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č. 2, rok 1997

Pohlednice z obce Češnovice z roku 1934, složená ze čtyř různých záběrů. Vlevo nahoře pomník padlým v 1. světové
válce z roku 1922. Vpravo nahoře je v povzdálí kaple sv. Anny z roku 1892, v popředí starý dvouobloukový kamenný
most z roku 1816 a vpravo štít obecního hostince. Hasičská zbrojnice ani rybníček Malá strana zde zachyceny nejsou,
neboť byly vybudovány až v příštím roce 1935. Záběr vlevo dole zachycuje domek č. 54, v němž byl obchod s pro
vesnické domácnosti zajímavým zbožím, s potravinami však ne. Domek vystavěl v roce 1925 František Brož. Těsně za
ním je domek č. 56 vystavěný v roce 1926 Josefem Brožem. Záběr vpravo dole zachycuje obecní hostinec.
V roce 1930 měly Češnovice 60 domů s 316 obyvateli, což byla v podstatě největší lidnatost v historii obce. Dnes má
obec 82 domů se 160 obyvateli.

Z obsahu :

Informace starostky o činnosti obecního úřadu
Tradice češnovických poutí
Dětský den v Pony klubu
Slavnost svěcení baráčnického praporu v Pištíně
Deset let hasičské soutěže v Češnovicích
Pouťový nohejbalový turnaj
Basketbal v Češnovicích
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Informace Obecního úřadu
Informace ze schůzí obecního zastupitelstva
Schůze ze dne 28.5.1997
- byla projednána výše náhrady za urovnání skládky v obecním lese v Češnovicích - firma Pletka 2000,- Kč, paní Kolouchová 1500,- Kč. Oběma bude vystavena faktura.
- byl projednán výsledek hospodaření za rok 1996 a zpráva auditora. Zastupitelstvo nemělo k přednesené zprávě
připomínky.
- byl posouzen cenový návrh na vybudování kanalizace u Klomfarů a ve dvoře u hospody v Pištíně. Byla vybrána firma
Krauz, cenová nabídka na obě akce činí cca 120 tis. Kč.
- byla projednána žádost manželů Kučerových o odprodej pozemku (malý kus před rodinným domem). Prodej byl
schválen v ceně 27 Kč/m2 s tím, že si kupující zajistí na své náklady zaměření.
- bylo schváleno stanovení koeficientu nájemného 1,06, s platností od 1.7.1997 do 30.6.1998.
- bylo schváleno uzavření dohody o provedení práce na údržbu pomníku v Češnovicích s paní Bustovou na 1000,- Kč
ročně.
- bylo rozhodnuto o provedení zatrubnění stoky v Češnovicích od domku paní Štegbauerové k propustku. Akce bude
zadána firmě Kraus a rozhodne se podle cenové nabídky.
- zastupitelstvo znovu projednalo žádost pana Heribana o přehodnocení rozhodnutí z poslední schůze. V souladu s
územním plánem Češnovic byla opět schválena pouze výstavba rodinného domu.
- byla projednána žádost Pony klubu v Češnovicích o příspěvek na činnost. Byla schválena částka 2000,- Kč s
podmínkou údržby veřejných ploch určených starostkou obce.
- byl rozhodnuto, že OÚ zajistí materiál na výstavbu chodníku u novostavby pana Štěcha, který chodník vybuduje
svépomocí.
- byla stanovena cena za půjčení obecního traktoru ve výši 20 Kč/hod.
- bylo projednáno přemístění čekárny v Pištíně. Přemístění projedná paní starostka s majitelkou pozemku paní
Jiranovou.
Schůze ze dne 25.6.1997
- byla projednána žádost o převedení telefonu na zdravotním středisku do majetku OÚ. Bylo navrženo projednat celou
záležitost ještě s poliklinikou Jih. Pokud OÚ telefon převezme, bude dohodnuto, že veškeré náklady za hovory zaplatí
lékař.
- byly jednáno o smlouvách za úklid zdravotního střediska v Pištíně a bylo rozhodnuto, že zatím zůstanou bez změny.
- bylo jednáno o udržování veřejných ploch na návsi v Češnovicích. Bude proveden průzkum mezi občany, kdo bude
chtít jakou plochu sklízet a zbytek bude sklízet pracovník OÚ.
- byla řešena otázka obecního bytu. Dosavadní nájemník pan Lávička předal byt s drobnými závadami. Novým
nájemníkem byl schválen pan Štěch. Pokud byt odmítne, bude nabídnut paní Šaškové.
- byla projednána platnost místních vyhlášek:
a) sazba za ubytování 10,- Kč za osobu s platností od 1.7.1997. Rozmezí poplatku je 10 - 20 Kč za osobu. Starostka
zjistí sazby v blízkém okolí a rozhodne o její konečné výši.
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b) poplatek ze vstupného schválen ve výši 500,- Kč. Místní složky nebudou ze vstupného platit.
c) poplatek za užívání veřejného prostranství
stavební materiál - po dobu stavebního povolení se nebude platit nic. Je nutno požádat OÚ o užívání.
ostatní materiál - prvních sedm dní užívání bude bez poplatku, pak je stanoveno 200 Kč za každý započatý týden,
splatných do 10. pracovního dne následujícího měsíce.
d) poplatek za dalšího psa zůstává 40,- Kč.
e) poplatky za neprovádění úklidu chodníku před vlastním domem, opravy domů směrem do ulice a soudní poplatky
pro vyhlášku projedná paní Božovská na okresním úřadě.
- byla odsouhlasena žádost paní Zity České o prodej pozemku v Pašicích i žádost pana Kozla z Češnovic o výměnu
pozemku s tím, že všechny výlohy s převodem zaplatí pan Kozel.
- byla ustanovena pracovní komise pro soutěž o vesnici roku, kterou starostka seznámí s podmínkami.
- byly schváleny žádosti sportovců v Pištíně a žen v Češnovicích o příspěvky na dětský den ve výši 700 Kč,- pro
vesnici po předložení účtů.
- byla zamítnuta žádost pana Zwettlera o prominutí nájmu z hospody v Češnovicích za měsíc květen.

Schůze ze dne 14.7.1997
- byl projednán příspěvek obce pro oblasti postižené záplavou. Bylo rozhodnuto o uvolnění 30 tis. Kč z obecního
rozpočtu. Paní Božovská zjistí, které obci a v jaké formě (peníze, nebo zda bude proveden nákup potravin a dalších
potřebných věcí) bude příspěvek zaslán. K tomuto příspěvku budou přidány prostředky ze sbírek občanů z obchodů v
Pištíně a v Češnovicích, z čerpací stanice a příspěvek firmy Pletka.
- bylo navrženo provést opravy komunikací k Vojtěchu, v Pašicích, u Klomfarů, u hospody Pištín, k Marhounům.
Celkové náklady byly odhadnuty na 600 tis. Kč. Tyto opravy budou provedeny do konce roku a financovány budou
až po připsání daní.
- byl schválen poplatek z ubytovacích kapacit ve výši 10 Kč za lůžko a den.
- bylo jednáno o úklidu zdravotního střediska. Bude zrušen úklid okolí ZS a bude zvýšena odměna za úklid 1x za 14
dní po dětské poradně.
- byl dán souhlas panu Štěchovi k zavedení teplé vody do obecního bytu.
- bylo rozhodnuto navrhnout za převod telefonu od polikliniky Jih do ZS Pištín maximálně 2000,- Kč, jinak nebude
převod realizován.
- bylo projednáno uhrazení částky 3000,- Kč za zpracování projektu na garáže v Češnovicích. Bylo rozhodnuto, že
investice bude realizována v případě, že zůstanou volné finanční prostředky.
- bylo schváleno poskytnutí dřeva z obecního lesa na latě a okna pro opravu fary v Pištíně.

