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č. 2, rok 1996

Na dobovém vyobrazení z roku 1836 je zachycen průjezd císaře Františka I. a jeho družiny Pištínem.
Slavobrána byla dřevěné konstrukce, potažená plátnem a papírem a byla zhotovena samozřejmě pouze pro
tuto příležitost. Věrohodně jsou zachyceny budovy, rybník a trasa silnice vedoucí mezi kostelem a farou.
Z obsahu :

Výsledky senátních voleb v obci
Odpadové hospodářství v naší obci
Časně středověké železářství
Nohejbalový turnaj v Češnovicích
Baráčnická slavnost v Pištíně
Naše hasičská družstva v soutěžích
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Informace Obecního úřadu
Informace ze schůzí obecního zastupitelstva
Schůze ze dne 7.8.1996 :

- bylo rozhodnuto o prodeji nepotřebných majetkových zásob za zůstatkovou cenu. Prodej bude realizován
po provedení inventarizace majetku a to 21.10.1996 od 1400 do 1800 hod na OÚ. Občané si budou moci
tyto zásoby odkoupit. Seznamy věcí budou vyvěšeny od 1.10. na informačních tabulích OÚ.
- bylo projednáno zajištění opravy chodníků v Pištíně. Opravu zajistí místní hasičský sbor.
- byly projednány žádosti o prodej obecních pozemků.
- byla stanovena cena hotového palivového dřeva na 200 Kč za 1m 3. Obec na toto pal. dřevo doplácí 100
Kč na 1m3.
- byla schválena dotace hasičského sboru v Češnovicích ve výši 2000 Kč.
Realizace usnesení :
- prodej zásob OÚ byl proveden v uveřejněném termínu. Byly prodány všechny věci ze seznamu kromě stojanu na mikrofon.
Schůze ze dne 4.9.1996 :
- byla projednána stížnost obyvatel na nedostatečnou četnost odvozu popelnic. Nebude se řešit týdenním
odvozem popelnic mimo topnou sezónu, ale prodejem dalších popelnic těm občanům, kterým současný
počet popelnic nestačí.
- byl schválen příspěvek na činnost "Pony klubu" Češnovice, jehož členové na oplátku budou sekat
travnaté plochy na návsi.
- bylo rozhodnuto zaslat zamítavé stanovisko autobusovým dopravcům oznamujícím plánovaná rušení
autobusových spojů.
- byly řešeny žádosti p.Fiškandla (přehodnocení mzdy), p.Radouchové (oprava chodníku), p.Benedikové
(vybudování komunikace), p.Špánové a p.Ferebauerové (prodej zastavěné obecní plochy), p.Volfa
(prodej pozemku na vrakoviště), p.Štěchové a p.Žákové (příspěvek OÚ na umístění dětí v MŠ Dasný) a
p.Lávičky (prodej dřevníku u ZS).
- bylo rozhodnuto o výměně starých odpadových košů v Pištíně.
- nabídka státu na prodej budovy OÚ v Pištíně za odhadní cenu bude řešena formou pronájmu.
- bylo rozhodnuto o přidání dalšího světla VO v Češnovicích podél hospody ke Kabelům, práce provede
firma Bemos.
- byla projednána žádost mládeže z Češnovic o umožnění využívání místnosti bývalého občanského výboru
pro své schůzky.
- byla schválena žádost ředitele pivovaru Strakonice, p.Svatka, o umístění reklamy na hasičskou zbrojnici v
Češnovicích za 20 tis. Kč ročně a údržbu fasády zbrojnice.
- bylo navrženo uspořádat setkání důchodců sloučených obcí při harmonice s občerstvením (termín konec
listopadu).
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- byl opět projednáván kritický stav černé skládky "U Vojtěcha", kde se stále objevují nové odpady i
nebezpečných kategorií.
- byla projednána cenová nabídka firmy p.Krauze na provedení kanalizace v Pištíně, Češnovicích a
Pašicích.
Realizace usnesení :
- osvětlení v Češnovicích bylo realizováno v první polovině listopadu. Práce neprováděla firma Bemos, ale
p.Skala ze Zlivi.
- kanalizace je udělána (firma Krauz).
Schůze ze dne 23.10.1996 :
- zastupitelstvo bylo informováno o navrhovaných cenách vody I.JVS a o možnosti obce stanovit cenu vody
pro odběratele a rozhodlo, že cena vody bude stanovena ve výši dané I.JVS.
- bylo navrženo využití váhy v Pašicích pro uskladnění hadic místo budování přístřešku na hadice.
Záležitost bude ještě nutno projednat s předsedou ZOD.
- bylo řešeno zajištění voleb do senátu - doručení volebních lístků provede buď volební komise, nebo pošta,
volební místnosti připraví volební komise.
- rušení autobusových spojů bude řešeno jednáním s dopravci na OÚ, bude snaha dohodnout se, např. aby
rychlíkový autobus z Č. Budějovic jedoucí ráno po sedmé hodině jezdil jako zastávkový.
- byl projednán návrh smlouvy s firmou Praktic o pronájmu nebytových prostor.
- zastupitelstvo bylo informováno o zájmu o pronájem Češnovické hospody a o jeho podmínkách.
- bylo rozhodnuto o odkoupení části pozemku od nového soukromého majitele v Češnovicích pro
vybudování komunikace.
- byl schválen prodej volného pozemku u vyměřených zahrádek v Pašicích dle podané žádosti (p.Jánský) a
prodej parcely č.104 v Pištíně (p.Lávička).
Realizace usnesení :
- přístřešek na hadice v Pašicích je hotov.
Schůze ze dne 8.11.1996 :
