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Snímek ze slavnostního shromáždění na pištínské návsi při setkání rodáků Pištína a Pašic, které
se uskutečnilo 19. května 2001.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Informace starostky obce
Na úvod dovolte několik informací o výstavbě plynovodu. Sdružení obcí Blata obdrželo závazný příslib dotace
na výstavbu plynovodu pro obce Pištín, Sedlec a Čejkovice. Poskytnutí dotace je vázáno na jednoznačně stanovené
podmínky. Mimo jiné na měření emisí, které bude prováděno rok a půl po kolaudaci. Termín zahájení výstavby byl
stanoven na duben 2002, termín kolaudace na listopad 2003, měření emisí na únor 2005. Dotace bude poskytnuta ve
výši 50% skutečných nákladů, 10% bude zadrženo do zjištění skutečného snížení emisí. Slyšela jsem různé názory
občanů na smysl této akce. Je pravdou, že zdražování plynu je v posledním roce velmi citelné. Stále je však levnější
vytápění plynem než topení elektřinou. Navíc šance na dotaci byla jedna z posledních. V současné době jedná obec o co
možná nejvýhodnějších finančních podmínkách zajištění stavby. Nabízí se určité možnosti, jak získat ještě další peníze,
aniž bychom museli počítat s úvěrem. Zatím je vše ve stadiu vyjednávání, takže nemohu být konkrétnější.
Opět bych chtěla občany upozornit na usnesení zastupitelstva z listopadu loňského roku. Každý, kdo si zakoupí
a instaluje domovní čističku odpadních vod, dostane při kolaudaci příspěvek od obce ve výši 10 000,- Kč. Žádná nová
stavba nebude bez této čistička povolena. Důvodů pro toto usnesení je několik. Stavba centrální čističky je velice
nákladná, museli bychom stavět nejméně dvě - jednu pro Češnovice a jednu pro Pištín. To by dále znamenalo další
miliony na rekonstrukci kanalizace. Pro občany by pak nebylo stočné 50,- Kč na osobu ročně, ale cena stanovená za
každý kubík odpadních vod, což by bylo velice citelné zdražení. Proto jsem se rozhodli jít cestou malých domovních
čističek a ušetřit peníze obci i občanům. Předpisy na čistotu odpadních vod budou stále přísnější a my se můžeme
pomalu na tuto dobu připravovat a postupně mít čističku v každém domě.
Obecní zastupitelstvo se rozhodlo ZRUŠIT v Pištíně a v Češnovicích velkoobjemové kontejnery na odpad.
Četnost vývozů se za poslední dva roky tak zvýšila, jako kdyby se obec rozrostla o dvojnásobný počet obyvatel. Cizí
lidé se zřejmě zbavují odpadu na náš úkor. Od příštího roku budou 3x ročně přistaveny kontejnery na nebezpečný a
velkoobjemový odpad, myslím, že nikdo z nás nemá za 4 měsíce tolik odpadu, aby jej neměl kam uskladnit. Sběrový
papír svázaný do balíků mohou občané dávat na obecní úřad.
Vzhledem k tomu, že se opět změnil zákon o odpadech, bude obec zřejmě novelizovat obecně závaznou
vyhlášku týkající se odpadu.
V letošní roce pořádala obec Sraz rodáků v Pištíně, v roce 2002 chceme sraz pořádat v Češnovicích, pokud to
dovolí výstavba plynovodu. V Pištíně se sraz vydařil hlavně díky práci spolku Baráčníků, Hasičů a sportovců. Děkuji
také za pomoc všem občanům, kteří nám poskytli adresy rodáků a zapůjčili fotografie. Dětem bych chtěla poděkovat za
krásné výkresy, které nyní zdobí zasedací místnost obecního úřadu.
Na závěr bych Vás všechny chtěla pozvat na poslední setkání v tomto roce, které se bude konat 29.12.2001
v hostinci Na Dolánku v Pištíně. Připravujeme pro Vás bohatou tombolu a na Vás bude vzít si pohodlnou obuv a dobrou
náladu.
Jana Božovská
starostka obce
Informace z jednání obecního zastupitelstva
Zasedání ze dne 8.5.2001
- starostka seznámila zastupitelstvo s dopisem paní Žaludové a pana Vrátného proti podnikatelského záměru zřízení
opravny těžké lesní mechanizace v Pašicích. Bude odepsáno na stížnost.
- bylo jednáno o přípravách na sraz rodáků: k pomníku byli určeni Frček a Novotný Jan. V sobotu 12.5. bude od 14,00
hodin brigáda všech zastupitelů.
- na rekonstrukci cesty od hřiště k novým cestám v polích pod lesem Obecný v Češnovicích byla vzhledem k navržené
technologii ve výběrovém řízení vybrána firma Lesostavby. Firma Lesostavby musí upravit hřiště v Češnovicích,
které bylo používáno jako skládka materiálu do původního stavu.
Zasedání ze dne 23.5.2001
- byl proveden výběr firmy na adaptaci knihovny a přístavby hasičské zbrojnice v Češnovicích. Přístavba knihovny a
rekonstrukce HZ v Češnovicích – výběrové řízení hlasováním vyhrála firma Demostav ( 5 hlasů po Demostav, 4 pro
firmu Stapro ).
- jako úhradu školného za děti z naší obce dojíždějící do mateřské školy na Sedlec schválilo zastupitelstvo na 1 dítě a
den uhradit 11,- Kč + valorizace, která je vyhlášena každým rokem statistickým úřadem. Bude znovu projednána
změna smlouvy (11,- Kč + valorizace) na OÚ Sedlec, v případě, že se strany na ceně nedohodnou, budou děti
dováženy do Čejkovic.
- byla projednána oprava zdravotního střediska v Pištíně. Je možnost provést opravu svépomocí. OÚ získal na opravu
ZS Pištín dotaci 200 tisíc Kč.
- OÚ musí požádat o provedení preventivních požárních prohlídek.
- byl projednán výsledek auditu za rok 2000, byl dán výrok „bez výhrad“. Je nutné stanovit výbor finanční a revizní.
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Zasedání ze dne 14.6.2001
- byla projednána změna mateřské školy a zastupitelé se usnesli, že od 1.9.2001 se budou děti dovážet do MŠ
v Čejkovicích, do konce roku 2001 obec zaplatí školné na 1 dítě ve výši Kč 150,- Kč měsíčně (rozhodne se až podle
výše stravného na 1 dítě).
- bylo jednáno o faktuře předložené OÚ Sedlec k úhradě nákladů školného za děti v MŠ. Bylo rozhodnuto, že
