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č. 2, rok 1998

Pohlednice obce Pištín, kterou v roce 1998 vydal vlastním nákladem OÚ Pištín. Současně byla vydána i pohlednice
Češnovic.

Z obsahu :

Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Výsledky voleb do Parlamentu ČR v naší obci
80. výročí vzniku republiky
Plnění rozpočtu v roce 1998
Z Pašické kroniky
Činnost SSM Češnovice v roce 1998
Pouťový nohejbal
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Informace Obecního úřadu
Volby do obecního zastupitelstva
Ve dnech 13.11. a 14.11.1998 se společně s prvním kolem senátních voleb konaly volby do obecního
zastupitelstva, ve kterých občané naší obce volili na další čtyřleté funkční období 9 členů zastupitelstva z 21 kandidátů
zapsaných na čtyřech kandidátních listinách (Sdružení nezávislých kandidátů "ZEMĚDĚLEC" a Sdružení nezávislých
kandidátů I. až III.). Voleb se zúčastnily téměř dvě třetiny právoplatných voličů, což poukazuje na zájem většiny občanů
o veřejné dění v naší obci. (Tuto skutečnost nemohou tvrdit např. v nedaleké Zlivi, kde se komunálních voleb zúčastnilo
47,65 % voličů a ve Štěpánovicích, které se s 37,48 % voličů v komunálních volbách staly obcí s nejmenší volební
účastí v českobudějovickém regionu. Na druhé straně stojí za zmínku blízký Dasný, kde se voleb zúčastnilo
úctyhodných 99,38 % voličů, lépe řečeno ze 162 zapsaných nepřišel pouze jeden!) Po sečtení hlasů jednotlivým
kandidátů konstatovala volební komise, že do obecního zastupitelstva byli zvoleni následující kandidáti s největším
počtem hlasů v jednotlivých sdruženích a stranách:
- sdružení nezávislých kandidátů "ZEMĚDĚLEC" : Marta Kubaštová, Josef Pilný
- sdružení nezávislých kandidátů I. : Jaroslava Marková, Jana Božovská, Václav Frček
- sdružení nezávislých kandidátů II. : Jaroslava Čapková, Jaroslav Havel
- sdružení nezávislých kandidátů III. : Jan Novotný, Lenka Huszárová.
(Podrobnější informace o počtech hlasů všech kandidátů naleznete v části týkající se voleb, které proběhly v naší obci v
tomto roce.)
Na svém prvním ustavujícím zasedání 17.11.1998, pak noví zastupitelé přebrali z rukou zapisovatelky volební
komise p. Záveské své mandáty a složili předepsaný slib. Poté byla starostkou obce zvolena Jana Božovská a zástupcem
starostky byl zvolen Václav Frček.
Je také dlužno poděkovat odstupujícím zastupitelům za jejich obětavou práci, která přinesla v uplynulých čtyřech
letech své ovoce v řadě investičních akcí, které přispěly ke zkrášlení prostředí a zlepšení života v naší obci, kterými byla
např. rekonstrukce veřejného osvětlení v Pištíně a Češnovicích, generální opravy komunikací v Pištíně a Češnovicích i
komunikace od Češnovic k Vojtěchu, vybudování kanalizace v Pašicích, Pištíně i Češnovicích, nebo i oprava hřbitovní
zdi.
Na závěr nezbývá, než novému zastupitelstvu popřát mnoho zdaru v jejich náročné a zodpovědné práci a doufat, že
v ní budou alespoň tak úspěšní, jako jejich předchůdci.
Informace ze schůzí obecního zastupitelstva
Schůze ze dne 3.6.1998
- byl schválen a vybrán tisk pohlednic obce Pištín a Češnovice každá série po 2000 kusech.
- byl schválen koeficient růstu nájemného 1,06 s platností od 1.1.1997.
- pan Skorunka podal projekt na vybudování komunikace ke svému domu na své vlastní náklady.
- byl projednán a schválen územní plán obce Pištín.
- na spořícím účtu byl zvýšen vklad o 200 tis. Kč.
- byl schválen prodej pozemku v Češnovicích na garáž pro manžele Floriánovi za 27 Kč/m2.
- byla schválena žádost SDH Češnovice o příspěvek na nákup hadic.
- bylo schváleno zřízení telefonu na ZS v Pištíně.

Schůze ze dne 29.6.1998
- byl projednán nájem pozemku u hospody v Češnovicích pro stánkový prodej paní Klikové z Češnovic. Pronájem byl
schválen na pět let s možností prodloužení. Nájemné pro první rok bylo stanoveno ve výši 1000,- Kč měsíčně.
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- byla zamítnuta žádost paní Vaškové z Pašic o prodej silničních panelů.
- byl projednán a schválen územní plán obce Pištín.