Schůze ze dne 13.8.1997
- byla projednána stížnost pana Rypla, týkající se odprodeje pozemku, který byl blokován (restituce). Prodávajícím
byla obec Pištín, kupujícím Josef Drázda, Pištín. Zastupitelé se pokoušeli s panem Drázdou dohodnout o zrušení
kupní smlouvy. K dohodě nedošlo, tak bude požádáno soudní cestou o zrušení kupní smlouvy. Pro zamezení dalšího
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prodeje bude provedena blokace pozemku.
- bylo projednáno poskytnutí sociálního příspěvku ve výši 8 000,- Kč panu Děkanovi z Pištína na opravu auta.
- bylo jednáno o ukončení dovozu plynových bomb ze strany plynáren. OÚ nebude zajišťovat dovoz plynu, protože by
bylo nutné zřídit si živnostenský list.
- byl schválen příspěvek na ceny pro nohejbalový turnaj v Češnovicích ve výši 980,- Kč.
- cena vody bude projednána znovu na zastupitelstvu se zástupci I.JVS Č.Budějovice.
- bylo projednáno prodloužení veřejného vodovodu pro firmu Praktic. Zastupitelstvo dalo souhlas k vybudování
vodovodní přípojky, prodloužení vodovodu nebylo schváleno.
- bylo rozhodnuto nabídnout opravu chodníku u firmy Praktic baráčníkům, nebo zadat firmě Demostav. Náklady pak
uhradí I.JVS na základě přefakturace.
- starostka seznámila zastupitelstvo s přehledem podaných stížností.

Schůze ze dne 3.9.1997
- byl projednán a schválen územní plán obce Češnovice. Písemný návrh na usnesení bude přiložen k zápisu.
- byla schválena žádost pana Skorunky o výstavbu autobazaru v Češnovicích.
- bylo rozhodnuto nekupovat pozemek od OÚ v katastru Pašice.
- byla projednána žádost pana Dubského a Nováka z Češnovic o pronájem rybníčku v Češnovicích. Na pronájem bude
vydána veřejná vyhláška s podmínkou úpravy celého okolí a nájmem 500,- Kč ročně.
- bylo projednáno užívání veřejného prostranství u rodinného domu pana Novotného z Češnovic č.14 za jeho osobní
účasti. Bylo rozhodnuto neprodávat teto pozemek ani panu Novotnému, ani panu Chaloupkovi. Nadále bylo povoleno
panu Novotnému užívání pozemku s tím, že bude udržovat pozemek a okolí v pořádku.
- bylo jednáno se zástupci I.JVS, pány Mikoláškem a Pařízkem. Cena vody na rok 1997 za 1 m3 byla stanovena na
13,18 Kč pro domácnosti a 18,69 Kč pro organizace. Od 1. října se bude platit spotřeba vody podle nového tarifu.
- byla odsouhlasena žádost paní Kolouchové o odprodej pozemku č.49/1 v Češnovicích za 70,- Kč/m2. Veškeré
náklady se zaměřením uhradí kupující.
- bylo schváleno uspořádání setkání důchodců v listopadu v Češnovicích. Zájezd na Lomeček bude realizován autem
OÚ Ford a autem paní Božovské.
- bylo jednáno o odměně paní Klepalové za úklid zdravotního střediska. Bylo schváleno nepřispívat lékaři na úklid a
od 1.1.1998 měsíčně vyplácet paní Klepalové 100,- Kč.
- byla projednána žádost firmy Praktic o vyčištění okopů. Praktic prodlouží vodovod a další přípojky se budou řešit
smlouvou o budoucí smlouvě.
Schůze ze dne 8.10.1997
- byli přizváni zástupci střelnice Aquila v Pištíně a byl jim předán posudek hygienika a balistika. Provoz střelnice je
dostatečně zabezpečen a při dodržení zákonných podmínek dává zastupitelstvo souhlas k provozu střelnice.
- byla projednána nová ordinační doba lékaře v Pištíně, pouze každé úterý v době 730 - 1030 hodin. Pokud nebude tato
změna vyhovovat, bude jednáno znovu, případně i s jiným lékařem.
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- firma Bemos vypovídá nájem z hospody v Pištíně k 31.12.1997. O pronájem od 1.12.1997 podali žádost paní
Živnůstková z Pištína a pan Zdeněk Vorek z Českých Budějovic. Pronájem byl schválen pro paní Živnůstkovou a s
platností od 1.1.1998 bylo schváleno zvýšení nájmu na 5000,- Kč měsíčně.
- bylo rozhodnuto o pronájmu rybníčku v Češnovicích, o nějž projevili zájem pouze pánové Dubský a Novák. Bude
uzavřena smlouva na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. Do smlouvy budou zahrnuty podmínky pronájmu
(údržba okolí, vysékání a pořádek).
- byl schválen prodej pozemku v Češnovicích paní Kolouchové, protože se nepřihlásil jiný zájemce.
- bylo jednáno o výměně okapů u firmy Praktic Pištín. Nejedná se o běžnou údržbu. Prohlídku zajistí pánové Žák a
Frček a podle zjištěného stavu zajistí paní Božovská opravu.
- bylo rozhodnuto uspořádat setkání důchodců v Češnovicích 21.11.1997. Bude zajištěna večeře a hudba.
- bylo rozhodnuto, že chodník u firmy Praktic, který se bude opravovat, zůstane upraven tak, aby nebylo znemožněno
vjet na něj autem.
Schůze ze dne 5.11.1997
- byla projednána Jednotou podaná výpověď z nájmu obchodu v budově OÚ Pištín č.52. Od 31.1.1998 odstupuje
Jednota od nájemní smlouvy. Pokud nebude mít zájem o pronájem paní Drázdová, souhlasí zastupitelstvo, aby byl
obchod pronajat Lucii a Andree Štěchovým.
- bylo rozhodnuto přes projevený zájem nepronajímat rybníček na návsi v Češnovicích.
- bylo jednáno o osvětlení kostela v Pištíně. Nejdříve budou zjištěny náklady na pořízení osvětlení a na jeho provoz,
pak se rozhodne o případné realizaci.
- byl schválen příspěvek na stravování pro pracovníka OÚ pana Zemana ve výši 15,- Kč na den.
- bylo rozhodnuto řešit v odpadovém hospodářství otázku třídění odpadů. Budou pořízeny dvě sady barevných
plastových kontejnerů (jedna do Pištína a jedna do Češnovic) na tříděný odpad.
- byly projednány místní poplatky na rok 1998. Poplatek za popelnici bude nutno od 1.1.1998 zvýšit na 400,- Kč,
poplatek za psa zůstane stejný, tj. 40,- Kč, stočné bude pro obyvatele a chalupáře 50,- Kč za osobu a rok, pro
podnikatele 3,- Kč za 1 m3 odebrané vody.
- byl projednán územní plán Pištína a Pašic.
- bylo rozhodnuto spojit setkání důchodců s vítáním občánků.
- zastupitelstvo nesouhlasí, aby přípojka vody u zahrádek v Pašicích nepřešla do majetku obce. Obec převezme
přípojku v případě, že bude splňovat parametry.
- bylo rozhodnuto připravit s panem Tolarem plán těžby dřeva s vyčíslením nákladů.