kontrolní komise prověří náklady na 1 dítě v MŠ Sedlec.
- byla projednána žádost o pronájem místnosti na OÚ pro kadeřnické služby. Bylo rozhodnuto pozvat paní
Lindenthalovou na příští schůzi zastupitelstva a dohodnout se na konkrétních věcech.
- zastupitelstvo jednalo o výběrovém řízení na stavbu hasičské zbrojnice v Češnovicích a podle § 49 b, zákona 229/96
Sb. bylo výběrové řízení na veřejnou zakázku na stavbu HZ Češnovice zrušeno.
- bylo jednáno o zadání stavby HZ Češnovice. Zastupitelstvo rozhodlo, že pro stavbu HZ Češnovice bude oslovena
firma Demostav, Hluboká nad Vltavou, za cenu v místě obvyklé.
Zasedání ze dne 18.7.2001
- byl projednán návrh darovací smlouvy uzavřené s Jihočeskou plynárenskou o převodu vybudovaného plynovodu této
firmě. Zastupitelstvo uložilo starostce zjistit, zda bychom si nepostavili jako sdružení vysokotlak sami, zjistit na
plynárnách, zda by mohly být pro nás výhodnější podmínky smlouvy, zjistit, zda můžeme darovat obecní majetek.
Po zjištění se opět sejde zastupitelstvo k dalšímu jednání.
- byla projednána žádost sportovců o příspěvek na oslavu 40. výročí znovuobnovení činnosti fotbalového klubu Pištín.
Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 2 000,- Kč.
- byla projednána žádost o stanovisko k vydání licence ČSAD Prachatice na provozování autobusové přepravy.
Zastupitelstvo nemá k licenci připomínky.
- byla schválena odměna pro pracovníka na údržbu zeleně a veřejného prostranství ve výši 50,- Kč/hod.
Zasedání ze dne 23.8.2001
- starostka informovala zastupitelstvo o jednání mikroregionu ohledně plynofikace, dále informovala o nové smlouvě,
kterou připravila ohledně předání vybudovaného díla.
- ing. arch. Chaloupek seznámil zastupitelstvo s ekonomikou čerpací stanice v Češnovicích. Povolení výstavby čerpací
stanice v Pištíně by zhoršilo ekonomickou situaci a tím i odvody do rozpočtu obce.
- byla projednána žádost pana Havla o přidělení obecního bytu v Pištíně čp. 52. Zastupitelstvo souhlasí se změnou
dohody o nájmu bytu – manželé Štěchovi na dobu určitou a byt přidělit manželům Havlovým.
- byla projednána petice k likvidaci PET lahví – obec Pištín podpoří petici předloženou hnutím Duha.
- byla projednána žádost paní Brožové z Češnovic o povolení vstupu na pozemek pana Modra. Zastupitelstvo nemá
právo v takové záležitosti rozhodnout. Věc projedná s panem Modrem osobně paní Božovská.
- byl schválen příspěvek na nákup nových dresů pro žákovské družstvo Praktic FC Pištín ve výši 9 000,- Kč.
Zasedání ze dne 10.10.2001
- byla schválena odměna za úklid ZS Pištín po zednických pracích ve výši 1 000,- Kč formou dohody o provedené
práci.
- zastupitelstvo schválilo prodloužení pronájmu pozemku u zdravotního střediska panu Rajtmajerovi na jeden rok.
- byla projednána úhrada nákladů školného v MŠ Sedlec. Zastupitelstvo schválilo projednání návrhu úhrady za děti ve
výši cca Kč 29 000,- (pouze provozní náklady – jsou vyloučeny stavební práce). V případě že nebude Sedlec
souhlasit, bude proveden zápočet pohledávky postoupené obci firmou Pletka Češnovice.
- jednomyslně byla schválena smlouva s firmou Ecokom o třídění odpadů. Bylo rozhodnuto o podpisu smlouvy
s firmou Ecokom, pro obec to znamená finanční přínos za třídění odpadu.
- zastupitelstvo bylo seznámeno o postupu v jednáních o plynofikaci. Paní Božovská informovala o jednání na
plynárnách s panem ředitelem. Výsledkem jednání je, že plynárny zafinancují vysokotlaký rozvod a stavbu budou 10
let bezplatně užívat, s možností předkupní nebo předdarovací smlouvy.
- zastupitelstvo schválilo změnu ve složení komisí a jako předsedové komisí budou jmenováni: Jaroslava Čapková –
kontrolní komise, Jaroslav Havel – finanční komise.
- byl projednán příspěvek obce na akci Putování ke Kubatovi. Celkové náklady byly 100 tis. Kč, sponzorské dary
činily 50 tis. Kč. Pro obec Pištín byl určen příspěvek 10 000,- Kč. Výše příspěvku byla schválena všemi hlasy.
- bylo jednáno o inovaci kopírovacího stroje. Zastupitelstvo rozhodlo zatím kopírku ponechat a udělat u staré kopírky
generální opravu.
- byla projednána nabídka pana Pařízka na rámy do oken v tělocvičně, jeden rám za 2 150,- Kč. Zastupitelstvo
schválilo výrobu rámů do oken.
Zasedání ze dne 5.12.2001
- starostka paní Božovská seznámila zastupitelstvo o jednání posledního sdružení obcí o plynofikaci a dále o návrhu
Třebíčské tepelné společnosti, která má zájem o výstavbu a provozování plynovodu.
- s 1.JVS byla projednána cena vody na rok 2002. Návrh na cenu vody pro rok 2002 je 25,50 Kč/m3 (bez DPH). Cena
vody v roce 2001 byla 24,93 Kč/m3.
- zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledky jednání kontrolního a finančního výboru. Pan Havel seznámil s jednáním
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kontrolního výboru – usnesení zastupitelstva jsou plněna. J. Čapková seznámila s jednáním finančního výboru –
finanční operace bez závad.
paní Popelová dala k 31.10.2001 výpověď z nájmu obchodu v budově v Pištíně, čp. 52. Obchodní prostory budou
pronajaty panu Havlovi za stejných podmínek jako paní Popelové.
zastupitelstvo rozhodlo dát pivovaru Nektar výpověď smlouvy o pronájmu reklamní plochy na zbrojnici
v Češnovicích k 31.12.2001. Pronájem požární zbrojnice bude nabídnut pivovaru Platan Protivín.
zastupitelstvo schválilo licenci na autobusovou dopravu České Budějovice – Praha, s tím, že nebude přispívat na
provoz autobusové linky.
zastupitelstvo schválilo odstranění vlastních velkoobjemových kontejnerů. Bude zajištěn pronájem a odvoz
kontejnerů 3x ročně (duben, červen, září).