Schůze ze dne 22.7.1998
- byla projednána a schválena žádost pana Zdeňka Trnky na zřízení provozovny na rozebírání aut a prodej použitých
náhradních dílů (v objektu č.p.48).
- bylo projednáno a schváleno pojištění auta "Ford".
- bylo odsouhlaseno poukázání 400 tis. Kč na spořící účet.
- byl schválen nákup travní sekačky pro potřeby OÚ.
- bylo navrženo, že p. Jaksch projedná nákup staršího auta pro dopravu dětí. Stávající auto bude prodáno přes bazar.
- nabídka členství ve spolku "Jakub Kubata" bude posouzena podle jeho stanov.
- byla stanovena jednotná prodejní cena pohlednic Pištína a Češnovic na 11,- Kč za kus.
- bylo dohodnuto, že paní Božovská projedná úklid cesty ke kravínu s panem Šilhou.
- bylo schváleno 9 členů pro nové zastupitelstvo.

Schůze ze dne 2.9.1998
- byla schválen příspěvek na činnost Pony klubu Češnovice ve výši 2000,- Kč.
- byla projednána žádost o poskytnutí jednorázového státního příspěvku pro p. Šaškovou na koupi el. sporáku.
- byly projednány nabídky firem Balcar, Strabag Bohemia, Mrázek - stavby silnic a železnic na opravu ulice "Tiché" v
Pištíně. Opravu bylo rozhodnuto zadat firmě Balcar.
- byla schválena výše poplatku za použití místního rozhlasu - místní složky zdarma, pro cizí organizace 100,- Kč.
- bylo schváleno provedení osvětlení kostela v Pištíně od firmy Čermín Netolice.
- byla projednána vyhláška o odpadovém hospodářství a byla schválena v plném znění.
- byla schválena odměna členů finanční a kontrolní komise formou dárkového balíčku
- byla schválena odměna zastupitelům ve výši 2000,- Kč, výplata dle účasti na zasedáních zastupitelstva.
- byl schválen prodej pozemku pro ing.Smejkala za 50,- Kč/m2.
- bylo dohodnuto, že oslavy 80. výročí založení republiky, položení věnců u pomníků padlých v 1. světové válce zajistí
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členové zastupitelstva.
- byla schválena nabídka na protlak propustku pro kanalizaci v Češnovicích za 94 tis. Kč, z toho budou 60 tis. Kč
hradit silnice.
Schůze ze dne 7.10.1998
- p.Drázda seznámil zastupitelstvo s možností půdní vestavby dvou bytů v budově OÚ. Rozpočet je 1600 tis. Kč,
dotace na jeden byt 320 tis. Kč. Zastupitelstvo souhlasí s vypracováním studie, bude požádáno o dotaci.
- bylo projednáno členství ve spolku "Jakub Kubata". Zastupitelstvo bylo seznámeno s plánem činnosti a odsouhlasilo,
aby obec Pištín byla členem spolku.
- byl schválen příspěvek na přeložení střechy na faře v Pištíně ve výši 25000,- Kč.
- úpravu kanalizace v ulici "U Štěpánů" v Češnovicích provede firma, která v Češnovicích dělá kanalizaci.
- byla projednána oslava dne důchodců. Náklad na oslavu do 5 tis. Kč, pro důchodce bude objednána večeře.
- bylo rozhodnuto, že u Záveských bude vybudován pouze vjezd a chodník, ostatní část ulice se dělat nebude.
- do rozpočtu byla schválena dotace ve výši 402 tis. Kč na opravu komunikací.