Osvobození od daně ze zemědělských a lesních pozemků
Dle zákona 338/92 Sb. §4 písm.1 bylo rokem 1997 ukončeno osvobození od daně ze zemědělských a lesních
pozemků.
Pro rok 1998 je nutné od 2.1.1998 do 31.1.1998 podat dílčí daňové přiznání. Nejlépe osobně na finančním
úřadu v Českých Budějovicích v ulici F.A.Gerstnera (naproti zimnímu stadionu) v oddělení daně z nemovitostí, které je
v 1. patře v čísle dveří 107. Úřední dny jsou pondělí a středa. Na telefonním čísle 77 23 111 je možné domluvit
návštěvu i mimo úřední dny.
Informace starostky obce
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I. Informace o práci OÚ
Ráda bych v tomto zpravodaji informovala občany o některých z hlediska obecního rozpočtu náročných i méně
náročných akcích, které v roce 1996 a 1997 schválilo zastupitelstvo a obec realizovala.
V roce 1996 byla rekonstruována velká část komunikací v Pištíně a Češnovicích, na podzim tohoto roku byla
opravena komunikace k Vojtěchu nákladem 800 000 Kč. V Češnovicích bylo zavedeno nové veřejné osvětlení v ulici u
hostince a k Novákům č.71. Dále bylo opraveno osvětlení v Pištíně v ulici vedle obchodu Jednoty.
Na konci roku 1996 probíhala jednání s několika pivovary o pronájmu češnovického hostince. Zastupitelstvo
vybralo pivovar Samson,který nabízel nejlepší podmínky. Na začátku roku 1997 byl vypracován projekt a v květnu
začala rekonstrukce. Domnívám se, že projektová firma nebyla vybrána příliš šťastně. Výběrové řízení a všechny další
starosti spojené z touto akcí prováděl pivovar, pro nás dvě na úřadu by to bylo nemožné stihnout vše v krátkém termínu
tak, aby bylo na sezónu otevřeno. Cena investice je přes 900 000 Kč, pivovaru byl hostinec pronajmut na 10 let,
základní roční nájem je stanoven na 150000 Kč, každý rok bude navyšován o částku dle vyhlášené inflace. Z tohoto
nájmu půjde 100 000 Kč ročně na provedenou rekonstrukci, 50 000 Kč do obecní pokladny. Provozovatel hostince je
vybrán po vzájemné dohodě obce a pivovaru. Ve výběru prodávaného sortimentu je vázán podmínkami pivovaru.
Rekonstrukci provedla stavební firma Bosa Nova vybraná také pivovarem. Hostinec byl otevřen 20.6.1997.
Na počest zahájení provozu složil místní rodák, který nechce být jmenován, rýmovaný text, v němž se odráží
vzpomínky pamětníka starých časů.
Rekonstruovaná Češnovická hospoda
Hospoda má v Češnovicích svoji dlouhou tradici
harmonika zde hrávala, byla vždy k dispozici,
pět století slouží lidem, toť už slušné výročí,
při pivu se s kamarády na ledacos řeč stočí,
připijme si na zdravíčko, nehleďme na útratu,
dnes by neměl nikdo poznat u nikoho lakotu,
zasmát se je vždycky lepší, nežli smutek na líci,
šenkérečko nalej bílé, nebudeme dlužníci.
Z Šumavy od hranic, až do Budějovic
formanská to cesta, spojovala města
s hospodou Češnovic.
Formani tenkráte, koně hřívy zlaté
z Vodňan i Netolic, dál do Budějovic
ráno už o páté.

Dopravci formani, jeli dlouhé míle
zde pak přepřahali, koně napájeli
pro daleké cíle.
Dopravní ruch plyne v budějcké rovině
obec Češnovice, průjezdná vesnice
Bůh žehnej dědině.
V místě zasvěcená, kaple svaté Anně
ochránkyně dětí, po celá staletí
dohlíží zde na ně.
Naše Jižní Čechy, Boží dar přírody
rodáci se vrací, pomáhají prací,
uteklo dost vody.