- byla projednána oprava silnice Pištín - Češnovice okolo Vojtěcha, která byla odsouhlasena realizovat
ještě v tomto roce. Sjezdy ze silnice bude financovat ZOD Sedlec.
- byla projednána žádost týkající se trafostanice v Češnovicích.
- opět byl řešen nepořádek na skládce "U Vojtěcha". Bylo rozhodnuto o umístění tabule 1x1,5 m s nápisem
"Zákaz skládky pod přísnou pokutou".
Realizace usnesení :
- sjezdy ze silnice jsou hotovy, oprava silnice se provede podle přízně počasí.
Podrobnější informace ze schůzí zastupitelstva budou zájemcům z řad občanů poskytnuty na požádání na
Obecním úřadě.
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Ostatní informace
Veškeré informace týkající se dění na Obecním úřadě jsou pravidelně zveřejňovány na vývěsních
tabulích OÚ. Od 1.9.96 je na Obecním úřadě v Pištíně p. Kučerová jako referentka, která bude denně od 8 00
hod do 1200 hod úřadovat pro občany. Starostka bude mít od 1.9.96 úřední hodiny každé pondělí od 1400 hod
do 1800 hod.
Obecní traktůrek je garážován na benzince v Češnovicích, kde je služba 24 hod denně. Pokud si
chtějí občané traktůrek vypůjčit, stačí zajít za obsluhou. Při vrácení je třeba zaplatit poplatek 5 Kč za hodinu
půjčení a doplnit nádrž.
Od 1.7.96 je zavedeno jednorázové zaplacení nové popelnice. To znamená, že pokud se někomu
rozbije popelnice a bude potřebovat novou, nebude dávana do nájmu za 80 Kč ročně, ale ihned zaplatí
částku 400 Kč. Hodnota popelnice je 800 Kč, polovinu ceny obec dotuje.
Obecní automobil byl svěřen do péče p.Zajíčkovi z Pištína. Pokud by občané chtěli jet třeba do divadla, nebo na nákupy apod., mohou obecní auto použít. Je třeba se nejdříve domluvit na Obecním úřadě a
pak s p.Zajíčkem, jestli je ochoten jet jako řidič. Je však třeba si uvědomit, že ve všední dny vozí děti do
školky a chodí do práce.
Od 1.9.96 si mohou občané na Obecním úřadě nechat ověřovat podpisy a úřední listiny (vidimace) u
p.Božovské i p.Kučerové.
Obec zakoupila pilu, která nebude půjčována k soukromým účelům, ale bude používána na práce
pro účely obce, např. likvidace křovin.
Na OÚ mohou být občanům poskytnuty informace o službách různých firem ze všech možných
oborů, jejichž nabídky na OÚ přicházejí.
Na OÚ máme od školského úřadu seznam všech škol od mateřských škol po střední školy v našem
okrese, včetně škol se speciálním zaměřením (pro postižené děti, apod.).
Můžeme poradit občanům v oblasti sociální a podat informace a možnosti řešení problémů i z jiných
oblastí.
První JVS, která provozuje vodovod v naší obci změnila adresu a tel. čísla. Nová adresa je: JVS,
a.s.; SEVERNÍ 8/2264; 370 10 České Budějovice; telefon-spojovatelka: 257 44.
V Češnovicích na č.40 (vedle autobusové zastávky) provozují manželé Procházkovi "Pony klub".
Přijímají děti na výuku jízdy na koni. Výuka probíhá každý pátek od 16.30 hod.
Dne 16.12.1996 zahájí v Pištíně na OÚ provoz kosmetička. Zájemci se mohou objednat (i
telefonicky) u p. Kučerové. Od ledna příštího roku bude provozována i pedikúra.
Odpadové hospodářství
Znovu se ve zpravodaji zmiňuji o odpadech. Obec nechala vyprázdnit kontejnery umístěné v Pištíně,
Pašicích a Češnovicích. Odvoz stál přibližně 10000 Kč. Prostranství kolem kontejnerů uklidil vzorně v
Pištín p.Jankovský, v Češnovicích p.Caletka. Dnes, po pár měsících je v Pištíně opět obrovský nepořádek a
kontejnery jsou nacpány věcmi, které se dají spálit (hadry, dřevo). U Vojtěcha, kde není skládka, jsou
vyhozeny televizní obrazovky, které patří do kategorie zvlášť nebezpečných odpadů. Za tyto obrazovky
může obec dostat pokutu ve výši 250000 Kč. Černá skládka u Vojtěcha a kontejnery budou opět likvidovány
na náklady obce a peníze takto vydané budou chybět na jiné nezbytné výdaje. Prosím každého občana, aby si
uvědomil, že nikdo nám dnes nedá žádné jiné finanční prostředky, než ty, které si sami zaplatíme v daních a
doufám, že nejsem sama koho tyto naprosto zbytečné výdaje mrzí.
Jana Božovská
Výsledky senátních voleb do Parlamentu ČR
Ve dnech 15.-16.11. a 23.-24.11.1996 proběhly v naší republice volby do Senátu. V naší obci
vybírali občané svého zástupce do horní komory Parlamentu z kandidátů volebního obvodu č.10 - Český
Krumlov. Volby se v naší obci uskutečnily ve dvou volebních okrscích (Pištín a Češnovice). Volilo se podle
většinovým systémem, tzn., že zvolen byl ten kandidát, který v daném volebním obvodě získal nadpoloviční
většinu platných hlasů. Pokud se tak v prvním kole nestalo, následovalo kolo druhé, do kterého postoupili
dva kandidáti s největším počtem obdržených hlasů. Následující přehled ukazuje účast ve volbách a
výsledky obou kol voleb v naší obci i ve volebním obvodě č.10, do kterého naše obec patří.
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Pištín