Ustavující schůze ze dne 17.11.1998
Schůzi zahájila dosavadní starostka p. Jana Božovská. Zvoleným zastupitelům byl předán mandát zapisovatelkou
volební komise p. Záveskou a noví členové zastupitelstva složili předepsaný slib.
Veřejnou volbou byla starostkou zvolena p. Jana Božovská - všemi hlasy. Veřejnou volbou byl zástupcem starostky
zvolen p. Václav Frček - všemi hlasy.
Nově zvolená starostka obce seznámila nové zastupitelstvo s prací OÚ.
Bylo schváleno uložit na spořící účet 200 tis. Kč.
Finanční komise byla doplněna členkou p. Záveskou.
Upozornění
Upozorňujeme občany, že během vánočních svátků, tj. od 21.12.1998 do 3.1.1999, bude na obecním úřadě dovolená a
úřední hodiny budou v tomto období zrušeny.
Informace starostky obce
Děkuji všem občanům za účast v komunálních volbách a za projevenou důvěru zvoleným zastupitelům. Zatím
nebudou žádné změny v termínech schůzí zastupitelstva, stále platí, že se scházíme první středu v měsíci, pokud není
něco naléhavého. Program je vyvěšen na vývěskách, každé zasedání zastupitelstva je veřejné, může se jej zúčastnit
každý občan. Připomínky a návrhy během jednání mohou podávat pouze členové zastupitelstva, také hlasovat mohou
pouze zastupitelé. Obecní úřad v Pištíně má úřední hodiny pondělí: 14-18 hod a úterý až pátek : 8-12 hod, je také možno
telefonovat na číslo 7983004.
Znovu bych chtěla všechny občany upozornit, že pokud si chtějí v obecním lese udělat dřevo, musí mít písemné
povolení od hajného pana Tolara, který je každou středu do 10,00 hod na telefonu 7993266 na městském úřadu ve Zlivi.
Je zbytečné volat na OÚ v Pištíně, protože pan Tolar je odborný správce lesa a on rozhoduje, kde se může jaké dřevo
těžit. Pokud bude kdokoliv bez jeho písemného povolení těžit v obecním lese dřevo, bude to považováno za krádež a
budou vyvozeny patřičné důsledky.
Do kontejnerů v Češnovicích a v Pištíně nepatří starý papír, ořezané větve ze zahrádky nebo zbytky izolační vlny
ze stavby. Za odvoz tohto odpadu obec zbytečně platí. Větve může každý spálit, stavební odpad se likviduje na
určených skládkách (seznam provozovatelů máme na obci), každá stavební firma má tento odpad likvidovat na své
náklady při každé zakázce.
Už vás nebudu unavovat s problémy, blíží se vánoční svátky a konec roku, doufám, že všichni budeme moci
zapomenout na všední starosti a budeme užívat pohodu volných dní v kruhu rodiny.
Přeji všem občanům pěkné prožití vánočních svátků a do nového roku především hodně zdraví.
Jana Božovská
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Výsledky voleb konaných v naší obci v roce 1998

1. Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR
Jako první v letošním roce se ve dnech 19.6. a 20.6.1998 v naší obci, stejně jako v celé republice, konaly mimořádné
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volby proběhly ve dvou volebních okrscích - Pištín a
Češnovice. Voliči v našich obcích vybírali ze 12 kandidátních listin. V následujícím přehledu předkládáme výsledky
voleb v naší obci a pro srovnání i výsledky v jihočeském regionu a v celé republice.
Volby do PS Parlamentu
(19.6. - 20.6.1998)

Pištín
abs.

Češnovice
%

abs.

%

130

Celkem
abs.

%

JČ

ČR

%

%

Počet osob v seznamu voličů

227

Počet voličů - účastníků voleb

170

74,89

105

80,76

275

77,03

75,20

74,03

1 KDU-ČSL

32

18,82

11

10,48

43

15,64

9,89

9,00

2 Nezávislí

3

1,77

3

1,09

0,96

0,87

4 Demokratická unie
5 ODS

357

3

2,86

3

1,09

1,67

1,45

35

20,58

30

28,57

65

23,64

28,34

27,74

7 ČSSD

44

25,88

42

40,00

86

31,27

31,11

32,31

9 KSČM

25

14,71

9

8,57

34

12,36

11,50

11,03

10 SPR-RSČ

11

6,47

3

2,86

14

5,09

3,41

3,90

11 Unie svobody

14

8,24

7

6,67

21

7,64

8,54

8,60

12 Důchodci za životní jistoty

4

2,35

4

1,45

2,91

3,06

13 ČSNS

2

1,18

2

0,73

0,35

0,29

1,12

1,12

6 Občanská koalice - politický klub

18 Strana zelených
Počet platných hlasů

170

105

275

2. Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR
Ve dnech 13.-14.11. a 20.-21.11.1998 proběhly v jedné třetině volebních senátních obvodů naší republiky 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 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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I. kolo

Pištín

(13.11 - 14.11.1998)

abs.

Češnovice
%

abs.

%

abs.

%

Počet osob v seznamu voličů

235

Počet voličů - účastníků voleb

107

45,53

62

45,59

169

45,55

Počet odevzdaných hlasů

106

45,11

56

41,18

162

43,67

Počet platných hlasů

136

Celkem

76

1

Karel Vachta

ČSSD

2

Zdeněk Troup

3

Voleb. obvod 10
abs.