OZNÁMENÍ
Obecní úřad
prodává občanům nové kovové popelnice v ceně 700,- Kč / ks.
K doptání a dostání přímo na obecním úřadě v Pištíně, nebo na tel. 798 3004.
Zveme všechny občany na

silvestrovské veselí
konané 29.prosince od 19.00 hod v hostinci Na Dolánku v Pištíně.
K poslechu a tanci hraje: Netolická čtyřka
Bohatá tombola

Vstup zdarma

AKCE POŘÁDANÉ OBECNÍM ÚŘADEM
Setkání rodáků Pištína a Pašic spojené s oslavou 65. výročí založení baráčnické obce
V sobotu 19.5.2001 uspořádal OÚ v Pištíně za spolupráce baráčníků, ostatních občanských sdružení obce a
dalších obyvatel setkání rodáků Pištína a Pašic, které bylo spojeno s oslavou 65 let trvání obce baráčníků v Pištíně.
Program oslav byl zahájen již v 10 hodin dopoledne, kdy začalo v sále hostince Na Dolánku slavnostní
zasedání baráčníků. Za přítomnosti celé řady hostů ze sousedních baráčnických obcí, zástupců ostatních spolků obce a
starostky obce byli ve slavnostních projevech zasedající seznámeni s bohatou činností baráčnické obce za celou dobu
její existence. Dlouholetým členům byla za jejich obětavou činnost předána čestná uznání a drobné upomínkové dárky.
Po slavnostním obědě se všichni přítomní seřadili do průvodu, který se kolem 14. hodiny odebral na náves, kde
se pak uskutečnilo slavnostní shromáždění, kterého se již účastnili také ostatní obyvatelé obce, pozvaní rodáci a další
hosté. Rodáky nejprve ve svém projevu přivítala starostka obce, paní Božovská. Po vystoupení zástupců baráčníků
pozdravil shromážděné také místní farář, páter Ignác Gottfried. Pištínský rodák, zasloužilý umělec Josef Šulista zazpíval
českou státní hymnu. V rámci shromáždění byly položeny květiny k pomníku padlých z 1. světové války a na návsi byla
zasazena lípa rodáků.
Po ukončení shromáždění se průvod baráčníků odebral zpět k hostinci Na Dolánku, kde program pokračoval
posezením pod připravenými stany před hostincem. Tam přítomným zatančil taneční soubor z Radomyšle českou a
moravskou besedu. Večer se uskutečnila taneční zábava, na které k tanci a poslechu stejně jako celý den hrála dechová
hudba „Šumavanka“.
V průběhu sobotního odpoledne bylo možno zhlédnout ukázky staročeských řemesel a případně zakoupit
některé výrobky. Snad všichni přítomní si prohlédli zrekonstruované prostory bývalé školy, kde dnes sídlí obecní úřad a
lidová knihovna. Velice pěkná a zajímavá byla v zasedací místnosti obecního úřadu uspořádaná výstava fotografií, líbily
se i kresby místních školních, dětí znázorňující naši obec. Na obecním úřadu bylo možno zakoupit si památeční hrnečky,
nebo pohlednice Pištína.
Z došlých ohlasů a poděkování lze soudit, že se setkání rodáků vydařilo a zúčastněným se líbilo. Díky za to
patří všem, kteří přispěli svým dílem k organizaci a přípravě celé akce.
Václav Kubašta
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Zájezd do Liberce
V červnu uspořádal obecní úřad pro děti výlet do Libereckého Aquaparku – centra Babylon. Nebyl to výlet jen
za koupáním v krytém bazénu, ale co všechny nejvíce lákalo bylo netradiční uspořádání bazénů a přítomnost 4
tobogánů.
I když děti vstávaly brzo ráno, nikomu se v autobuse nechtělo spát, všichni se těšili, abychom tam už byli. Cestu nám
pro jistotu trochu zpestřilo putování po Praze, kde jsem skončili přímo ve slepé uličce. Ale i s tímto problémem si řidič
posléze poradil. Přes veškerou nedočkavost jsme okolo desáté hodiny zastavili přímo před Babylonem. Nikdo nemusel
nikoho nabádat slovy: „tak už pojď, chvátej,…“ ale naopak, pouze jsme zkontrolovali zda máme vše potřebné a děti již
byly 2 kroky před svými rodiči. V Babylonu nás přivítala vstupní hala plná stejných nadšenců, jako jsme byli my. Sice
jsme přes hlavy nepoznali pokladny, ale vzhledem k tomu, že jsme se po tlačenici ve frontách na kasu i na šatnu, všichni
stejně v bazénech nakonec sešli, je zřejmé, že to nikomu nevadilo. Teď už jen chybělo, aby si každý určil, kde tzv.
„začne“, aby vše prošel či proplaval. V páře jsme se ohřáli, v sauně přehřáli, v ledové jeskyni ochladili, na perličkové
lavici probublali, na kaskádách klouzali, v divoké řece nechali unášet proudem a hlídali východ, abychom se netočili
stále dokola, v eskymáckém iglú jsme si zahráli na hrdiny „eskymáky v plávkách“ a pokud jsme chtěli přejít suchou
nohou přes bazén, tak i to bylo možné pomocí provazu a na nás už bylo, zda bazén přeručkujeme nebo si opravdu nohu
smočíme. Nejmenší děti obsadily bazén s trochu teplejší vodou a s hloubkou akorát pro ně. Určitě byly spokojeny, ale až
do té doby, než se potkaly s rukou, která byla někoho jiného a bohužel třeba zanechala i modřinu.
A zážitky z tobogánů, tak ty se popsat nedají. Tobogán, tzv. trychtýř, si zkusili kluci a jejich tatínkové.
Maminky se přidaly jen ve výjimečných případech. Nejlepší ovšem byl pohled na muže stojící v poklidu i 20 minut ve
frontě na tobogán. Kéž by jim ten poklid vydržel i v předvánočních frontách.
Ale nejen vodou je člověk živ. Po opuštění bazénů se děti přemístily na pouť. V zábavním parku je čekaly
pouťové atrakce. Ani zde nebyl problém strávit 2 hodiny. A komu se zdálo, že je již na poutě velký, mohl se projít po
obchůdkách se suvenýry, módou i potravinami.
Přes všechna lákadla jsme se před odjezdem sešli v plném počtu a v klidu se vydali na cestu domů. Věřím, že
všem účastníků se červnová sobota líbila a ten, kdo s námi nebyl, si může udělat prima výlet.
Radka Modrová
Zájezd na Šumavu
Na základě rozhodnutí zastupitelstva uspořádal obecní úřad v sobotu 30. června zájezd na Šumavu, který byl
určen nejen pro důchodce, ale i pro ostatní občany naší obce. Hlavním cílem bylo poznat a na vlastní oči si prohlédnout
přírodní krásy a některé památky na Šumavě, v jednom z nejkrásnějších koutů naší vlasti.
První zastávka byla v Kašperských Horách. Původně se město jmenovalo Hory Rejštejnské (Kašperské po
zakoupení hradu Kašperk městem) a vzniklo na přelomu 13. a 14. století na zlatorudném revíru. V 16. století bylo
povýšeno na královské město. Dnes má cca 1600 obyvatel a je střediskem letní i zimní rekreace. K turisticky zajímavým
objektům patří gotické kostely Sv. Mikuláše a Sv. Markéty, renesanční radnice. Ve městě je i muzeum Šumavy a
muzeum historických motocyklů. V blízkosti se nachází hrad Kašperk, jenž je majetkem města. V Kašperských Horách
jsme si prohlédli muzeum Šumavy, kostel Sv. Markéty na náměstí a kostel sv. Mikuláše na hřbitově za městem, který je
nejstarší památkou ve městě a pochází z doby před rokem 1330. V monumentální gotické stavbě je zachován původně
zdobený dřevěný strop. Kostel je v současnosti využíván například i pro pořádání různých koncertů.
Dalším cílem naší cesty byla Dobrá Voda (poblíž šumavského městečka Hartmanice) a návštěva a prohlídka
tamního židovského muzea Dr. Šimona Adlera. Muzeum bylo otevřeno 9.7.1997 na paměť 110 židovských komunit v
západních Čechách zaniklých v období holocaustu. Do Dobré Vody, kde po dlouhá desetiletí žili společně tři etnické
skupiny: česká, německá a židovská a kde se po válce téměř zastavil život, se po roce 1989 navrací původní obyvatelé a
turisté.
Z Dobré Vody jsme se vydali do Prášil. Tato šumavská obec vznikla okolo původní sklářské huti (první
písemná památka je z roku 1739). Rozkvět zaznamenala v průběhu 19. století (pila, papírna, škola), před 2. sv. válkou
měla obec více než tisíc obyvatel. Dnes jsou Prášily malou obcí s několika desítkami stálých obyvatel a staly se
vyhledávaným turistickým cílem. V Prášilech jsme se rozdělili do dvou skupin. Zdatní účastníci zájezdu došli pěšky na
Prášilské jezero (jedna cesta 7 km do kopce). Jezero je ledovcového původu se 150-ti metrovou karovou stěnou. Poblíž
se nachází zbytek dalšího, zaniklého jezera. Rozloha je 3,7 ha, největší hloubka 15 m. Ostatní méně zdatnější výletníci
zůstali v Prášilech, kde měli jiný, méně náročný program.
Zájezd jsme všichni společně ukončili v prášilském hostinci „U Michala“. Tady nám zahráli na heligonky Jiří a
Jan Novotní. Líbilo se to nejen nám, ale i místním obyvatelům, kteří se také přišli pobavit. Zájezd se velice vydařil a to i
zásluhou schopné průvodkyně z cestovní kanceláře Jihotrans. Je jen škoda, že této příležitosti někam se podívat a
pobavit se využilo tak málo občanů.
Marta Kubaštová
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DROBNÁ INZERCE
Zámečnické a drobné kovářské práce.