I. kolo

abs.

(15.11 - 16.11.1996)

Češnovice
%

abs.

%

abs.

%

abs.

%

224

Počet voličů - účastníků voleb

74

33,04

40

32,00

114

32,66

32654

32,14

Počet odevzdaných hlasů

74

33,04

40

32,00

114

32,66

32631

32,12

Počet platných hlasů

72

Jan Vondrouš

nezávislý

2

Eva Dudáková

3

349

Voleb. obvod 10

Počet osob v seznamu voličů

1

125

Celkem

40

101594

112

32232

4

5,56

1

2,50

5

4,46

3491

10,83

ODS

17

23,61

18

45,00

35

31,25

8614

26,72

Jiří Netík

KDU-ČSL

14

19,44

4

10,00

18

16,07

4897

15,19

4

Karel Vachta

ČSSD

17

23,61

8

20,00

25

22,32

6605

20,49

5

Milan Marko

nezávislý

5

6,94

6

15,00

11

9,82

3767

11,69

6

Jaroslav Zámečník

KSČM

15

20,83

3

7,50

18

16,07

4858

15,07

Pištín

II. kolo

abs.

(22.11 - 23.11.1996)

Češnovice
%

abs.

%

126

Celkem
abs.

%

Počet osob v seznamu voličů

226

Počet voličů - účastníků voleb

62

27,43

44

34,92

106

30,11

Počet odevzdaných hlasů

62

27,43

44

34,92

106

30,11

Počet platných hlasů

62

Voleb. obvod 10
abs.

%

352

44

30,01

106

2

Eva Dudáková

ODS

26

41,94

19

43,18

45

42,45

48,23

4

Karel Vachta

ČSSD

36

58,06

25

56,82

61

57,55

51,77

Celkovým vítězem a senátorem za volební obvod č.10 - Český Krumlov se stal Karel Vachta, kandidující za
ČSSD.
Výsledky 2. kola za celý volební obvod 10 v absolutních číslech jsme do uzávěrky tohoto čísla zpravodaje
nezískali.
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Hospodaření obce
Následující tabulka ukazuje plnění finančního rozpočtu naší obce za období leden - říjen 1996 :
Příjmy
Kapitola

Rozpočet (Kč)

Skutečnost (Kč)

Plnění (%)

52000,00

72686,00

139,78

702

Vodní hospodářství a životní prostředí

709

Lesní hospodářství

180000,00

403227,00

224,02

716

Kultura

150000,00

70500,00

47,00

719

Vnitřní správa

150000,00

133310,00

88,87

739

Místní hospodářství

14000,00

20951,00

149,65

741

Všeobecná pokladní správa

3413000,00

3635103,00

106,51

3959000,00

4335777,00

109,52

Rozpočet (Kč)

Skutečnost (Kč)

Plnění (%)