%

371

45

119

44,51

36928

23

30,26

15

33,33

38

31,93

9445

25,58

nezávislý

6

7,89

3

6,67

9

7,56

3973

10,76

Viliam Koršala

KSČM

3

3,95

2

4,44

5

4,20

5102

13,82

5

Zdeněk Štěpán

4 koalice

20

26,32

7

15,56

27

22,69

6389

17,30

6

Martin Dvořák

ODS

24

31,58

18

40,00

42

35,29

12019

32,55

II. kolo

Pištín

(20.11 - 21.11.1998)

abs.

Češnovice
%

abs.

%

136

Celkem
abs.

%

Počet osob v seznamu voličů

235

Počet voličů - účastníků voleb

32

12,77

20

14,71

52

14,02

Počet odevzdaných hlasů

32

12,77

20

14,71

52

14,02

Počet platných hlasů

32

Voleb. obvod 10
abs.

%

371

20

52

17,10

10140

1

Karel Vachta

ČSSD

12

37,50

9

45,00

21

40,38

8312

47,17

6

Martin Dvořák

ODS

20

62,50

11

55,00

31

59,62

9309

52,83

Celkovým vítězem a senátorem na příštích šest let se za volební obvod č.10 - Český Krumlov stal Martin Dvořák,
kandidující za ODS.
Počty voličů a odevzdaných hlasů za celý volební obvod 10 v absolutních číslech jsme, bohužel, do uzávěrky tohoto
čísla zpravodaje nezískali.
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3. Výsledky komunálních voleb
Následující přehled ukazuje hlasování pro jednotlivé kandidáty v komunálních volbách, které se konaly 13.14.11.1998. Zvolení kandidáti mají tučně vyznačeno pořadí podle počtu hlasů v rámci jednoho sdružení v
předposledním sloupci. Poslední sloupec ukazuje pořadí kandidátů podle počtu hlasů. Tomuto pořadí by zvolení
zastupitelé odpovídali v případě, že by všichni kandidáti kandidovali za jednu stranu nebo sdružení, nebo každý by
byl jediným kandidátem vlastního sdružení.
Volby do obecního zastupitelstva
(13.11. - 14.11.1998)

abs.

Počet osob v seznamu voličů

235

Počet voličů - účastníků voleb

163

Počet platných hlasů

Češnovice

%

abs.

%

136
69,36

79

Celkem
abs.

%

Pořadí

Celkové

kand.

pořadí

371
58,09

242

65,23

1287

619

1906

250

120

370

1 Jan Kadlec

43

23

66

3.

16.

2 Josef Pilný

57

27

84

2.

11.

3 Jan Smejkal

36

20

56

4.

17.

4 Marta Kubaštová

81

42

123

1.

6.

5 Pavla Ferebauerová

33

8

41

5.

19.

431

224

655

117

48

165

2.

2.

69

55

124

3.

5.

111

60

171

1.

1.

4 Václav Ficl

80

38

118

4.

7.

5 Jaromír Rypl

54

23

77

5.

12.-13.

297

126

423

106

26

132

1.

3.

SNK "ZEMĚDĚLEC"

SNK I.

x

Pištín

1 Jana Božovská
2 Václav Frček
3 Jaroslava Marková

SNK II.

1 Jaroslav Havel
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2 Petr Diviš

28

42

70

4.

15.

3 Magdaléna Vašková

12

5

17

5.

21.

4 Jaroslava Čapková

96

31

127

2.

4.

5 Václav Vávra

55

22

77

3.

12.-13.

309

149

458

1 Lenka Huszárová

72

29

101

2.

9.

2 Jan Novotný

57

51

108

1.

8.

3 Josef Plášil

55

31

86

3.

10.

4 Jiří Seček

59

13

72

4.

14.

5 Alena Bezpalcová

23

17

40

5.

20.

6 Karel Beer

43

8

51

6.

18.

SNK III.

Oslavy 80. výročí založení samostatné Československé republiky
Významné kulaté výročí vzniku Československé republiky, které jsme si připomněli o státním svátku 28.10.1998
bylo v celé republice spojeno s řadou kulturních akcí, nebo společenských setkání. V naší obci proběhly oslavy výročí
vzniku republiky při slavnostním položení květin k pomníkům obětí první světové války v Pištíně i Češnovicích členy
obecního zastupitelstva.