Zámečnictví Caletka
František Caletka
Češnovice č.2
tel. 038/7983151
373 41 Hluboká nad Vltavou

Brousím:
Nože, nůžky, masové strojky, hoblovací nože,

kotoučové a řetězové pily.
Pracovní doba :

pondělí až pátek: od 17.00 hod do 19.00 hod
sobota až neděle: od 10.00 hod do 19.00 hod

TRUHLÁŘSTVÍ
MILAN FRČEK
373 46 Pištín 110, ☎ 0603 -747765, e-mail: frckovi@quick.cz
zakázková výroba - dřevěná okna zdvojená, okna EURO 68
- dveře z masivu, garážová vrata, schody
- kuchyně, nábytek z masivu a lamina
BENZÍNOVÁ ČERPACÍ STANICE

ČEŠNOVICE A KAMENNÝ ÚJEZD

BENZIN – DIESEL – LPG
S potěšením vám chceme oznámit, že od října letošního roku provozujeme další čerpací stanici
v Kamenném Újezdě na E 55 směr Český Krumlov, Dolní Dvořiště
Současně jsme pro Vás, místní zákazníky připravili slevový program PATRIOT, který Vám nejenže
umožní tankovat na našich čerpacích stanicích výhodněji, ale slevová karta Vás opravňuje k účasti na
pravidelných slevových akcích jiného zboží.
Tento program chceme v roce 2002 rozšířit i pro ČS PLETKA Kamenný Újezd
Současná sleva : PROSINEC – hračky……………. – 10 %
Připravujeme : LEDEN – oleje ……. – 10 %

PATRIOT

PROGRAM
VAŠE SLEVA
Děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se na shledanou na našich čerpacích stanicích
PŘEJEME VÁM ŠTASTNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY , ÚSPĚŠNÝ ROK 2002
a celoroční pohodu za volantem vašeho vozu

Rubrika drobné inzerce v obecním zpravodaji je nová služba pro občany obce i další zájemce,
kteří chtějí něco nabídnout, prodat, koupit, apod.
Bližší informace a podmínky k otisknutí inzerátu lze získat na obecním úřadu v Pištíně.

2001 / 2

ZPRAVODAJ SLOUČENÝCH OBCÍ

STRANA

7

Z HISTORIE SPOLKŮ V NAŠICH OBCÍ
Z pamětní knihy Spolku divadelních ochotníků "Kubata" v Pištíně (třetí pokračování)
Na počátku roku 1925 byl na valné hromadě zvolen nový divadelní výbor. Předsedou byl zvolen Jan Krejza,
místopředsedou slečna Růža Jordánová, jednatelem Karel Jochmann, pokladníkem Vojtěch Jerhot, správcem jeviště Jan
Kozel, dalšími členy výboru Josef Brož, František Justín, slečna Váchová Anna a režisérem Jan Mertlík. Dne 21.dubna
byla sehrána divadelní hra "Smír" za režie Jana Krejzy. Z tohoto představení byl nejmenší příjem za celou dobu trvání
spolku a to 169,00 Kč. Spolek po tomto představení upadl v nečinnost. Dne 8. prosince bylo sehráno divadelní
představení "Z českých mlýnů" za režie pana Jana Mertlíka, po hře následovala mikulášská scéna. Spolek po dlouhé
nečinnosti pracoval opět s nadšením. Hra byla dobře provedena a finanční úspěch se opět zlepšil. Celkový příjem v roce
byl 594,00 Kč a vydání bylo 520,50 Kč.
Na valné hromadě počátkem roku 1926 se předsednictvo nezměnilo. Jednalo se o vlastní hudbě a kapelníkem
byl zvolen Antonín Kaluš. Spolek v tomto roce měl následující členy: Jan Mertlík, Božena Mertlíková, Vojtěch Jerhot,
Jan Jerhot, Jan Krejza, František Justín, Josef Brož, František Liška, Karel Jochmann, František Ciglbauer, sl. Růža
Jordánová, Anna Šídlová, Růža Urbanová, Marie Dvořáková, Anna Váchová, František Nepeřený, Václav Čapek, Jan
Kozel, Antonín Kaluš, Jan Dvořák, Marie Lahodná, Marie Nepeřená, Magda Chaloupková, Marie Voráčková, Marie
Justýnová, Marie Krejzová, Anna Krejzová, Ela Ehrlichová, Ludmila Lahodná, František Bakule, Vojtěch Dvořák, Josef
Pešek, Tomáš Dvořák, Ladislav Pešek, Tomáš Kantor a Josef Hajný. Dne 5. dubna sehrál spolek dobře nacvičenou
zpěvohru "Kráska ze Šumavy", při níž účinkovala vlastní hudba. Na žádost členů z Češnovic byla sehrána tato hra 18.
dubna v Češnovicích. 30. června sehrál spolek divadelní hru "Babí léto", dne 28. srpna hru "Sběratelka starožitností".
Dne 12. prosince byla pořádána mikulášská zábava, při níž sehrál spolek hru "Armáda spásy", při kteréžto hře nevyšlo
obecenstvo ze smíchu. Spolek nechal přemalovati přední portály, které maloval pan Buršík z Dívčic v měsíci říjnu. V
tomto roce příjem činil 2 560,86 Kč a vydání bylo 1 542,33 Kč. Přebytek byl 1 118,53 Kč.
V roce 1927 se opět předsednictvo nezměnilo a 17. února pořádal spolek "Šibřinky" s půlnoční scénou z
Prodané nevěsty. Dekorace byla velmi lacino sehnána, avšak výstava velice vzácná, neboť dekorace byla provedena ze
starých krásných plen - majetku to občanů Pištínských. Hudba byla pěšího pluku M.J. Husy z Č. Budějovic. Spolek
musel opět na tento ples doplatit z pokladny značný obnos. Tím nastala v životě spolku jakási deprese, takže další
činnost byla ohrožena. Spolek nehrál v tomto roce ani jedno představení. Mrtvá sezóna však přece nebyla, hrály u nás
spolky jiné. Byl to N.J.P. z Českého Vrbného - sehrál "Lešetínského kováře". Dále zde hrál Sokol II. z Č. Budějovic
nádherně podanou hru "Peníze". Ze spolku vystoupilo 8 členů , takže ke konci roku měl spolek 35 činných členů.
Počátkem roku 1928 bylo na valné hromadě zvoleno nové předsednictvo z následujících členů: předseda Josef
Brož, místopředseda sl. Růža Jordánová, jednatel František Dvořák, pokladník Vojtěch Jerhot, správce jeviště Jan
Kozel, režisér Jan Mertlík, další členové výboru Karel Jochmann, sl. Ludmila Lahodná, Anna Nepeřená, Josef Pešek a
František Bakule. Tento rok je jubilejním , je 10. výročí samostatnosti republiky. Dne 12. února sehrál spojek
jednoaktovky "Jedovatý pavouk" a "Ťululum", 8. dubna velmi zdařile hru "Karel Havlíček Borovský". Spolek opakoval
tuto hru 15. dubna v Češnovicích. Dne 27. května byla hrána divadelní hra "Chytrák krajánek", opakována byla opět 4.
června v Češnovicích. Dne 14. července jako slavnostní představení byla uvedena divadelní hra "Karel Havlíček
Borovský" v Němčicích, k slavnosti 10letého výročí naší samostatnosti. Dne 18. srpna předvedl spolek v předvečer
slavnosti 10letého výročí republiky dramatickou scénu "Matka trpící" před pomníkem padlých vojínů. Na této akci byla
velká účast obecenstva. Po scéně zapěl pěvecký kroužek ze Zlivi národní hymny. Dne 9. listopadu byla sehrána fraška
"Srážka vlaku" a po ní následovala mikulášská scéna. Totéž bylo opakováno 16. listopadu s úspěchem v Češnovicích.
Ze spolku vystoupilo 14 členů a nastoupili noví: František Pošusta, Stanislav Liška, Blažena Lišková, Karel Kopal,
Anna Nepeřená a Karel Kouba. Tím byl ukončen se zdarem jubilejní rok. Celkový příjem v roce činil 3 193,83 Kč,
vydání 2 740,65 Kč, přebytek byl 453,18 Kč. Spolek měl koncem roku 28 činných členů.
Josef Drázda