Dále bylo v letošním roce v Češnovicích na žádost občanů instalováno zábradlí okolo silnice. Práci provedla
firma p.Caletky.
Na veřejné schůzi v Češnovicích také požadovali občané lávku pro pěší přes potok na dolánku, ale akce by
byla finančně velmi náročná a lávka není nezbytná, takže v nejbližší době o ní obec neuvažuje.
U autobusové zastávky v Češnovicích bude také zřízen přechod pro chodce, zatím je zde pouze značen
dopravními značkami, vodorovné značení bude později, protože dopravní policie nechtěla přechod povolit. Po několika
jednáních jsme nakonec domluvili, takže přechod bude.
V Pašicích byla protažena kanalizace, provedla firma Kraus, byl realizován dva roky se táhnoucí prodej
pozemků na zahrádky, postavena čekárna na zastávce autobusu. Velmi pěknou dřevěnou čekárnu vyrobil p.Frček
mladší.
V roce 1997 byla v květnu zlikvidována skládka u Vojtěcha obětavou prací p.Jankovského a pracovníka obce
p.Zemana. Sice tam občas musí ještě p.Zeman uklízet po neznámých vandalech, ale přece jen je situace už podstatně
lepší než dříve. Na cestě do Zlivi byly od začátku roku 4 vraky aut, některá uklidili češnovičtí hasiči, u jednoho jsme
zjistili majitele, který se o vrak postaral, jeden odstraňovala Správa silnic.
V březnu 1997 byly prořezány stromy okolo hřbitova a poražen suchý strom u objektu rybářů v Pištíně. Na této
práci se podílela obec s rybáři společně.
V červenci 1997 byla započata oprava hřbitovní zdi u kostela sv.Vavřince v Pištíně. Oproti opravenému
kostelu, který je majetkem církve vynikla její zchátralost a obci nedělala zrovna dobrou reklamu, jak se stará o svůj
majetek. Bylo provedeno výběrové řízení, vybrána firma Demostav z Hluboké nad Vltavou. Oprava byla dělána
klasickou technologií přesně dle pokynů památkářů. Výsledek byl velmi pěkný, oprava stála 340 000 Kč, jenže dne
4.11.1997 jsem zjistila, že opadává malba. Okamžitě jsem volala majiteli firmy, aby přijel, zjistil příčinu a jakmile to
bude možné zeď opravil.
Před opravou zdi odvedli vodu z okapů na kostele mimo hřbitov Baráčníci, p.Fiškandl a p.Vávra, bez nároku
na jakoukoliv odměnu.
Na zdravotním středisku nechala obec natřít okna a dveře, zavést teplou vodu a opravit okapy. Ty byly také
opraveny a vyměněny na budově, kde sídlí firma Praktic.
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V tomto roce byly ještě opravovány komunikace a to dvě ulice v Pištíně a v Pašicích dostaly nový povrch a
opravována byla silnice z Pištína k Vojtěchu, cena 500 000 Kč. Dále byla zřízena nová komunikace se zpevněným
povrchem k Benedikům v Češnovicích.
Akce na příští rok se budou realizovat dle finančních možností, ale již teď je zřejmé, že peněz bude podstatně
méně.
II. Aktuální informace
V Pištíně je prováděno nové vedení el. proudu a bude protaženo na pozemek, kde bude stavět firma Praktic.
Někteří občané se mylně domnívali, že akci financuje obec. Není to pravda,nevím jestli se na investici podílí JČE spolu
s firmou Praktic,ale obec nikoliv.
Na obecní úřad chodí dost stížností na volné potulování psů. Majitele jsme doposud upozorňovali dopisem na
porušování obecní vyhlášky, ale pokud se situace nezmění, OÚ bude ty to majitele pokutovat.
Majitel firmy Aquila, která vlastní v Pištíně střelnici by byl ochoten, pokud bude zájem, udělat pro děti
střelecký kroužek. Zájemci se mohou do konce roku přihlásit na OÚ.
Od roku 1998 bude muset ze zákona obec provádět třídění odpadů. Proto budou u obchodů v Pištíně a
Češnovicích instalovány kontejnery na tříděný odpad. Kontejnery budou rozděleny na sklo čiré, sklo barevné, plast.
hmoty a papír. Do kontejneru na papír lze také dávat obaly od mléka, do kontejneru na plast mohou jít kelímky od
jogurtů, pomazánek, apod., ale bude nutno je alespoň vypláchnout, aby okolí kontejnerů nezapáchalo. Plastové lahve by
bylo dobré sešlápnout, aby jejich objem nebyl veliký a kontejner se nemusel vyvážet zbytečně často. Odvážení těchto
tříděných odpadů bude pro obec znamenat další výdaje na likvidaci odpadů. Odvoz jedné popelnice stojí obec ročně
1000 Kč, občany 200 Kč. Popelnic je celkem 144 ks, plus vyvážení kontejnerů na ostatní odpad. Všichni si tedy mohou
spočítat jakým nákladem obec dotuje likvidaci odpadů. Vzhledem k nárůstu těchto nákladů v příštím roce o vyvážení
tříděného odpadu schválilo zastupitelstvo zvýšení poplatků za popelnici z 200 na 400 Kč. Ostatní poplatky zůstanou
nezměněny. Když jsem byla v červnu na sjezdu starostek v Mariánských Lázních zjistila jsem při porovnání s jinými
obcemi, že u nás máme pro občany vývoz odpadu jeden z nejlevnějších a to i po zdražení poplatku za popelnici.
Dne 14.11.1997 budu přebírat vysázenou alej ovocných stromů z Češnovic do Zalužic. Výsadbu provádí
odborná firma, celou akci hradí stát v rámci pozemkových úprav. O tuto alej se bude firma starat 3 roky, potom již bude
na obci, aby se o stromy postarala. O tom, jakým způsobem, rozhodne zastupitelstvo, můj osobní názor je, že nejlepší by
bylo alej pronajmout.
Ráda bych ještě zopakovala, že každý může zavolat nebo přijít na obecní úřad pro jakoukoliv informaci, ráda ji
já nebo p.Kučerová zodpoví. Kdokoliv z občanů může poslat i anonymní stížnost a budeme se snažit ji vyřešit. Velmi
oceňuji jednoho občana z Češnovic, který přišel na úřad a řekl, že v obci se povídá o traktůrku na benzínce, že je třeba
informovat občany, jak to vlastně je. Na benzince obec zdarma parkuje traktůrek, zaměstnanci jej pokud je to možné
zdarma opravují a vybírají poplatek za půjčení. Pokud jej firma potřebuje na odklízení sněhu v areálu, což bylo v loňské
zimě 2x, má jej k dispozici. Poplatky, které odsouhlasilo zastupitelstvo, jsou stejné pro podnikatele i občany. Pokud se
něco povídá jen v hospodě, těžko na to mohu reagovat.
Lékař nám oznámil, že z ekonomických důvodů bude v Pištíně ordinovat jen jednou týdně. Pokud by občanům
tato úprava nevyhovovala, budeme se snažit tuto situaci řešit, ale byl by to poměrně veliký problém, museli bychom
hledat nového lékaře a dohadovat se se zdravotní pojišťovnou, která má tendence provoz malých středisek rušit.
Jana Božovská