Celkem

Výdaje

Kapitola
702

Vodní hospodářství a životní prostředí

500000,00

642230,00

128,45

709

Lesní hospodářství

200500,00

269436,00

134,38

710

Doprava

1200000,00

1463943,00

122,00

716

Kultura

130000,00

114269,00

87,90

719

Vnitřní správa

1168500,00

519831,00

44,49

728

Práce a sociální věci

8000,00

0,00

0,00

739

Místní hospodářství

672000,00

102200,00

15,21

741

Všeobecná pokladní správa

80000,00

7000,00

8,75

3959000,00

3118909,00

78,78

Celkem
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Z historie našich obcí
Časně středověké železářství v okolí Zálužic
Keramika z 10. století, nalezená v samém cípu písčitého poloostrova u Zálužic a na dně rybníka
Bezdreva dokládá existenci osady dávno před velkou kolonizací budějovické oblasti. Keramika zde nalezená
je barvy hnědé až do červena, bez příměsy grafitu s okraji téměř vodorovnými. Výzdobou jsou vícenásobné
vlnovky a šikmé vidličkové vpichy. Ze Zálužic je dobře známá část nádoby z 10. století, která byla nalezena
v roce 1963 a společně s několika nalezenými vltavíny odeslána do SSSR.
Jak nasvědčují některé nálezy z blízkého okolí, nebyly tu Zálužice před velkou kolonizací
osamoceny a kupříkladu osídlení na území dnešní Zlivi je bezpečně doloženo pro první polovinu 11. století
nálezem denárů, keramiky a strusky.
V případě Zálužic se vkrádá myšlenka, že tehdejší hlavní obchodní tepna podél řeky Vltavy měla
odbočku západním směrem právě u dnešní Hluboké n. Vltavou přes slovanskou osadu u Zálužic, dále po
hřbetu táhlého návrší (v místech dnešního pištínského kostela lze předpokládat starověké pohanské
pohřebiště) směrem západním do hustěji osídlených oblastí netolicka.
Při keramice z časného středověku v oblasti mezi Zliví a Zálužicemi, nejvíce však okolo Zálužic a
dále podél vodních toků až k Češnovicům se vyskytuje v nebývale hojné míře železářská struska a zlomky
dyznových cihel. V minulosti byly při těžbě písku u Zálužic objeveny železářské pece. Vše dokládá
intenzivní železářství.
Vlastní lokalita na písčitém poloostrově byla značně poškozena těžbou písku již v období první
republiky i v roce 1978 při strojovém planýrování pískoven a ještě více při vyhrnování břehů rybníka
Bezdrev v roce 1982, kdy byly poškozeny kulturní vrstvy i na dně rybníka.
V lokalitě okolo Zálužic v žádném případě nešlo o tavbu železa z rud, běžnou u starověkých a raně
středověkých kovářů, ale o rozsáhlou specializovanou tavbu rud z blízkého okolí, zřejmě od Zlivi a
Mydlovar. Takovéto železářství mělo nezastupitelnou úlohu při výrobě nástrojů a předmětů denní potřeby
pro všechny vrstvy tehdejšího obyvatelstva. Je možné, že právě snadno povrchově dostupná železná ruda
(limonit) v okolí Zlivi byla dobrým důvodem k časnému osídlení Zálužic, Zlivi a blízkého okolí. Oba názvy
obcí jsou dle literatury o toponomastice (nauka o zeměpisných jménech) řazeny k nejstarším sídlištním
názvům, tedy do 10.-11. století.
V daleko největší míře bylo železářství v této oblasti provozováno v polovině 13.století, tedy v době
kdy český král Přemysl Otakar II. založil město České Budějovice, hrad Hluboká n. Vltavou (Froburg) a