Na fotografii jsou zachyceni členové obecního zastupitelstva při kladení kytice u pomníku padlých v Češnovicích.
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Událostem spjatým se vznikem republiky a jejich odkazu do současnosti se věnovala např. i paní Marie
Fiškandlová na slavnostní schůzi baráčníků, když vystoupila s následujícím projevem:
Počestné právo, vážený obecní rychtáři, vážený zástupce župy, paní starostko, milé tetičky, sousedé a vážení hosté!
Měsíc říjen, co tento měsíc pro nás znamená, snad zná každý z nás, jen připomeneme, že v tomto měsíci a to 28.
října 1918 vznikla Československá republika, která byla slavnostně vyhlášena již 14. října r. 1918, právě před 80. léty.
A proto mi dovolte, abych se ve vzpomínkách vrátila do válečných let roku 1914 - 1918, kdy bojovali a umírali naši
dědové a pradědové, jejichž jména jsou vepsána na tisících pomníků po celé naší republice.
Bohužel naše svoboda, která byla těžce vykoupená za takovou cenu, netrvala tak dlouho, pouze 20 let. Následoval
rok 1938 a další lidské utrpení. Po letech 1938 - 1945, kdy řádila německá válka, přibyli další pomníčky a pamětní
desky těch, kteří zahynuli v koncentračních táborech a při osvobozování naší republiky.
Takováto deska přibyla i na náš pištínský pomník obětí I.světové války a na ní je napsáno: MANŽELÉ
STEINEROVI A JEJICH DĚTI MIREK - 14R., VĚRKA - 12R., JOSEF - 10R. byli v polovině 2. světové války násilně
odvezeni do koncentračního tábora, ze kterého se nevrátili.
Bohužel nejsou to jenom tato jména, jsou jich další desítky a tisíce - jména známá i oběti beze jména, hroby na
kterých je pomníček, hroby, které pokrývá zelená tráva, hroby, které byly zapomenuty. Takový je život, takoví jsme mi
lidé, zahledění sami do sebe, bez citu a pochopení, na nic nemáme čas - alespoň to tak říkáme.
Co je mi do jména na pomníku, že ale za tím jménem byl člověk, který chtěl žít, který položil svůj život za lepší
budoucnost pro nás, naše děti a naše vnoučata - taková je pravda, vážení, jenomže mi si ji nechceme přiznat, ani si ji
nepřiznáváme.
Vážení sousedé, milé tetičky, vážení hosté, nebudu Vás už unavovat dalším povídáním, jen bych se chtěla zmínit,
že dne 18.10.1998 vyšel článek v Jihočeských listech pod nadpisem Českoslovenští legionáři nebyli za války legendami,
ale především obyčejnými lidmi se smutnými osudy.
Nejenom legionářská deska na Hluboké připomíná toto období naší historie, které je stále živé, i o osmdesáti
letech. I já si dovolím jen maličký kousek tohoto listu napsat: Válka tiše pokračuje.
V tomto roce mnohých výročí vzpomínáme těch, kteří v ruských, francouzských a italských uniformách přijali za
svou ideu TGM v samostatném státě Čechů a Slováků.
Vítr a déšť smývají jména na pomnících a zlé lidské ruce pomáhají zkáze ještě vydatněji. Jména nahrazují nic
neříkající "Obětem války" či "Obětem padlým za ...". Platí se od písmene a vše se měří penězi. A v učebnicích a na
náměstích často zůstávají jména těch, kteří jsou původci utrpení a smrti těch, jejichž jména mizí. A nejde jen o ty, kteří
padli. Kolikrát to utrpení těch, kteří přežili se rovná smrti. Za jménem je osud, beze jména prázdno.
Proto ta důležitost té desky na Hluboké. Jen tam chybí u ní jméno toho statečného, kdo ji zachránil a věřil, že i ta
nejtemnější noc končí ránem. Čest jejich památce.
Přehled o plnění rozpočtu obce na rok 1998
Následující tabulka přibližuje rozpočet hlavních položek příjmů a výdajů obce na rok 1998, skutečnost a procentuální
plnění k 30.11.1998.
Příjmy (tis. Kč)

Rozpočet

Výdaje

Plnění

(tis.Kč) (tis.Kč)

(%)

Lesní hospodářství

60,0

74,0

123,3

Odvádění odpad. vod

25,0

18,0

125,0

Bytové hospodářství

Pohřebnictví

Zájmová činnost, kulturní domy

Komunální služba
Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočet

Plnění

(tis.Kč) (tis.Kč)

(%)

Lesní hospodářství

252,0

189,4

73,0

72,0

Silnice

260,0

273,7

105,3

38,8

31,0

Kanalizace

173,0

322,1

186,2

5,0

5,6

1,1

Obecní rybníky

4,0

6,2

155,0

1,0

0,3

30,0

Mateřská škola

21,0

24,0

114,3

145,0

124,6

85,9

Základní škola

89,0

89,4

100,4

65,0

58,3

89,7

Místní knihovny

15,0

16,2

108,0
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Činnost místní správy

25,0

50,7

202,8

Kroniky

Daň z příjmu fyz.os. závisl.čin.