Z HISTORIE NAŠICH OBCÍ
O starém včelařství
Lidstvo věnovalo pozornost včelám již v pravěku, neboť byly dobře známy produkty včel, tedy výjimečné
vlastností včelího vosku a sladký med.
Již ve starší době bronzové, zhruba 1700 let před Kristem, se na našem území odlévaly bronzové předměty do
hliněných forem tím způsobem, že nejprve byl ze včelího vosku vymodelován požadovaný předmět, který se obalil
dostatečnou vrstvou hlíny. Dalším sušením a vypálením hliněné formy se voskový prvotvar uvnitř zcela ztratil, zůstala
však dutina ve tvaru požadovaného předmětu, do které se otvorem lila roztavená bronzovina. Nejčastějšími odlitky této
doby byly sekerky, dláta, dýky, meče, náramky a tzv. žebra, která jsou považována za první platidla na území Čech.
V těchto pradávných dobách byl vosk a med získáván vylamováním včelího díla z jejich příbytků v dutých stromech a
dále byly tyto produkty zpracovány dle potřeb. Med byl jistě vítaným doplňkem potravy.
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Abychom však byli konkrétní k námi sledované oblasti, nelze si nepovšimnout názvu velmi staré obce
Plástovice, jenž sice zavání včelařstvím, avšak zde šlo spíše o vlastní jméno konkrétní osoby, která tuto vesnici ve 13.
století založila, či dlouho vlastnila.
V názvu rybníka Medenice, který se nalézá asi 1 km jihozápadně od Pištína se dá tušit a předpokládat, že v
období svého vzniku, v 16. století, měl rybník a jeho okolí cosi společného se včelami, či včelařstvím.
K roku 1583 je z Pištína znám údaj, že „Tomeš prodává med po 6 groších žejdlík“ (žejdlík = 0,5 litru). V
účtech farního kostela v Pištíně z let 1650 - 1700 se hovoří několikrát o zádušních včelách, od kterých byl k užitku
kostela a fary získáván vosk a med. Účty hovoří o konkrétním množství vosku, které se pohybovalo od 2 do 89 liber
(libra = 0,5 kg). Med je zmiňován od 4 do 31 žejdlíků.
Včelařů brtníků, ale hlavně těch, kteří včelařili v klátech a košatinách, zde muselo být daleko více. Důvodů,
proč se tak domníváme je více - byla již dobře známa nenahraditelná úloha včel v přírodě při opylování květů rostlin a
stromů, med byl nutnou přísadou nejrůznějších lidových léků, výrobků a vánočních jídel, s medem souviselo i několik
starých zvyků a pověr.
Na konci 18. století měl včelí vosk již daleko větší využitelnost, než kdy předtím. Byl kupříkladu přidáván i do
kvalitních barev a nátěrů, vyráběly se z něho svíčky pro domácnosti i kostely, pečetily se jím listiny, pro včelí vosk našly
uplatnění rozbíhající se manufaktury, ale případů by se našla jistě celá řada.
Ve druhé polovině 19. století vznikly v Čechách a na Moravě první včelařské spolky, které spolčovaly včelaře
z poměrně rozsáhlých oblastí. V tomto směru se jeví jako výjimečná záležitost celostátního významu vznik českého
včelařského spolku v nedalekém Olešníku, který byl založen v roce 1867 s názvem „Včelařská jednota Dzierzon“ a měl
v úmyslu sdružit včelaře z vltavotýnska, českobudějovicka a vodňanska. Tento spolek byl třetím nejstarším včelařským
sdružením českých včelařů v Českém království, jeho sídlo bylo však zakrátko přeneseno do Českých Budějovic, kde se
spolek rozštěpil na český a německý. Počáteční sídlo včelařského spolku bylo v Olešníku, protože u jeho zrodu
pravděpodobně stál některý z tamních uvědomělých a vzdělaných občanů, který byl samozřejmě i dobrým včelařem a
byl proto právem zvolen prvním předsedou tohoto spolku. Touto osobou byl nejpravděpodobněji šafář olešnického
schwarzenbergského dvora, neboť vedení velkostatku velmi dbalo na to, aby při každém z jejich dvorů byla chována
včelstva a intenzivně se včelařilo. Nebyl to zájem samolibý, nýbrž ekonomický se zřetelem na úrodu a výnosy
pěstovaných plodin.
Nelze se proto divit, že těsně před rokem 1900 byla chována včelstva též při panském dvoře Suchá u Pištína,
včelařilo se i při panské hájovně a myslivně na Picině, včelařilo zde tehdy též mnoho dalších jednotlivců, z nichž někteří
později, počátkem roku 1903, stáli u zrodu včelařského spolku pro Břehov a okolí, který byl v roce 1930 přejmenován
na „Včelařský spolek pro Pištín a okolí“.
Jan Caletka
Zálužice se zase obydlují
Po dlouholeté absenci obyvatel žijících trvale v obci Zálužice, se tato situace začíná vylepšovat, neboť v obci
jsou nyní přihlášeni k trvalému pobytu tři zde žijící obyvatelé a několik dalších by mělo brzy přibýt.
Kdysi poměrně početné obyvatelstvo této obce se živilo zemědělstvím. Obyvatelé, jako ostatní zemědělci
tehdejší doby, pracovali na svých statcích a na polnostech v okolí obce, nedocházeli za prací nikam do vzdálenějšího
okolí, pouze občas se muselo s povozem dojet pro nákup do některých obchodů v sousedních větších vesnicích, občasná
byla také návštěva Českých Budějovic, Netolic, či Hluboké nad Vltavou, kam se muselo nejprve obecní lodí přes
Bezdrev a zbytek cesty se chodilo pěšky. Pravidelně obyvatelé docházeli do Pištína, kde se, kdo jen mohl, každou neděli
účastnil mše svaté v pištínském chrámu Páně, kam byla obec přifařena. Školní děti pak docházely, či dojížděly na kolech
do obecné školy v Pištíně, později i do Zlivi. V tehdejších časech to však nebylo nic neobvyklého, stejně tak do školy
docházeli, či dojížděli jejich vrstevníci z okolních obcí.
Po kolektivizaci zemědělství počátkem padesátých let bylo v obci založeno JZD, které bylo pro velmi dobré
výsledky řazeno k nejlepším v okrese. Následovaly další změny struktury zemědělství a obchodu a nové možnosti
zaměstnání v průmyslu, které zapříčinily, že podobně jako v jiných malých obcích i zde lidé pozvolna opouštěli
zaběhnutý způsob života zemědělců a začali za prací dojíždět do továren a národních podniků. Proti obyvatelům jiných
obcí nemohli zálužičtí využívat veřejnou hromadnou dopravu, která do obce nebyla zavedena, a museli pěšky, nebo na
kolech minimálně do nejbližších okolních obcí na autobus, nebo na vlak. Také školní děti ze Zálužic musely stále, za
každého počasí, i v zimě, mrazu a sněhu dojíždět na jízdních kolech, a tak se proti dětem z ostatních vesnic, které již
dávno využívaly pro cestu do školy autobusová spojení, ocitly v nevýhodě.
Obyvatelé Zálužic však byli pyšní na to, že mohou žít v takové malebné klidné obci uprostřed přírody a bránili
ji proti snahám úřadů o její využití k účelům masové rekreace. Když například orgány ONV hledaly vhodnou lokalitu
pro rekreační středisko s krásným koupalištěm a padl také návrh na jeho vybudování v Zálužicích, tak k tomu díky
tvrdému odporu místních obyvatel nikdy nedošlo. Přesto se postupem času stále obyvatelé ze Zálužic stěhovali do měst
a větších obcí, odkud snáze docházeli do škol a do zaměstnání, kde byly dostupnější služby, kde byly větší možnosti
společenského a kulturního vyžití, což vedlo postupně k téměř úplnému vystěhování všech původních obyvatel. A tak
kdysi majestátně vystavěné a udržované selské usedlosti byly opouštěny, pozvolna chátraly, obecní kovárna byla
dokonce zbořena.
V následujících desetiletích úměrně tomu, jak se vesnice vylidňovala, byly některé z usedlostí uzpůsobovány
rekreačním účelům a na víkendy a v létě do nich přijížděli za odpočinkem původní obyvatelé, či noví majitelé a ze
Zálužic se stávala chalupářská osada, na severovýchodním okraji vyrostla zahrádkářská kolonie několika zahrad s
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malými domky. V letních měsících hlavně o víkendech nastával také příliv milovníků koupání na písčité pláži rybníka