poměrně velké množství dnešních vesnic (keramika tohoto období je silně grafitová). Není vyloučeno, že
produkce železa z této oblasti mohla mít do určité míry podíl na tom, že se již zmíněnému českému králi
Přemyslu Otakarovi II. říkalo nejen král zlatý, ale i král železný.
Jan Caletka
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Sportovní aktivity v obci
Pouťový nohejbalový turnaj v Češnovicích
Ve dnech 27.-28.7.1996, tedy o letošní svatoannenské pouti, se v Češnovicích konal 5. ročník
pouťového nohejbalového turnaje O pohár obce Češnovice. Turnaje se zúčastnilo, stejně jako v minulém
roce 12 tříčlenných družstev. Ohlas předešlých ročníků turnaje se projevil ve velkém zájmu o účast na
turnaji mezi místními, ale hlavně přespolními příznivci nohejbalu. Hrací systém letošního ročníku (družstva
byla rozdělena do dvou skupin, v nichž se vzájemně utkala každé s každým a o celkovém pořadí pak
rozhodla utkání mezi družstvy, která se ve skupinách umístila na stejných místech) ovšem neumožnil z
časových důvodů přijmout větší počet přihlášek.
Turnaj byl zahájen v sobotu odpoledne utkáními skupiny A, kterou tvořila družstva Bezvaformi,
"Pištínský" Panteři, Bučes, Buchta Lakers, Eagles a Češnovice "Z krámku". Po odehrání všech 15 utkání ve
skupině se na prvním místě umístil obhájce loňského prvenství Buchta Lakers, s nimiž do semifinále
postoupili druzí v pořadí Eagles, kteří jako jediní ve vzájemném utkání vítěze skupiny porazili.
V nedělním dopoledni odehrála svá utkání družstva ve skupině B - FC Sedlák, Pištín, LOK-HAM,
Santos Plástovice, Red Stars a Džara Džara Team. Ve velice vyrovnaných bojích se nakonec ukázala
nejúspěšnějšími družstva Santos Plástovice a FC Sedlák, která postoupila do semifinále.
Po svátečním obědě se na hřišti shromáždil větší počet diváků, aby shlédli závěrečné boje turnaje a
někteří aby také ochutnali pivo Nektar dodané jedním ze sponzorů, pivovarem Strakonice. V semifinálových
utkáních byla úspěšná obě družstva ze skupiny B, která využila své větší rozehranosti z dopoledne. Poražení
semifinalisté si tak v boji o třetí místo zopakovali své utkání ve skupině a družstvo Buchta Lakers
(J.Kubašta, V.Kubašta, J.Novotný) oplatilo Eagles (Z.Florián ml., E.Vojtěch, R.Šindelář ml.) předchozí
porážku. Vrcholem turnaje byl finálový souboj mezi družstvy FC Sedlák (P.Beneda, Z.Daňha, I.Petrouš) a
Santos Plástovice (K.Lenc, M.Ruso, P.Staněk). V napínavém a vyrovnaném utkání zvítězilo při své
premiérové účasti na turnaji družstvo FC Sedlák a získalo pohár pro vítěze turnaje.
Za to, že se turnaj opět vydařil, bych chtěl ocenit nejen hráče za předvedené výkony a diváky za
výbornou atmosféru, ale zejména sponzory za hodnotné ceny věnované pro účastníky družstev a všechny,
kteří pomáhali s přípravou a hladkým průběhem turnaje. Sponzorskými dary letos přispěli Pivovar
Strakonice, Penzion Jižní Dvůr, Benzinová čerpací stanice Pletka, Češnovická hospoda, OÚ Pištín, ZOD
Sedlec, LOK-HAM Mates, Konzum R.Šindelář, SDH Češnovice, za což jim patří upřímné poděkování.
Současně pevně věřím v jejich podporu v dalších ročnících.
Václav Kubašta