Z historie našich obcí
Tradice češnovických poutí
Od velmi starých dob je v Češnovicích jedním z mála slavnostně držených dnů během roku pouť, zasvěcená
svaté Anně, patronce místní kaple. Se stavbou této poměrně velké kaple bylo započato roku 1892 a dokončena byla v
roce následujícím. Vysvěcena byla 20. srpna 1893 knězem řádu redentoristů z Českých Budějovic, Františkem
Pivničkou. Od této doby byla pouť držena na svátek Anny (26. července). Pokud svátek vycházel na pracovní den,
konala se pouť vždy v neděli po uplynutí tohoto svátku, což je ostatně pravidlo všech poutí.
Na tento velký den se místní obyvatelé vždy připravovali s velkou pečlivostí. Zatímco hospodyně pekly, vařily,
uklízely a upravovaly zahrádky, mužská část obyvatel vylepšovala stavení bílením, uklízením dvorů a sadů, ale i pole
musela být v pořádku, neboť i tam se pouťoví hosté rádi zašli podívat. Nutné bylo včas tyto hosty z řad příbuzenstva a
rodáků pozvat, neboť tento den skýtal jednu z mála možností se s nimi v klidu sejít a pohovořit o tom, co je v jejich
rodinách a vesnicích nového.
V sobotu před poutí už byla celá vesnice ve slavnostním, kaple a okolí bylo upravené a čisté. V neděli pak již
od rána trhovci vyložili své zboží a postavili stánky nejen se sladkostmi, látkami a hrnci, ale se vším co mohli na vesnici
prodat. Mezi hosty nechyběly ani děti, na které vždy čekaly tradiční atrakce jakými byl kolotoč, houpačky, střelnice
apod. Na pilno měl tehdy i pan farář z Pištína, aby po ukončení mše svaté v Pištíně stihl ještě dopoledne sloužit
pouťovou mši v Češnovicích. Lidí se vždy sešlo tolik, že se dovnitř všichni nevtěsnali a proto jich desítky postávali
venku.
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Od roku 1935 členové hasičského sboru zajišťovali slavnostní výzdobu okolo obecního hostince, kde se večer
konala taneční zábava. V části směrem na potok připevňovali na tehdy plaňkový plot dovezené mladé svěží břízy asi 3
metry vysoké, takže vše vypadalo jako přírodní rostlá bariéra. U vstupní branky směrem ke státní silnici bývaly pro větší
efekt dávány malé smrčky výše zhruba 2 m. V průběhu okupace byly taneční zábavy zakázány, po roce 1945 byla
tradice plně obnovena.
Zhruba od padesátých let přibyla další tradice, tzv. budíček, kdy kapela Babouci chodila v neděli, v den pouti,
od rána od stavení ke stavení a každému zahrála podle přání jeho oblíbenou lidovku. To byla široká paleta písňových
přání, ale nebylo jediné, které by Babouci neuměli zahrát. Pro lepší kontakt mezi kapelou a domácími chodívali při
budíčku i někteří činovníci hasičského sboru.
Jen hudebníci takto obešli všechna stavení v obci, již začínala Mše svatá v kapli. Babouci doprovázeli tento
obřad kostelními skladbami. Když se i zde všechno odbylo, šli Babouci v čele proudu lidí, kteří odcházeli z kaple, a
hráli do pochodu. Mnoho lidí se ještě před slavnostním obědem zastavilo v hostinci, kde Babouci pokračovali v
produkci. Přibližně až do roku 1975 bývalo tradicí, že po předešlé domluvě brávali někteří členové hasičského sboru
hudebníky jednotlivě domů, do rodin na oběd, pak i na večeři.
Přibližně těsně před rokem 1970 vznikla jiná svérázná tradice pouťových fotbalových zápasů ženatých proti
svobodným. To několik dnů předem bylo plakátem oznámeno, že bude sehrán tento zápas. V místním hostinci byl
zakoupen sud piva a ten byl pak o pouťovém popoledni odvezen na dřevěném trakaři na hřiště za domem č.69, kde se
obě mužstva střetla v zápase, kde nikdo nešetřil sebe ani protivníka. Vždy se nastupovalo v řádných dresech, podívat se
přišlo hojně lidu domácího i přespolního, zahrát přišla i kapela Babouci. Vítězové získali sud piva, který museli zaplatit
poražení, ale pil každý kdo měl žízeň. Tato tradice zanikla pro postupný nedostatek hráčů toho či onoho družstva okolo
r. 1975.
V pouťovém odpoledni ve stanovenou hodinu začala taneční zábava, která někdy trvala až do rána. Ledaskoho
kapela vyprovázela až domů. Velmi starou tradicí pouti v Češnovicích bylo též provozování tzv. kolaštěstí, záležitosti
hasičského sboru, které zaniklo v sedmdesátých letech, i když občas bývalo ještě zprovozněno. Podobně tak vymizela
účast světských atrakcí a stánkařů.
Od roku 1981 se vinou zchátralosti místní kaple sv. Anny, ale i na přání některých místních občanů, nekonaly
pouťové mše a od roku 1982 se dokonce přestalo i s budíčky.
Až v roce 1992, kdy svatoanenská kaple slavila 100 let, byla obnovena tradice místních poutí. Též od roku
1992 se o pouti koná pravidelně nohejbalový turnaj, který v posledních letech získal velmi na popularitě.
I v letošním roce proběhla pouť podle všech tradic. Nevšedním zážitkem se již v sobotu stal akordeonový
koncert Štěpánky Oberlové, který se konal v místní kapli. V neděli pak od časného rána hrála kapela Babouci budíček.
Před obědem proběhla Mše svatá v kapli a odpoledne začala taneční zábava, která skončila až okolo půlnoci. Během
sobotního odpoledne a po celou neděli se navíc konal v poslední době populární nohejbalový turnaj. Většinu z pouťové
veselice organizačně zajišťovali členové místního hasičského sboru.
Jan Caletka
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Spolková činnost v našich obcích
Dětský den v Pony klubu Češnovice
Jednou z mála organizací sdružujících ve svých řadách děti, jež jsou cílevědomě vedeny k určité odbornosti, je
jezdecký oddíl, Pony klub Češnovice. Děti zde jezdí na koních úměrných svému vzrůstu, tedy na ponících, jménem
Sandy a Dan. Trénují pod svědomitým vedením manželů Procházkových a to buď na dostihové dráze za domem č.30,
nebo ve dvoře domu č.40, kde mají ustájeny velké jezdecké koně i poníky. Klub má pravidelnou a bohatou činnost, není
proto divu, že nebyl opomenut ani dětský den, který se konal 31.5.1997 v odpoledních hodinách na kondiční dráze ve
dvoře domu č.40.
Svým rodičům, kamarádům a pozvaným hostům předvedlo 5 místních dětí, jmenovitě Michala Korešová,
Adéla Novotná, Gábina Marková, Lucka Marková a Mirek Koreš, formou soutěže, jak po dobu dvou roků pilně
trénovali a jak v sedle ovládají jezdecké umění i svěřené koně. A bylo vskutku co sledovat. Každý musel svého koně
provést dráhou, která měla úseky s překážkami i rovné, a to v chůzi, cvalu a po opětovném zpomalení bylo na závěr
úkolem jezdce tryskem běžícího koně prudce zastavit před cílovou značkou. Zcela nenacvičenou ukázkou bylo