Bezdrev, jejich parkující automobily často zaplnily celou náves. Osada se sice stala rekreanty vyhledávanou lokalitou,
občas se objevili i nudisté, bydlet nastálo zde již nikdo nechtěl.
Po roce 1989 se mnohé změnilo. Zemědělci dostávali v restitucích zpět svůj majetek, který byli v padesátých
letech donuceni vložit do JZD a někteří z nich se pokusili o obnovení hospodaření na vlastním, tak se do Zálužic po
letech na svůj statek nastěhovala rodina Sobolíkova. V poslední době se změnil názor na bydlení na venkově, které se
stalo velmi moderní. Bydlení na vesnici spojené s dojíždění za prací vlastními automobily do nedalekých měst je časově
a spolu s dalšími náklady i finančně srovnatelné s životem ve městech a vlastní automobil není v současné době žádnou
vymožeností. Díky tomu se řada lidí toužících po bydlení ve vlastním domku stěhuje z měst na venkov a znovu obydluje
a renovuje dříve opuštěná stavení, která jsou i v Zálužicích, v této malé od světa odříznuté vesnici obklopené krásným
klidným prostředím a vodami, kam zalétává ptactvo vzácných druhů.
Jan Caletka, Václav Vanc,
Václav Kubašta
Stará myslivna Picina
Picina je dnes známá chatová oblast, která má bohatou a zajímavou historii. Nejstarší písemná zmínka je z roku
1490. Tehdy to byly pastviny a háje, které patřily částečně do vlastnictví fary Pištín a částečně k Hluboké. Na konci 17.
století směnil farář pištínský svůj díl s knížetem Schwarzenbergem za pozemky o téže rozloze na Blatech. V roce 1794
byla uprostřed revíru Picina v blízkosti dvou rybníků vystavěna myslivna s patrovou budovou a komplexem
hospodářských budov, jak je zachycena na snímku.
V následujících letech došlo na Picině k intenzivnímu lesnímu hospodaření, celý komplex byl oplocen. S
úspěchem zde byla chována pernatá lovná zvěř, hlavně bažanti, pro které zde řadu let byla provozována bažantnice s
odchovnou. Nebylo divu, že se zde hojně konaly reprezentativní hony, kam byli zváni vzácní hosté a významné
osobnosti, loveni byli též tetřevi a divoké kachny.
V roce 1874 byly k revíru Picina připojeny panské lesy a pozemky z okolí čejkovického a suského dvora, u
Suché byl vysázen les Jarov.
Po pozemkové reformě v roce 1919 byly postupně veškeré výše jmenované panské objekty prodány, pole,
louky i lesy rozparcelovány a prodány zájemcům, převážně z okolních obcí.
Již v době meziválečné byly rozpoznány rekreační možnosti této jedinečné oázy klidu a krásné přírody a proto
sem vedly trasy turistických výprav z okolí i ze vzdálených míst. Při staré myslivně vyrostl dřevěný objekt zvaný Salon,
ve kterém bylo turistům a rekreantům nabízeno občerstvení. Za okupace byly v tomto salonu tajně konány taneční
zábavy pro úzký okruh zájemců. Velmi napjatá a nebezpečná situace pro obyvatele Piciny nastala v prvních květnových
dnech roku 1945, kdy se ve dne i v noci okolo této lesní samoty pohybovaly skupinky prchajících německých vojáků,
později i Benderovců.
Teprve v polovině osmdesátých let byla na Picinu v souvislosti s budováním velkého počtu rekreačních chat
zavedena elektřina. Stará myslivna byla počátkem devadesátých let zbořena a na jejím místě vyrostly další chaty.
Jan Caletka
Picina - rozsáhlý lesní revír
ve východní části katastru
obce Břehov, který v
minulosti proslul hony na
bažanty. Lokalita má
zajímavou historii, kterou
přibližuje článek. Myslivna
Picina, která je na
fotografii, byla vystavěna v
roce 1794.
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SPORTOVNÍ AKTIVITY V OBCI
Z činnosti fotbalového oddílu PRAKTIC FC PIŠTÍN v roce 2001
Právě uplynulý rok byl pro náš oddíl velice významný, protože jsme si letos připomněli 40 let od chvíle, kdy
byla v roce 1961 obnovena druhou světovou válkou a následnými revolučními dobami přerušená sportovní činnost
fotbalového klubu v Pištíně, která od té doby trvá bez přerušení až do současnosti. V uplynulém roce jsme se věnovali
zejména sportovní činnosti spojené s účastí našich tří družstev (muži, dorost a starší žáci) v mistrovských soutěžích.
Družstvo žáků odehrálo jarní část sezóny 2000/2001 s podobnými výkony a výsledky, jako její první polovinu,
zvítězilo pouze v jediném zápase na hřišti Ledenic, za kterými skončilo se čtyřmi body na posledním místě. Žáci
zaostávali za úrovní ostatních družstev, ke konci sezóny byly problémy s dostatečným počtem hráčů na utkáních. Proto
jsme se rozhodli před odeslání přihlášky na novou sezónu provést nábor nových hráčů do družstva žáků. Přihlásili se tři
noví hráči a v průběhu podzimní části další tři, kteří do kádru dobře zapadli. Příchod nových hráčů a rozšíření
realizačního týmu novým trenérským tandemem se projevilo zlepšením tréninku a odrazilo se i na hře a výsledcích v
soutěžních utkáních. Po podzimní části nové sezóny 2001/2002 je naše žákovské družstvo se 14 body (za 4 výhry, 2
remízy a 4 prohry) na šestém místě 11 členné skupiny okresní soutěže starších žáků.
Družstvo dorostu vstupovalo do jarních bojů z prvního místa okresní soutěže dorostu s cílem udržet svou
pozici a postoupit do okresního přeboru. V jarní části už naši dorostenci nevévodili soutěži tak jednoznačně, jako loni
na podzim, přesto ziskem 30 bodů s jednobodovým náskokem na druhého v pořadí vybojovali první místo a právo
postupu do okresního přeboru. V okresním přeboru si v první polovině nové soutěže počínali přes některé obavy velice
zdatně a zatím jim v devítičlenné tabulce okresního přeboru dorostu patří za 17 získaných bodů (5 výher, 2 remízy, 1
prohra) velmi pěkné druhé místo.
Muži v jarní části bojovali neúspěšně o postup do okresního přeboru. Nadějné umístění z minulého roku,
upevněné a vylepšené výsledky z několika úvodních kol se jim nepodařilo udržet do závěru soutěže a nakonec obsadili s
37 body páté místo. Po podzimní polovině sezóny 2001/2002, kterou muži odehráli velice dobře, se drží na nadějném
třetím místě, s 25 body (7 výher, 4 remízy, 2 prohry) pouhý bod za postupovou druhou příčkou.
Jak již bylo zmíněno, v letošním roce jsme oslavili 40 let od obnovení činnosti fotbalového oddílu v Pištíně. Při
této příležitosti byla uspořádána 11. srpna 2001 oslava, na kterou byli pozváni bývalí i současní hráči a členové
fotbalového klubu. Na dopoledním slavnostním zasedání v hostinci Na Dolánku, kterého se zúčastnila přibližně stovka
hráčů a členů bývalých i současných, byli přítomní seznámeni s činností fotbalového klubu za uplynulých 40 let a na
závěr byli za dlouholetou obětavou práci pro pištínský fotbal oceněni pánové J. Marhoun a J. Žáček. V prostorech sálu
byla uspořádána výstava fotografií, zachycujících historii i současnost našeho oddílu. V rámci oslav se odpoledne
uskutečnil sedmý ročník fotbalového turnaje Praktic, ve kterém již popáté v řadě vyhrálo domácí družstvo našich mužů.
V průběhu odpoledne na své fotbalové dovednosti nechali vzpomenout i někteří z přítomných bývalých hráčů, kteří v
utkání starých pánů změřili své síly se svými vrstevníky a odvěkými rivaly ze Sedlce. Slavnostní den byl zakončen
taneční zábavou.
Mimo sportovních aktivit se řada našich členů zapojila do prací na úpravách sportovního zařízení našeho
oddílu, hřiště a okolí, ale i na zvelebení veřejných prostranstvích obce, např. při přípravách srazu rodáků, nebo při
podzimním hrabání listí.
Pro bezproblémový chod oddílu je velice významná pomoc obce (příspěvky na činnost, půjčování obecního
mikrobusu a traktůrku na sečení hřiště) i příspěvky a pomoc ostatních sponzorů - Praktic, ČSAD Jihotrans, Stavební