Životní prostředí a ekologie
Popelnice a kontejnery na domovní odpad
Odpadové hospodářství působí Obecnímu úřadu jedny z největších starostí a finančních výdajů.
Doby, kdy každá vesnice měla své odpadní jámy v pískovnách, lomech, stržích apod. jsou nenávratně pryč.
Již kvůli sobě a svým potomkům musíme zkvalitnit své chování k přírodě a životnímu prostředí, tedy ani
odpady nelze ukládat volně v přírodě, jak každého napadne. Pamatují na to i nové, velmi přísné zákony,
které obcím ukládají zcela zlikvidovat divoké skládky v jejich správním území pod přísnou kontrolou
Inspekce životního prostředí.
Proto od roku 1986 byla většina našich domů vybavena popelnicemi, které vyváželo a vyváží Místní
hospodářství města Hluboké n.Vlt. Za pravidelný odvoz 1x týdně s omezením v letních měsících se zpočátku
platilo 100 Kč z popelnice ročně, což se stoupajícími náklady vyšplhalo na současných 200 Kč ročně. Obec
přibližně stejnou částku doplácí.
V roce 1994 zakoupil OÚ čtyři velkoobjemové kontejnery, které jsou v našich obcích umístěny na
vhodných místech na obecních pozemcích. Po jejich naplnění je obsah vyvezen na speciální skládku firmou
Rumpol Vodňany.
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Do kontejnerů lze ukládat velkorozměrový odpad, jenž není možno ukládat do popelnic, jakým jsou
velkorozměrové obaly z PVC a ostatní obalový materiál kromě papírových obalů, odpad z organizovaného
úklidu obcí, ale i kombinovaný odpad, kupříkladu sklobeton, skloocel, části čalouněného nábytku, který je
nutné rozebrat a doma ponechat dřevěnou konstrukci.
Mezi odpady, které do kontejnerů nelze ukládat, patří odpad ze zahrádek, jenž je možno
zkompostovat, větve, které je možno spálit, stejně jako dřevo a dřevěný odpad, dále železo, hnůj, stavební
suť, uhynulá zvířata, autobaterie, televizory a rádia.
Odvoz, uskladnění na speciální skládce a veškerý provoz těchto kontejnerů hradí Obecní úřad. Soukromá osoba si může kontejner pronajmout kupříkladu na likvidaci stavebního odpadu, přičemž uhradí
veškeré náklady na provoz a uskladnění na skládce (750 Kč za tunu). Kvalitní stavební suť bez zeminy a
dříví se po dohodě s Obecním úřadem může sypat do cest a žádoucích zavážek.
Velkým problémem je a téměř nezničitelnou se jeví skládka "U sv. Vojtěcha" v bývalé pískovně na
křižovatce silnic na Zliv, Zálužice, Češnovice a Pištín. Za uplynulých 7 let byla již několikrát likvidována,
strojově upravována a povezena zeminou. Přes přísný zákaz se zde stále objevují nové kopice až haldy
nejrůznějšího odpadu, který patří do popelnic a kontejnerů. Vše budí dojem, že nejde o místní občany, ale že
sem přijíždějí přespolní, kteří dobře skryti za tamním lesíkem, nebo dokonce v noci znovu obnovují tuto už
několikrát likvidovanou skládku. Například v loňském roce tuto skládku objevila Inspekce životního
prostředí a nařídila její bezodkladnou likvidaci s tím, že v případě neprovedení likvidace bude obci udělena
pokuta 1/4 miliónu Kč. Na obecní náklady byl tedy odvezen nahromaděný odpad a skládka byla opět
upravena. Přes bdělost členů obecního zastupitelstva a ostatních občanů nebyl při zakládání této divoké
skládky zatím nikdo dopaden.
Trable okolo této skládky bývají častým bodem jednání obecního zastupitelstva. Bylo navrženo
oplocení, vykácení a znovuzalesnění prostoru skládky dokonce i vysoká odměna jednotlivci nebo organizaci
za dopadení byť jednoho takto neukázněného občana.
Jiná, ještě otřesnější zkušenost je s otrlými "lufťáky", kterým nečiní problémy odložit odpadky na
kterémkoliv místě (lesík, potok, nečastěji stoka u silnice). Při cestě zastaví a z automobilu vyhodí pytel s
nepotřebnými odpadky a tím vyřeší své problémy s odpady na úkor našeho životního prostředí : "On to
někdo uklidí, nebo to časem shnije. Hlavně, že já to mám bez námahy." Zbavování se odpadů takovýmto
způsobem lze bohužel pozorovat téměř všude.
Jan Caletka