644,0

655,4

101,8

Zájmová činnost v kultuře (KD)

Daň z příjmu sam. výděl.čin.

100,0

120,0

120,0

Sbor pro občanské záležitosti

Daň z příjmu práv. osob

370,0

552,5

149,3

Správní poplatky

23,0

5,0

21,7

Poplatky za zneč. ovzduší

20,0

0,0

0,0

Poplatky ze psů

4,0

4,0

100,0

Pobytové poplatky

3,0

0,0

0,0

Sběr a svoz kom. odpadu

Poplatky za užívání veř. prostr.

9,0

0,0

0,0

Péče o vzhled obcí

Poplatky ze vstupného

3,0

3,5

116,7

Poplatky z ubytovacích kapacit

2,0

1,1

55,0

Daň z nemovitostí

360,0

219,7

Neinvestiční dotace

18,0

Dotace z úřadu práce

0,0

Celkem

7,0

2,0

28,6

105,0

11,0

10,5

2,0

1,6

80,0

Tělovýchovná činnost

25,0

26,7

106,8

Všeob. ambulantní péče

27,0

25,4

94,1

112,0

133,7

119,4

33,0

27,9

84,5

326,0

199,7

61,3

77,0

70,1

92,2

5,0

5,0

100,0

Požární ochrana

19,0

42,3

22,3

61,0

Obecní zastupitelstvo

93,0

99,0

106,5

728,0 4044,4

Činnost místní správy

327,0

410,8

125,6

Finanční operace

13,0

2,9

22,3

Pojištění majetku

22,0

35,0

159,1

0,0

5,0

32,6

2007,0 2692,1

134,1

Veřejné osvětlení

Pohřebnictví

Dávky soc. zabezpečení

Bytové hospodářství

Celkem

2007,0 2019,1

100,6
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Z historie našich obcí
Češnovice a první světová válka
(převzato z časopisu "Zlivan")
V tomto roce uplynulo 80 roků od ukončení bojů na frontách první světové války. Po všech stránkách vyčerpané
Rakousko-Uhersko bylo nuceno 28. října 1918 kapitulovat a na jeho troskách vznikla i Československá republika.
Mnoho mužů se z války již nikdy nevrátilo. Těmto po roce 1920 nákladem dobrovolných darů a sbírek stavěly rodné
obce pomníky se jmény padlých a nezvěstných.
Podobně tomu bylo i v Češnovicích, ale zde bych se chtěl vrátit k začátku a průběhu oněch krutých událostí, jak se
promítly v historii obce.
Mobilizační nařízení z 26. července 1914 bylo vyhlášeno právě v den, kdy se v Češnovicích slavnostně držela
Anenská pouť. Všichni již byli v nejlepší náladě, když do obce ke starostovi byla doručena zpráva o mobilizačním
nařízení. Nastal velký rozruch, rozčílení a nenávist k Rakousku. Pouť již neměla ten ráz jako vždycky.
Vojenskou službu nastoupili všichni muži - vojáci od 21 do 37 let a to do 24 hodin. Postupem času byly povolány
zálohy od 18 do 50 let. Téměř z každého stavení v obci musel některý muž na vojnu, v některých případech i více.
Například z č.36 Matějka Vavřinec a jeho synové Josef a Jakub, z č. 48 bratři Chaloupkové - Jan, Václav a Josef, z č. 27
bratři Bělohubý Jan a Karel, z č. 24 Kozel Josef a jeho syn Josef. Na frontu narukovalo z obce 49 mužů, mimo to
několik domobranců, což všude provázelo mnoho slz a bolestného loučení.
V obci zůstali starci, ženy a děti, na kterých zůstala veškerá práce, navíc byli zatěžováni rekvizicemi dobytka, obilí
a různých produktů za dozorů četníků a vojáků. Jestliže chtěli uchránit trochu potravin před rekvizicí, museli obilí a jiné
potraviny zakopat do země, nebo schovat ve stodole, či na půdě. Byly užívány všemožné úkryty, ale bystré oči komisařů
je často vypátraly a vše jim bylo odebráno. Kus chleba v domácnosti byl velkým bohatstvím. I některé zemědělské
rodiny vytrpěly mnoho hladu. Úředně byl zaveden lístkový přídělový systém na potraviny a jiné zboží. K tomu všemu
přišel ještě rok největšího hladu - r. 1917. Předepsaný kontingent byl vymáhán za pomoci četníků a vojáků v plné zbroji,
všude hlad a bída, z fronty přicházely zprávy o padlých a raněných a o všech hrůzách války, které okolo sebe vojáci