nepředvídané splašení se jednoho z poníků na této dráze. Poník se chtěl vzepnout na zadní i s malým jezdcem v sedle,
ale ten se duchapřítomně postavil do třmenů a silou přes uzdu klonil poníkovu hlavu, až se zcela zklidnil a pak jej
jezdec pevně vedl drahou dál. Scéna jako vystřižená z westernových filmů. Děti navíc umí s koňmi skákat překážky 1
metr vysoké, odvázat a osedlat poníka, zase ho přivázat ve stáji na své místo a mnoho jiných věcí spojených s prací u
koní.
Po úvodní exhibici byly třem malým jezdcům, starším 10 let, vedením Pony klubu předány jezdecké licence,
které je opravňují účastnit se ve své kategorie nejrůznějších soutěží v České republice.
Soutěžení pak již pokračovalo pro všechny zúčastněné děti a to v hodu granátu do dálky, ve střelbě ze
vzduchovky, v kvízu týkajícího se zdejšího jezdeckého oddílu. Po zakončení soutěže byly vyhodnoceny výsledky a
všichni soutěžící byli bohatě odměněni, převážně sladkostmi.
Pro všechny děti bylo toto odpoledne jistě nevšedním zážitkem, podobně jako pro přítomné dospělé, kteří si v
závěru dne sjeli na jezdeckém koni jménem Marko. Na samý závěr se všichni sesedli kolem táboráku, kde se při opékání
vuřtů diskutovalo o současné i budoucí činnosti klubu.
Pony klub prožívá své vlastní radostné události, starosti i neúspěchy, každopádně velmi podobné těm, které
jsme pozorně sledovali v televizních filmech a seriálech o chovatelích koní.
Jan Caletka
Svěcení baráčnického praporu v Pištíně
Zcela výjimečnou záležitostí pro zdejší obce bylo rozvinutí a svěcení praporu spolku Baráčníků v Pištíně, které
se odbývalo v sobotu 6. září 1997 od 15 hodin.
Místní baráčníci a hosté z dvaceti baráčnických obcí IX. a X. župy i z veleobce pražské se spolu s pozvanými
zástupci kolporací a dalšími hosty sešli ve zcela zaplněném sále místního kulturního domu. Rychtář Jaroslav Fiškandl
pak trojím úderem práva o stůl zahájil sousedské sezení, tedy schůzi. Přivítal přítomné, poděkoval všem, kdož přispěli
prací i sponzorsky, vysvětlil účel a průběh slavnosti, poté pověřil švandymistra organizací věcí následujících. Po celou
dobu schůze bylo před rychtářem na stole místopřísežné právo, zmenšenina starobylého baráčku a hořely dvě svíce.
Schůze se vůbec odbývala za přísného zachování starých zvyků. Rychtář krátkou schůzi ukončil, ponocný zhasl svíce a
dráb dal praporečníkům povel k nástupu.
Tedy v čele průvodu po místní komunikaci bylo neseno 12 baráčnických praporů, za nimi se řadily tetičky
zatím zahalený baráčnický prapor obce Pištín, po stranách byly družičky nesoucí svinuté stuhy. Za praporem šla matka a
kmotry praporu, dále asi stočlenný průvod krojovaných baráčníků a mnoho dalších přihlížejících. V jejich čele do
pochodu vyhrávala hudba Šumavanka.
Slavnostní průvod takto dorazil k pomníku padlých v obou válkách, kde se v blízkosti hřbitovní zdi pod širým
nebem odbýval vlastní akt rozvinutí a svěcení praporu. Matka praporu, tetička M. Fiškandlová prapor rozvinula,
připnula stuhu s heslem: Věrni zůstaneme a přítomným byly v plné kráse předvedeny obě bohatě vyšívané strany
praporu. Nově ustanovený velebný Pán, správce místní farnosti, prapor dle křesťanských tradic posvětil a pronesl hezký
projev o významu a historii takovýchto praporů. Dále kmotry praporu, tetičky Jírovcová, Váchová a Kučerová,
připevnily na vrch žerdi stuhy s hesly: "Miluj svůj národ, vlast a zpěv", "Čechy krásné, Čechy mé", "Kde domov můj,
tam vlast má". Rychtářka X. župy připnula stuhu s heslem: "Ve věrnosti je síla" a obec Písek stuhu s heslem: "Láska,
věrnost, přátelství". O významu tohoto spolkového praporu pohovořila i starostka obce Pištín, paní Jana Božovská, která
mimo jiné vzpomenula, že prapor i nadále zůstává pro obec i okolí ojedinělou záležitostí a proto bude všude
reprezentovat i celý náš region. Poté byl prapor předán rychtáři, jenž mu za všechny přislíbil věrnost a pak jej předal
praporečníkovi. Ostatních 12 praporů pak dotekem přivítalo tento nový prapor mezi sebe.
Na závěr položila dvojice baráčníků kytici k pomníku padlých v obou světových válkách. V průběhu
slavnostního obřadu hrála hudba a byly zpívány baráčnické i církevní písně. Mimo baráčníků přihlížela slavnosti i téměř
další stovka diváků místních i z okolí. Průběh slavnosti byl klidný a přesně takový, jak vše organizoval švandymistr,
který slavnost ukončil a pozval všechny přítomné na večerní taneční veselici do místního kulturního domu.
Syndik
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Deset ročníků soutěže O češnovický soudek a váleček
Hasičské pohárové soutěže mají v okrese České Budějovice dlouholetou tradici. Nejstarší je známa již z roku
1947 a mezi velmi staré pohárovky se též řadí soutěž "O putovní kahan dolu Svatopluk", která vznikla v nedalekých
Mydlovarech.
V období let 1952 až 1988 měl hasičský sbor Češnovice vždy dostatek velmi dobrých soutěžních družstev,
která se účastnila nejen obvodových, okresních a krajských kol soutěží v požárním sportu, ale i četných pohárových
soutěží, kterých obzvláště po roce 1970 vznikla celá řada (Římov, Zliv, Zahájí, Křenovice, a další).
Když bylo v roce 1988 v Češnovicích za sady domů č. 14, 15 a 16 vybudováno nové hasičské cvičiště, ujala se
vzápětí myšlenka, pořádat na něm opakující se místní pohárovou soutěž o putovní ceny. Od samého počátku byl
prosazován záměr, aby soutěž byla malého rozsahu pro pozvané sbory z blízkého okolí, nejlépe ty, jejichž obce spadají
pod JZD Blata Sedlec. Dalším záměrem bylo pokud možno co nejvíce zbavit soutěž rivality a s tím spojené nervozity, se
kterou se nutně setkávají všichni soutěžící v postupových kolech celostátních soutěží i na četných soutěžích pohárových.
Tomu měly odpovídat i hlavní ceny, o jejichž symbolech se zpočátku názory různily. Nakonec byly putovní ceny v
hlavních kategoriích zvoleny takto: pro kategorii mužů zmenšenina soudku piva a pro ženy váleček na těsto, které v
obou případech zcela nezištně vyrobil Zdeněk Jaroš z Pištína.
Podle putovních cen byl zvolen i název soutěže "O češnovický soudek a váleček", který měl symbolizovat, že
vše chce klid, přesto že půjde o sportovní zápolení. Ačkoliv tehdejší státní úředníci nebyli příliš nakloněni názvům
soutěží, které neoslavovaly významná výročí, či jiné ideály doby, byl tu však již rok 1988 a s ním hlásící se demokracie