Spolková činnost v našich obcích
Baráčnická slavnost v Pištíně
Spolek baráčníků v Pištíně si letos 6. července slavnostním dnem připomenul 60 let svého trvání. Jubilejní slavnosti předcházely velké přípravy, které dávaly záruku, že se tato, jedna z největších spolkových
slavností, které Pištín pamatuje, vydaří.
Dopoledne se v sále hostince Na Dolánku odbývala slavnostní schůze, které bylo přítomno bezmála
300 účastníků, z nichž mnozí sousedé a tetičky byli hosty ze spolků naší X. župy, tedy z Písku, Radomyšle,
Vodňan, Prachatic, Zlivi a Malenic, ale také z XI. župy Kubatovy, z obcí Dr.Broumy a Řechtáčkovice z
Č.Budějovic, Boršov, Suché Vrbné, Ledenice, Nemanice, Hluboká n. Vltavou, Týn n. Vltavou, Včelná,
Velešín, Kaplice a Český Krumlov. Dalšími hosty byli zástupci místních korporací a to Obecního úřadu,
hasičů, ZOD Sedlec, firmy Praktic, dohlížecího výboru, podnikatelů, soukromých zemědělců a řada dalších
hostů.
Po nástupu praporů zahrála dechová hudba státní hymnu, pak rychtář Jaroslav Fiškandl trojím
úderem rychtářským právem otevřel slavnostní zasedání. Minutou ticha bylo za reprodukovaných hlasů
zvonů vzpomenuto všech, kteří nás předešli a stanuli před právem Nejvyššího. Rychtář přivítal všechny
přítomné a poté mnozí z hostů přednesli krásné a milé zdravice, z nichž některé byly rýmované, několikrát v
nich zaznělo "Pištín - perla jižních Čech". Následovalo předání darů. Obzvláště je nutno vzpomenout
zasloužilé tetičky Váchovou a Jírovcovou, které jsou v obci baráčnické přes 50 roků. Dary dostali někteří
další sousedé a tetičky a také jubilující obec.
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Schůze se odbývala za přísného zachovávání starých zvyků, kdy před rychtářem hořely svíce, bylo
místopřísežné právo a baráček. Baráčníci mají své pojmenování na paměť doby, kdy se česká řeč i písně
držely jen v prostých roubených baráčcích, kdy se šlechta styděla za svůj rodný jazyk a jedině rychtář se
svými konšely byl prostředníkem mezi prostým lidem a šlechtou. Rychtářské právo, na které se vždy skládal
slib je nejvyšším symbolem a rychtář proto vždy trojím úderem končí konšelské, nebo sousedské sezení
(výborová, nebo členská schůze). Z doby vzniku baráčnických spolků pocházejí i další pojmenování, která
užívají baráčníci dodnes na paměť svých předchůdců : syndik je jednatel, berní je pokladní, slídilové účtů
jsou revizoři účtů, písař je zapisovatel, kontribuční je výběrčí, švandymistr je vedoucí zábavného sboru, atd.
V takovémto starobylém a přátelském duchu se schůze protáhla až k polednímu. Pak rychtář schůzi
ukončil, ponocný zhasl svíce a dráb dal praporečníkům povel k slavnostnímu nástupu. Početný průvod pestře
krojovaných sousedů a tetiček v čele se státní vlajkou, s osmi prapory sdružených baráčnických obcí, s
hudbou, se třemi májkami (Pištín, Týn n.Vlt a Radomyšl) i se zajímavým povozem souseda M. Kučery z
Pašic, taženým krásnou kobylou a hříbětem, se vydal oklikou Pištínem a nakonec se zastavil na nově