viděli. Z fronty se do obce předčasně vrátili tři zmrzačení, dva bez nohy a jeden bez ruky. Lidé otupěli, děti zanedbávaly
školní docházku, protože byly nuceny zastávat různé práce.
V roce 1918 začal válečné mašinérii docházet dech, až nadešel radostný den 28.10.1918. Rakousko-Uhersko
kapitulovalo a to se stalo signálem ke zřízení samostatného československého státu.
Lidé tonuli v radosti a nadšení, vojáci se vraceli z bojišť a zajetí v Itálii, Francii a Rusku. Dva se vrátili coby čs.
legionáři (zformovaný odboj v zahraničí), jedenáct mužů se již nikdy nevrátilo.
V roce 1918 museli ti mladší nastoupit vojenskou službu v čsl. armádě, která byla zřízena na obranu státu.
11. května 1919 byly slavnostně zasazeny dvě lípy svobody u kaple na návsi, ve vesnici se začal rozvíjet klidný
život. Reakcí na události v Maďarsku byla mobilizace provedená 25. října 1921. Z obce nastoupilo vojenskou službu
osm vojínů v záloze.
v roce 1922 se obec usnesla, že postaví pomník padlým ve světové válce, proto byla uspořádána sbírka peněz po
obci. Značný obnos daroval místní kroužek divadelních ochotníků, darovali i lidé z Pašic a Pištína. Pomník zahalený
národní vlajkou byl 3. září 1922 slavnostně odhalen. Celkově je 3,5 m vysoký, dole jej tvoří 3 krát zužovaný podstavec,
na němž spočívá žulový leštěný pilon se jmény padlých. Obklopuje jej prostor s květinovými záhony, o které se vždy
staral někdo z místních občanů.
U příležitosti 80. výročí vzniku Československé republiky a ukončení první světové války se letošního 28. října u
pomníku sešli členové obecního zastupitelstva a stejně jako u pomníku padlých v Pištíně zde pietně položili květiny.
Jan Caletka
Z Pašické kroniky v roce 1938
V kronice jsou v roce 1938 popsány jednotlivé statky, kde kdo bydlel a kdo byl vlastníkem.
Číslo popisné 1 je u Krčmářů, tak se k nim říkalo od nepaměti, ale nynější vlastníci mají již po delší dobu a možná
již několik pokolení příjmení Hájek. Vlastníci jsou raději když je lidé jmenují Hájků. V roce 1937 se u Hájků v Pašicích
z jara v měsíci dubnu začaly stavět nové stáje pro dobytek, nový vepřín a kůlna vše v jednom pořadí dlouhé asi 30 metrů
po pravé straně dvora (dnešní obytné). Stavbu prováděla zednická firma Čermín a Kůnzl z Hluboké nad Vltavou.
Stavební materiál byl dodáván z cihelny podhradské u Hluboké a celá stavba stála asi 30000,- korun, které vyplatil
Karel Melichar již v té době vlastník č.p. 1. Stavba byla důkladná a prostorná.
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Číslo popisné 2 je u Holých. Tam se asi před čtyřiceti pěti lety to je asi v roce 1893 stala tragická nehoda. Tehdejší
majitel František Holý měl tři dítky, dvě dcery Marii a Rozálii a syna Václava. Dcera Marie byla nejstarší a tak musela
pomáhat při zemědělských pracích a při mlácení byla zachycena mlátičkou poháněnou žentourem za kabát a natočila se
nešťastně na hřídel u mlátičky tak zvané klatovky. Šaty na těle Marie nepovolily a tak byla mnoho na hlavě potlučená
než byla ze stroje vyproštěna. Celý den byla bez vědomí a večer pak zemřela. Tato nemilá příhoda působila na matku
Marie, že asi za dva roky zemřela. Otec Marie byl vdovcem, ale i toho v krátké době sklátila smrt. Rozálie a Václav
zůstali sirotci. Syn Václav ještě chodil do školy a dcera Rozálie ve stáří sedmnácti let se musela na místo vdáti za Jana
Jankovského ze Zalužic. Ale i Rozálie zemřela a Jankovský zůstal vdovcem se dvěma dítkami synem a dcerou. Dcera se
vdala ke Kochtům do Pištína a syn měl být doma na statku ale ten také asi v sedmnácti letech zemřel a Jankovský zůstal
bez dědice a živnost prodal Turkovi z Chelčic, a tak se stalo že dnes lidé říkají k Turkům. Syn Václav Holý byl z místa