a tak se název v tomto znění mohl ujmout.
Při založení soutěže bylo též usneseno, že k prvnímu místu v kategorii mužů bude patřit sud piva a k prvnímu
místu žen 10 kg párků, příslušný počet rohlíků, hořčice a černé kávy místním sborem zaplacené v pohostinství ze
startovného. Vše bylo míněno a z počátku se i vžilo tak, že po ukončení soutěže všichni účastníci posedí v místním
hostinci a zde ať vítězové či poslední společně skonzumují a tak se vlastně podělí o radost z cen k prvním místům.
Proviantní požitek k prvním místům odpovídal zamýšleným deseti soutěžícím družstvům.
První zahajovací ročník, víceméně na zkoušku, se konal 17. září 1988 za účasti 4 družstev mužů (z Hlavatec,
Sedlce, Pištína a Češnovic) a 4 družstev žen z týchž sborů a jediného družstva žáků z Češnovic.
Nástup soutěžních družstev a zahájení proběhlo stejně jako u všech dalších ročníků na komunikaci za
pohostinstvím, zhruba před místní knihovnou, odkud se pak družstva odebrala přes můstek k soutěžní dráze. Soutěž
sestává pouze z útoku dle pravidel požárního sportu. Vodním zdrojem je zde laminátová káď plněná vodou zprvu z
rybníčka Malá strana stříkačkou, později silnými čerpadly a nakonec z hydrantu. Vítězi prvního ročníku se stali muži i
ženy Pištína.
Každý z následujících ročníků byl stále více početně zastoupen soutěžními družstvy a časy prováděných útoků
se naopak snižovaly. Každý z deseti uskutečněných ročníků byl nesmírně zajímavý a v druhém z nich, v roce 1989,
zvítězili v kategorii muži i ženy družstva z Češnovic.
Před vyhlašováním výsledků druhého ročníku vrátili vítězové prvního ročníku putovní trofeje a místo nich
obdrželi již nastálo taktéž propracované kopie soudku a válečku v menším provedení, což se vžilo i pro všechny další
ročníky. Tyto kopie pro sbor vyráběl zpočátku Oldřich Kurstein, v posledních letech Jan Novotný, oba z Češnovic.
Na závěr soutěže ročníku 1989 předvedlo družstvo z Plástovic útok za stejných podmínek se stříkačkou s
pomocným benzinovým motorem z roku 1925.
V roce 1990 byl soutěži přítomen za OV SPO pan Václav Maryška. Z průběhu soutěže byl natočen hodnotný
videodokument.
V roce 1991 vybudována v malé místnosti vedle knihovny síň tradic zdejšího sboru, tedy i jakési malé
muzeum, které bývá při soutěžích otevřeno, venku pak bývá výstavka hasičských odznaků a starých hasičských
plesových pozvánek ze soukromé sbírky. Od tohoto ročníku došlo vlivem výrazného zdražování ke zrušení požitků k
prvním místům v kategoriích mužů a žen a zůstalo udělování diplomů, putovních cen a jejich replik. Ovšem na děti
nebylo sladkostmi zapomenuto nikdy.
Ročník 1992 byl jediným bez účasti žákovských družstev. Bylo však velice krásné a slunné počasí a není proto
divu, že soutěžících s přihlížejícími diváky bylo na 200.
Češnovická soutěžní družstva mužů a žen tehdy získala první a druhé místo a svou radost projevila i tak, že
starosta i velitel sboru byli vhozeni do kádě s vodou, což inspirovalo bavorovické ženy, které tamtéž "pomohly" Jiřímu
Valentovi. V Malé straně se pak nedobrovolně koupala snad všechna děvčata z Bavorovic, která tam naházeli
bavorovičtí hasiči, kterých tu byla dvě družstva mužů a jedno žen.
O této češnovické soutěži šla již delší dobu širým krajem ta nejlepší pověst, a tak není divu, že se kupříkladu
stalo, že se v témže roce 1992 při vyhlašování výsledků dostavil velitel reprezentačního družstva z Třísova (okres Č.
Krumlov), aby soutěžící pozdravil a vítězům předal osobní dar, láhev sektu. Když opět v tomto roce 1992 navštívili
hasičský sbor Češnovice čtyři náměstci starosty ÚV SDH ČMS a hovořilo se o soutěži, projevili někteří zájem o účast
vybraných soutěžních družstev z jejich oblastí. O účast se též hlásila soutěžní družstva zvučných jmen z okresu
Č.Budějovice. Vedení sboru nemělo zájem z této soutěže udělat zvučnou pohárovku, jíž by se přestaly účastnit okolní
sbory, proto původní záměr a pravidla zůstala nezměněna.
Až k ročníku 1992 byly nejlepší časy družstev mužů i žen okolo 34 sec., v ročníku 1993 ženy z Bavorovic
dosáhly času 30,5 sec.
Ročníku 1994 se zúčastnilo celkově zatím rekordních 20 družstev.
V ročníku 1995 zde na pozvání startovala dvě družstva žáků z Netolic. Této soutěže se poprvé nezúčastnilo
družstvo žen z Češnovic, což byla s ohledem na výsledky z minulých let velká škoda.
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Ročník 1996 byl hned v několika směrech rekordním, neboť startovalo opět dvacet družstev a v kategorii muži
zvítězil Sedlec I. zatím rekordním časem soutěže 28,9 sec. Podobně tak ženy z Bavorovic snížily rekord své kategorie
na 27,2 sec. Též vítěz kategorie žáci, družstvo Zliv III., docílil zatím rekordní čas 20,2 sec. Přestože muži z Češnovic
skončili na 7. místě, dosáhli času 33,8 sec., který byl zatím jejich nejlepším v historii soutěže. Ženy z Češnovic se opět
neúčastnily. V samém závěru tohoto ročníku soutěže bylo narychlo utvořeno v pořadí jedenadvacáté družstvo z velitelů
vybraných družstev, které bez přípravy předvedlo velice dobrý výkon a čas. V tomto ročníku, kdy se již všechny
kategorie dostaly pod hranici 30 sec.,se zdálo být o nejlepších časech desetiletí této soutěže již rozhodnuto.
V roce 1997 se konal ročník jubilejní desátý, ve kterém časové kategorie žen a žáků zůstaly nepokořeny. V
kategorii mužů ovšem došlo k překvapení. Z deseti družstev mužů druzí v pořadí startující Mydlovary I. vyrovnaly
nejlepší čas minulého ročníku časem 28,9 sec. a zůstávaly až do samého závěru nepřekonány. Avšak zcela jako v
pohádce, poslední startující muži Mydlovary II. docílili fantastického času 25,2 sec., jenž je nyní rekordem desetiletí
soutěže a zřejmě se bude jen velice těžko překonávat, protože i nejlepší republikový čas je 20,21 sec.
Letošní desátý ročník byl konán na počest zakladatele této soutěže, tehdejšího velitele V. Kubašty.
Slavnostnější byl v tom, že v kategoriích muži i ženy byla k prvním místům obnovena tradice naturálních cen (sud piva,
dort, sekt). Každé z družstev žáků obdrželo tradičně čokolády dle počtu dětí. Z průběhu tohoto ročníku byl natočen
hodnotný videodokument. Večer hasičský sbor pořádal taneční zábavu.
V následující tabulce jsou zachyceny další údaje z jednotlivých ročníků:
Datum
Zvítězili
Umístění Češnovic
Celkový počet družstev
konání