geologie, ZOD Sedlec, hostinec Na Dolánku.
Václav Kubašta
SSM Češnovice na turnaji Senátor cup 2001
Fotbalové družstvo SSM Češnovice se v sobotu 24.11.2001 zúčastnilo čtvrtého ročníku Senátor cupu, turnaje
ve vodácké kopané, který opět uspořádal kanoistický oddíl vodáků z Tábora. V letošním ročníku turnaje, kterého se jako
tradičně zúčastnila družstva pořádajících táborských kanoistů, táborských veslařů, bechyňských kanoistů a SSM
Češnovice, jsme obhajovali vítězství z loňského roku.
Při tvorbě soupisky našeho družstva na tento turnaj, do které mohlo být podle propozic zařazeno deset hráčů,
vsadil náš sportovní manažer na osvědčené účastníky minulých ročníku. Přes příslib účasti dali někteří oslovení přednost
jiným zálibám, aniž by to předem oznámili. V sobotu ráno, těsně před odjezdem, jsme tak ještě sháněli náhradníky,
protože bylo nemožné odehrát celý turnaj pouze se základním počtem hráčů.
Hrálo se na hřišti pro malou kopanou, které je součástí areálu loděnice pořádajícího oddílu a je proslulé svým
méně kvalitním povrchem. Pro letošní ročník pořadatelé určili, že budou hrát pětičlenná družstva (čtyři hráči v poli +
brankář) systémem každé s každým. V případě nerozhodného výsledku měly o vítězi zápasu rozhodnout samostatné
nájezdy.
Rozlosováním, kterým byl turnaj zahájen, nám bylo pro první utkání celého turnaje za soupeře přiřazeno
družstvo kanoistů z Bechyně. Soupeře jsme po vyrovnané první půli s několika neproměněnými šancemi na obou
stranách porazili 2:0 brankami J. Vrby a .J. Čapka z druhého poločasu. V následujícím zápase rozstříleli táborští veslaři
pořádající kanoisty 5:1. V našem druhém utkání jsme narazili na táborské kanoisty, na kterých se projevila únava
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z těžkého předchozího boje. Po poločasovém výsledku 2:0 jsme je jednoznačně přehráli 4:0 dvěma góly J. Vrby a
brankami J.Čapka a P. Diviše. Navíc řada našich šancí, včetně jednoho samostatného nájezdu, nařízeného za sražení
našeho útočícího hráče, zůstala nevyužita. Další zápas mezi bechyňskými kanoisty a táborskými veslaři, který skončil
těsným vítězstvím veslařů 1:0, rozhodl o tom, že náš následující zápas s veslaři bude zápasem o celkové prvenství. Toto
utkání pro nás nezačalo šťastně, neboť k němu nemohl nastoupit indisponovaný J. Čapek, pilíř naší ofenzívy a navíc
soupeř hned v úvodu vstřelil první branku. Snažili jsme se nepříznivý vývoj zvrátit, ale jedna chyba v jinak velmi dobré
obraně umožnila veslařům do poločasu zvýšit náskok na 2:0. V druhé polovině zápasu jsme soupeře zatlačili do obrany,
ale ten bránil svůj náskok ze všech sil, často i hrubými, nedovolenými zákroky. Z naší snahy jsme vytěžili chvíli před
koncem branku F. Šindelář. Vyrovnat a vynutit si samostatné nájezdy se nám již nepodařilo a tak jsme na turnaji
obsadili druhé místo. V posledním zápase se rozhodlo o třetím místě, které obsadili pořádající táborští kanoisté, když
porazili své bechyňské soupeře a odsunuli je tak na čtvrtou pozici.
Při vyhlášení výsledků, kterého se účastnil také sponzor turnaje, senátor Pavel Eybert, byl jako nejlepší střelec
turnaje oceněn hráč našeho družstva Josef Vrba. V družné atmosféře klubovny loděnice i přilehlých parků jsme pak
strávili příjemný podvečer.
Na závěr bych rád poděkoval hráčům družstva, kterými byli Jindřich Čapek, Aleš Čížek, Petr Diviš, Václav
Kubašta, Josef Macášek (opět hostující z oddílu bechyňských kanoistů), Václav Vávra, Josef Vrba a František Šindelář
a kteří předvedenými výkony skvěle reprezentovali náš spolek i naši obec. Poděkování patří také obecnímu úřadu Pištín
za zapůjčení obecního mikrobusu.
Václav Kubašta
Pouťový nohejbalový turnaj „O pohár obce Češnovice“
Ve dnech 28. – 29. července 2001 byl uspořádán jubilejní desátý ročník pouťového nohejbalového turnaje
trojic „O pohár obce Češnovice“.
Program turnaje byl tradiční, tzn. v pátek v podvečer bylo provedeno rozlosování a v sobotu odpoledne
vypukly boje v první skupině. Zápasy druhé skupiny a zápasy o celkové umístění byly naplánovány na neděli. Naopak
netradiční a pro pořadatele nečekaný byl menší zájem případných aktérů. Někteří tradiční účastníci z minulých ročníků
kvůli své zaneprázdněnosti v termínu konání turnaje nereflektovali na pozvánku k účasti a nová družstva všechna
uvolněná místa v termínu uzávěrky přihlášek neobsadila. Naštěstí se na poslední chvíli pořadatelům podařilo oslovit a
k účasti přemluvit několik sportovně založených jedinců, takže turnaj mohl být odehrán s plánovaným „plným“ počtem,
tj. s 12 družstvy. Je potěšitelné, že mezi nováčky byla dvě družstva místních mladíků. Příprava hřiště a úklid okolí byla
opět velice pečlivě provedena místními mladíky za významné pomoci OÚ při posečení okolí. Občerstvení na turnaj si
vzal jako obvykle na starost Radek Novák.
Turnaj zahájila sobotní utkání skupiny A, kterou s přehledem vyhrálo družstvo „Eagles“, obhájce loňského
vítězství. Na druhém místě skončilo družstvo „Santos Plástovice“ a zajistilo si spolu s vítězem skupiny postup do
semifinále. Na dalších místech v sobotní skupině skončila družstva „Policie ČR“, „Akra“, „Mach 3 Team“ a
„Homolkové“. V neděli dopoledne byla odehrána utkání skupiny B. V nich suveréně kralovalo družstvo „SK Bezdrev“,
které skupinu s přehledem vyhrálo. „SK Bezdrev“ spolu s družstvem „ČEDAM“, které obsadilo druhé místo, postoupilo
do odpoledního semifinále. Další místa obsadila družstva „Buchta Lakers“, „Džara Džara Team“, „Pištínský Hlavy“ a
„Caletrio“.
V neděli odpoledne se nejprve v bojích mezi družstvy umístěnými ve skupinách na 4. - 6. místě rozhodovalo o
konečném pořadí na 7. - 12. příčce. Pak se v semifinále utkala nejlepší družstva ze skupin o postup do finále. V prvním
z nich přehrálo družstvo „SK Bezdrev“ „Santos Plástovice“ 2:1 a vzalo svému soupeři naději na zisk trofeje pro vítěze
turnaje, který „Santos Plástovice“ ještě nikdy nevyhrál. Druhé semifinále svedlo k vzájemnému souboji družstva, která
získala prvenství v posledních čtyřech ročnících turnaje. Úspěšnější byl obhájce loňského vítězství, družstvo „Eagles“,
které vítězstvím 2:0 odsoudilo nervózně hrající družstvo „ČEDAM“ k boji o třetí místo. V tomto zápase, který
následoval po utkání o 5. místo, družstvo „Santos Plástovice“ (J.Ferebauer, K.Lenc, M.Ruso) porazilo „ČEDAM“
(J.Boubal, M.Havel, V.Růžička). Finále, které svedlo k souboji družstva předvádějící nejlepší nohejbal, bylo skutečným
sportovním vrcholem turnaje. Šťastnější bylo nakonec zaslouženě družstvo „Eagles“ (Z.Florián, P.Novák, R.Šindelář) a
po vítězství 2:0 nad družstvem „SK Bezdrev“ (P.Beneš, J.Cimota, S.Svoboda) obhájilo prvenství z minulého ročníku.
Při vyhlášení výsledků turnaje všichni účastníci obdrželi hodnotné ceny, které byly pro tento ročník poskytnuty
firmami – Penzion Jižní Dvůr, Restaurace Blata Sedlec, Benzinová čerpací stanice Pletka, Češnovická hospoda,
Motel „U Kapličky“ ZOD Sedlec, Pneuservis Češnovice, Zamoko FF, Zámečnictví Caletka, Konzum R. Šindelář,
SDH Češnovice, Půjčovna lodí a raftů JOLA, RadioMobil a.s.. Zdařilá sportovně-společenská události pak pro
většinu účastníků pokračovala příjemným přátelským posezením v místní hospodě při pouťové zábavě.
Václav Kubašta
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Vítězové letošního 10. ročníku nohejbalového turnaje „O pohár obce Češnovice”, družstvo
Eagles - P.Novák, Z.Florián, R.Šindelář.

