.s. 24 23 0 1 201:59 69

2 Nová Ves/ Nový Knín 24 20 0 4 180:83 60

3 1.FK Příbram B, 
fotbalová akademie, z.s. 24 18 1 5 216:66 55

4 MFK Dobříš B 24 15 1 8 143:59 46

5 TJ Sokol Jesenice, z.s. 24 13 2 9 119:95 41

6 TJ Sokol Daleké 
Dušníky z.s. 24 13 0 11 100:94 39

7 SK Tochovice, z.s. 24 10 3 11 118:104 33

8 TJ Spartak Rožmitál 
pod Třemšínem, spolek 24 9 2 13 78:120 29

9 TJ Stará Huť, z.s. 24 8 1 15 68:153 25

10 TJ Sokol Pičín z.s. 24 7 3 14 85:118 24

11 Bohutín/ Podlesí 24 7 3 14 60:119 24

12 TJ Sokol Jesenice B, z.s. 24 2 3 19 36:182 9

13 FC Višňová 24 1 1 22 42:194 4

Ema Brokešová, kategorie MŠ
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Pičínský zpravodaj, červen 2022, občasník Obce Pičín (www.picin.cz), vychází 1 – 4x ročně. 
Povolilo Ministerstvo kultury, evidenční číslo: MK ČR E 23275. Grafické zpracování: PAPAVER. 

Tisk:  MIRSA Bohemia (www.mirsa.cz). Toto číslo vychází v červnu 2022. 
Vaše příspěvky uvítáme v kanceláři Obce Pičín.



VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTIVÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI
31. 3. 2022 se v tělocvičně Základní školy a Ma-
teřské školy konalo vyhlášení výsledků výtvarné 
soutěže s tématem Babička a dědeček. 

Všechny děti kreslily své prarodiče s  láskou, 
bylo vidět, kolik toho společně podnikají a jak 
s nimi tráví rády společné chvíle. V každé ka-
tegorii obdržely diplomy a odměnu děti, které 
se umístily na prvních třech místech, sladkou 
odměnu obdrželi všichni účastníci. Soutěžilo se 

v kategorii Mateřská škola, 1. - 3. třída a 4. a 5. 
třída. Všechny obrázky byly hezké a bylo vidět, 
že téma je dětem blízké a zaujalo je. 

Obrázky jsou vystavené na chodbě před poš-
tou. Hlavně v prvních dnech byl o jejich prohlíd-
ku velký zájem. Kresby budou zdobit chodbu 
u pošty do příštího roku, kdy bude vyhlášena 
nová soutěž. Děkujeme dětem za účast v sou-
těži a za krásné obrázky.

SOUTĚŽ

Ema Brokešová, kategorie MŠ

Elena Jáchymová, kategorie 1. – 3. třída

Magdalena Lachmannová, kategorie MŠ

Mercedes Rybářová, kategorie 1. – 3. třída

Laura Janečková, kategorie MŠ

Denis Řehka, kategorie 1. – 3. třída
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KDY CO KDE

23. 7. 2022
SOUSEDSKÉ 
POSEZENÍ 
HOUBAŘŮ

PŘED RESTAURACÍ 
V PIČÍNĚ

30. 8. 2022 DISKOTÉKA PRO DĚTI PŘED RESTAURACÍ V PIČÍNĚ

11. 9. 2022

POUŤ K NAROZENÍ 
PANNY MARIE, 
KTERÉ JE ZASVĚCEN 
PIČÍNSKÝ KOSTEL

PIČÍN

17. 9. 2022 POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA SÁL RESTAURACE V PIČÍNĚ

18. 9. 2022 SOUSEDSKÉ POSEZENÍ 
A PĚKNÁ HODINKA

PIČÍN, RESTAURACE 
NEBO PŘED RESTAURACÍ

13. 11. 2022 MARTINSKÁ MŠE KOSTEL NAROZENÍ 
PANNY MARIE

25. 11. 2022 ZAHÁJENÍ ADVENTU PŘED RESTAURACÍ 
V PIČÍNĚ

3. 12. 2022 MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 
A NADÍLKA PRO DĚTI SÁL RESTAURACE

24. 12. 2022 
OD 14.00

SETKÁNÍ V KOSTELE, 
POSLECH KOLED, 
BETLÉMSKÉ SVĚTLO

KOSTEL NAROZENÍ 
PANNY MARIE V PIČÍNĚ

24. 12. 2022  
– 1. 1. 2023 

15.00 – 16.00

KŘESŤANSKÉ 
VÁNOCE

KOSTEL NAROZENÍ 
PANNY MARIE V PIČÍNĚ
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Rostislav Fiřt, kategorie 4. a 5. třída
Anička Kollerová,

kategorie 4. a 5. třída

SOUTĚŽ

Kateřina Kovářová, kategorie 4. a 5. třída

Připravované akce v Pičíně do konce roku 2022