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

žáci

17.9.1988

Pištín

Pištín

2.

2.

4

4

1

23.9.1989

Češnovice

Češnovice

1.

1.

5

6

1

27.9.1990

Češnovice

Češnovice

I - 1. a II - 3.

1.

5

4

1

21.9.1991

Bavorovice II.

Sedlec

5.

I 2. a II - 5.

9

8

1

19.9.1992

Češnovice

Bavorovice

1.

2.

10

6

-

18.9.1993

Češnovice

Bavorovice

1.

diskval.

11

3

1

24.9.1994

Mydlovary

Bavorovice

4.

2.

13

4

3

23.9.1995

Mydlovary

Bavorovice

3.

-

10

2

5

5.10.1996

Sedlec I.

Bavorovice

7.

-

12

3

5

20.9.1997

Mydlovary II.

Zliv

8.

4.

10

4

3

Češnovická hasičská pohárová soutěž se řadí svým významem mezi menší v okrese, přesto již celou řadu let do
značné míry reprezentuje sbor i obec. Není zde možno spatřit ani rozměrnější techniku, jako jsou cisternové vozy a
ponejvíce jsou zde zastoupeny Avie 30, osobními automobily či traktory tažené přívěsy, Škody 1203. Soutěž je však pro
všechny okolní sbory stále zajímavá a přitažlivá jak pro družstva začínající, tak pro absolutní špičky v okresním
měřítku, jako je družstvo z Mydlovar.
Jan Caletka
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Sportovní aktivity v obci
Pouťový nohejbalový turnaj v Češnovicích
Skoro již tradiční součástí češnovické pouti se pomalu stává nohejbalový turnaj trojic, jehož šestý ročník se
konal v letošním roce ve dnech 26. a 27. července.
Ač řada družstev, účastnících se předchozích ročníků, tentokrát z nejrůznějších důvodů (dovolená v cizině,
zranění klíčových hráčů) své přihlášky nepodala, přilákalo dobré jméno turnaje opět velký počet zájemců o účast a
pátečního rozlosování v češnovické hospodě byli přítomni zástupci celkem deseti trojic. Každý z finalistů loňského
ročníku byl nasazen do jedné skupiny a k nim byla přilosována ostatní družstva, takže byly vytvořeny dvě pětičlenné
skupiny.
Deštivé počasí druhé poloviny července ohrožovalo ještě během pátečního odpoledne uskutečnění turnaje a
působilo i velké těžkosti při přípravě hřiště, na které se nejvíce podílel Jirka Novotný ml.. Nelze opomenout práci Vaška
a Radka Novákových a ani pomoc Franty Houšky ml., který pro posečení hřiště poskytl i svou vlastní sekačku. Pro
hladký a regulérní průběh turnaje měla velký význam organizační pomoc Romana Šindeláře, již výše jmenovaných
Radka Nováka a Jirky Novotného, Petra Diviše a Míry Novotného, kteří se spolu s některými dalšími hráči také ochotně
střídali coby rozhodčí jednotlivých zápasů.
V sobotu odpoledne začala utkání první skupiny. Favoritem skupiny bylo nasazené družstvo a loňský finalista
Santos Plástovice, jehož hráči se jako jedni z mála na turnaj připravovali už od jara. V klíčovém zápase skupiny proti
velice dobře hrajícímu družstvu ČEDAM se však nešťastně zranil nejlepší hráč Santosu a nestor turnaje Karel Lenc a
musel z dalších bojů odstoupit, což se ukázalo citelným oslabením a ČEDAM bez větších problémů zápas vyhrál a
zajistil si první postupové místo do semifinále. Santos Plástovice si vítězstvím v posledním zápase vybojoval postup do
semifinále z druhého místa. Na dalších místech skončila dvě domácí družstva DŠB Češnovice (Dlouhý, Široký a
Bystrozraký) a Džara Džara Team. Posledním ve skupině bylo družstvo Red Stars.
V neděli dopoledne pak rozehrálo zbývajících pět družstev utkání druhé skupiny. Favorit skupiny a loňský
vítěz FC Sedlák nezaváhal v žádném utkání a bez větších problémů skupinu vyhrál. Velmi dobré výkony letos podávalo
družstvo LOK-HAM, které si tak zcela zaslouženě vybojovalo druhé místo ve skupině a spolu s družstvem FC Sedlák
postup do semifinále. Na dalších místech skončila družstva Pištín II. a letos poprvé se účastnící STS Chvojkovice Brod.
Velkým překvapením bylo až poslední místo jednoho ze spolufavoritů na postup do semifinále, družstva Pištín I.
Po svátečním obědě se nejdříve utkala družstva z pátých a čtvrtých míst ve skupinách o celkové deváté, resp.
sedmé místo. Ve dvou semifinálových utkáních, která svedla družstva z prvních a druhých míst ve skupinách potvrdili
vítězové skupin svou formu a postoupili do finále. Poražení semifinalisté sehráli po vloženém zápase třetích ze skupin o
páté místo zápas o celkové třetí místo. V něm potvrdilo dobré výkony z dopoledne družstvo LOK-HAM (R.Matásek,
J.Kerschlager, P.Vlček) a porazilo zraněními zdecimované družstvo Santos Plástovice (K.Lenc, M.Ruso, J.Ferebauer,
F.Bezpalec), kterému musel ještě v tomto zápase odstoupit pro zranění i náhradník Franta Bezpalec.
Finále pak svedlo k vzájemnému zápasu dosud neporažená družstva ČEDAM (V.Růžička, J.Boubal, P.Jíša) a
FC Sedlák (P.Beneda, Z.Daňha, I.Petrouš, M.Wiener). Ve velmi dramatickém a vyrovnaném utkání sahalo družstvo FC
Sedlák po vítězství, od kterého jej ve druhém setu dělil pouhý jeden míč. ČEDAM odvrátil hrozící nebezpečí, druhý set
vyhrál a ve třetím, rozhodujícím, nedal soupeři, přes veškerou jeho snahu, šanci a stal se celkovým vítězem.
Při vyhlášení výsledků byla všechna zúčastněná družstva odměněna hodnotnými cenami, které pro letošní rok
věnovali OÚ Pištín, Restaurace Blata Sedlec, Penzion Jižní Dvůr, Benzinová čerpací stanice Pletka, Češnovická
hospoda, ZOD Sedlec, ZAMOKO FF - F.Fryš Češnovice, LOK-HAM Mates, Zámečnictví Caletka, SDH Češnovice,
Konzum R.Šindelář, a za něž bych chtěl ještě všem sponzorům upřímně poděkovat.
Po skončení turnaje se všichni účastníci odebrali do místního hostince, kde s letošními vítězi oslavili jejich
velký úspěch a společně jej zapili zlatavým mokem z několikrát naplněného putovního poháru.
Václav Kubašta
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Basketbal v Češnovicích

Jedním ze široké škály sportů provozovaných v Češnovicích je rovněž basketbal. Počínaje ročníkem 1994/95
jsme začali navštěvovat tělocvičnu v ZŠ Zliv, a letos jsme tak již otevřeli čtvrtou sezónu existence klubu.
Setkáváme se pravidelně v pátek večer. I když je každé utkání také prestižní záležitostí, bývá výsledek druhý
den zapomenut a zůstává jen hlavní smysl snažení - radost z pohybu a ze hry, která nám přináší vítané odreagování od
všedních věcí života. Činnost vyvíjíme povětšinou v chladném období roku, kdy jsou možnosti ostatních pohybových
aktivit značně omezeny.
Vrcholem každého roku je pro nás únorový turnaj v Bechyni, kam jsme zváni kanoistickým oddílem Jiskra
Bechyně. I pro ně je basketbal doplňkovým sportem, avšak turnajové klání má atmosféru vrcholného šampionátu.
Účastní se jej čtyři mužstva - dvě z Bechyně, kanoisté z Tábora a my. Prozatím jsme skončili dvakrát třetí a jednou
druzí. Ale k vítězství nebývá daleko. Většinou nás o ně připraví taktické chyby v koncovce zápasů, pramenící z menší
zápasové zkušenosti, či slabší fyzická kondice anebo jako posledně ztráta koncentrace způsobená benevolencí
rozhodčího k přehnaně tvrdé hře jednoho ze soupeřů. Přesto bylo dosaženo několika cenných vítězství a dílčích
úspěchů. Jiří Novotný byl vyhlášen nejlepším hráčem a jeho dvojče Miroslav dvakrát nejlepším střelcem turnaje. Tým
pak vyhrál soutěž slušnosti.
Ale dosti minulosti. Současnost je poněkud smutnější. Někteří hráči odešli ze vsi - za prací nebo za ženou
svého srdce, a mladí ( kterých není v Češnovicích a Pištíně málo ) hledají, bohužel pro nás, zábavu jinde. Zbylo jen
zdravé jádro čítající osm lidí. A tak při občasné neúčasti někoho z nás ( jiné povinnosti, zranění či tělesné neduhy ) ztěží
dáváme dohromady dvě družstva na hru. Proto bychom uvítali každého, kdo má chuť si zahrát - třeba i nepravidelně.
Jezdíváme každý pátek a to od 1800 hodin na jednu až jednu a půl hodiny. Dopravujeme se auty, vždy po vzájemné
domluvě. Za pronájem platíme 80,- Kč za hodinu, proto za jeden vstup vybíráme 10,- Kč. U nových členů mladších 18ti let bude vstup bezplatný. O případné další informace lze požádat Petra Diviše nebo Jiřího Novotného z Češnovic, v
Pištíně pak Aleše Čížka nebo Jindřicha Čapka. Každý starší 15-ti let bude vítán. Lze učinit i výjimku u fyzicky zdatného
jedince.
Závěrem bych chtěl poděkovat obci za dobrou spolupráci. Tato spolupráce je obousměrná, protože členové
klubu se zúčastňují brigád pořádaných obcí. Posledním příkladem je zednická oprava a další úpravy pomníku padlých v
Češnovicích, kterou klub udělal jako protislužbu za zakoupení dvou míčů obcí. Za bezplatnou a dobrovolnou pomoc při
této brigádě chci poděkovat panu Jaroslavu Divišovi (bezmála 10 hodin odborné zednické práce), panu Josefu Novákovi
(oprava závěsu a zámku u dvířek, oprava konstrukce plotu) a mladému Tomáši Vláškovi (pomoc s nátěrem plotu) všem z Češnovic.
TAKŽE V PÁTEK NA PALUBOVCE VE ZLIVI NASHLEDANOU!!!
Petr Diviš
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