RECEPTY NAŠICH ČTENÁŘEK A ČTENÁŘŮ
Krkonošské kyselo
200 g chlebového kvasu (dá se sehnat v pekárně)
50 g másla
2 hrsti sušených hub
1 cibule
2 vejce
500 g brambor
1/4 l mléka
1 l vody
kmín, sůl
Do 1/2 l vlažné vody rozmícháme chlebový kvas a
necháme přes noc při pokojové teplotě kvasit.
Brambory dáme ve slupce vařit. V 1/2 l vody povaříme
houby a kmín. K vývaru přilejeme rozšlehaný kvas a
necháme vše zvolna vařit cca 15 minut. Je nutné občas
pořádně ode dna promíchat, aby se nepřipálilo.
Mezitím na másle zpěníme na drobno nakrájenou
cibuli, na které usmažíme vejce. Uvařené brambory
oloupeme.
Do vývaru s kvasem přilijeme 1/4 l mléka, necháme
přejít varem a nakonec přidáme usmažená vejce a
nahrubo pokrájené vařené brambory. Pro zjemnění
chuti lze přidat cca 1 dcl sladké smetany.
Dobrou chuť a přijďte pobejt.

Vyšlo : 12.12.2001

Falešné bosáky (recept na 10 knedlíků)
10 středně velkých brambor
10 tvrdých rohlíků
Syrové brambory oloupeme a nastrouháme jako na
bramborák, rohlíky nakrájíme na kostičky. Vše
smícháme trochu osolíme a uděláme knedlíky ve tvaru
většího vejce. Vaříme v osolené vodě asi 20 minut.
Hotové propíchneme vidličkou aby vyšla pára.
Podáváme nejlépe k masu jako bosáky.
Pomerančové hvězdičky
5 bílků
450 g cukru
250 g mandlí (namleté)
250 g lískových oříšků (namleté)
2 lžičky skořice
2 lžíce pomerančové šťávy
Bílky našleháme, přidáme cukr. Zhruba 1 šálek dáme
stranou na polevu. Přidáme mandle, oříšky, skořici a
šťávu. Vyložíme plech papírem na pečení a vyválíme
těsto. Z něj vykrájíme hvězdičky. Potřeme je polevou a
přes noc necháme zaschnout. Druhý den je pečeme cca
10 min. při 180° C.
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