vyasfaltované silnici u pomníku padlých v 1. světové válce a obětí 2. světové války. Položením věnce u
pomníku uctili účastníci průvodu památku padlých. Následovaly krátké proslovy, po nichž se shromáždění
vrátili zpět do sálu pohostinství, kde se pak při hudbě již jen tančilo, zpívalo a bylo veselo. Při loučení s
hosty se tančilo i venku na silnici. Z průběhu celé slavnosti je natočen hodnotný videodokument.
Baráčníci mají opodstatnění obzvláště v dnešní době zvýšené honby za hodnotami jinými než
udržování starých zvyků, obyčejů a národopisu. Baráčníci oblékají naše krásné národní kroje, starají se o
udržení starých písní, tanců i o ochranu památek. Dbají též na udržení přátelských vztahů, svornosti a
snášenlivosti mezi obyvateli a v mnoha případech prací pomohli zkrášlit svou domovinu.
Vzdělavatelka
Naše hasičská družstva v soutěžích
V rámci naší obce působí dva hasičské sbory, Pištín a Češnovice, jejichž družstva pravidelně
poměřují svou výkonnost s družstvy okolních sborů v požárních soutěžích.
SDH Pištín se v tomto roce zúčastnil sedmi soutěží s družstvy pěti kategorií.
Družstvo mužů se zúčastnilo 25.5. obvodové soutěže v Municích (9. místo) a pohárových soutěží - 22.6. v
Sedlci (3. místo), 27.7. ve Zlivi (11. místo) a 5.10. v Češnovicích (8. místo).
Starší muži startovali 22.6. na soutěži v Sedlci, kde obsadili celkové 6. místo.
Družstvo žen soutěžilo 8.6. v Olešníku (4. místo), 22.6. v Sedlci (1. místo), 27.7. ve Zlivi (4. místo) a 5.10. v
Češnovicích (2. místo).
Starší ženy předvedly své umění 25.5. na obvodové soutěži v Municích a 22.6. v Sedlci, kde se shodně
umístily na 2. místech.
Družstvo mladých požárníků sbíralo soutěžní zkušenosti na soutěžích v Hrdějovicích (7. místo), v Sedlci (2.
místo), v Češnovicích (4. místo) a v Bavorovicích (2. místo).
SDH Češnovice letos reprezentovalo pouze družstvo mužů ve třech soutěžích.
Obvodová soutěž se konala 25. května v Municích. Soutěže se zúčastnilo 23 družstev v pěti kategoriích (14
mužů, 2 starších mužů, 1 žen, 3 starších žen a 3 dětí). Naše družstvo obsadilo po nepříliš vydařeném výkonu
11. místo časem 59,1 s.
Pohárová soutěž v Sedlci, která se konala pod záštitou ZOD Sedlec 22. června, proběhla stejně jako
obvodová v Sedlci v loňském roce za velmi deštivého počasí. Ve třech kategoriích soutěžilo 16 družstev (11
mužů, 2 žen a 3 dětí). Našemu družstvu se i přes technickou závadu podařilo dokončit útok v poměrně
dobrém čase 41,2 s a tak obsadilo pěkné 4. místo.
Soutěž o češnovický soudek a váleček proběhla 5. října. Za krásného počasí se jí zúčastnilo celkem 20
družstev (12 mužů, 3 žen a 5 dětí). V kategorii mužů zvítězilo družstvo Sedlec I. časem 28,9 s. Mezi ženami
byly nejlepší Bavorovice časem 27,2 s. Z žákovských družstev vyhrály děti ze Zlivi časem 20,8 s. Naše
družstvo mužů dosáhlo v letošním roce svého nejlepšího času 33,8 s a obsadilo 7. místo.
Výbor SDH Pištín a Češnovice