vyděděn a když dorostl, oženil se do Zlivi k Bártům.
Sedlák Václav Turek, když koupil Hájkovinu, měl u statku starou dřevěnou stodolu krytou došky, a tak se
hospodář rozhodl postavit novou stodolu velkou a prostornou. Se stavbou započal v dubnu roku 1936. Stavbu prováděla
firma Černín a Kůnzl z Hluboké nad Vltavou. Zednickou práci prováděla parta Hálů z Češnovic, tesařskou práci firma
Holub z Dolních Chráštan. Stavební kamen byl dovážen z lomu v Sedlci, cihly a tašky byly dováženy z Seinovy cihelny
z Dívčic.
Vlastník Turek byl se svou rodinou v padesátých letech vystěhován do okresu Mělník. Od té doby se na statku
vystřídalo několik nájemníků až zůstal statek opuštěný, vlastník se nevrátil a ze statku je zřícenina. Jen stodolu koupilo
Muzeum Č. Budějovice.
Číslo popisné 3 je u Fabijánů. Vlastník se jmenoval Čejka a ten na statek vdal svou dceru Annu za Hlavatého. Ten
přišel ze světové války v letech 1914 až 1918 jako velký invalida a živnost čp. 3 prodali výměnkem Šimkovi z Hlincovy
Hory a ten opět č.p. 3 prodal Františku Kubešovi z Dobřejovic a tak se říká č.p. 3 ke Kubešům.
V roce 1938 dne 11. prosince v neděli ráno po sedmé hodině začal hořet na sadě u Kubešů stoh vymlácené slámy.
Požár byl hrozný, do Pašic se sběhlo mnoho lidu z okolních vesnic, a také přijela stříkačka sboru hasičů z Pištína a
začala chrlit spoustu vody do plamenů a požár brzo uhasili. Je dobře, když má takový sbor hasičů motorovou stříkačku,
jako v Pištíně, mnoho uhájí. Tentokráte se sjelo k požáru mnoho hasičů nejen z Pištína ale i z Vlhlav, Malých Chráštan,
Češnovic, Hluboké nad Vltavou a z Plástovic, samé motorové stříkačky. Nu raději kdyby již nehořelo.
Popisné číslo 4 je u Kerijanů. Vlastník statku býval Vojtěch Kerijan, což dosvědčuje velký kamenný patník na
rohu Kerijanů stavení na kterém je od kameníka vytesáno Vojtěch Kerijan a rok 1880. To bylo po ohni, když byl statek
znovu postaven. Vojtěch Kerijan měl také v katastru Břehov na Picině louku o výměře dvanáct strychů. Louku tuto
okresní hospodářská záložna v Hluboké nad Vltavou roku 1897 rozprodala a potom statek v Pašicích dala do prodeje,
protože Vojtěch Kerijan dluhoval peníze, které prostavěl za statek, který v roce 1878 celý vyhořel a jeho dva synové
Václav a Jan študovali což stálo též hodně peněz. Syn Václav študoval doktora medicíny a Jan byl poštovním úředníkem
někde ve Vídni. Doktor Václav po vystudování býval v Bernarticích a později v Písku (viz román Mlhy na Blatech).
Celé stavení přišlo do prodeje a koupil je nový vlastník Josef Sobolík, jenž byl jeho vlastníkem.
V této době byly v Pašicích velké požáry. Dne 6. prosince 1938 v úterý v půl desáté hodině večer vypukl oheň v
Kerijanů (Sobolíků) stodole. Začalo hořet na mlatě od cesty při Pešků straně. Oheň se šířil rychle a zachvátil celou
stodolu. Obilí již bylo vymlácené, jetel na semeno bylo třeba mlátit. Také tam ve stodole byla svezena všechna úroda
sena a sláma z vymláceného obilí a to vše shořelo. Stroje, čisticí mlátička na rovnou slámu, elektrický motor se lidem
podařilo ze stodoly vytáhnouti a i ze sousedních kolen se všechno nářadí a vozy podařilo vyklidit a shořela jenom nová
řezačka na slámu která nebyla ani půl roku v činnosti a stála asi 3 000,- korun. Celá stodola i se zásobami v ní shořelými
byla škoda asi 90 000,- korun, což byla na tehdejší dobu škoda veliká. Více shořet nestačilo, což se může přičítati
hasičským sborům z Pištína a Českých Budějovic, kteří požár udusily a hlavně hasiči z Pištína, kteří zde pracovali až do
rána. Jak požár povstal není známo, ale říkalo se, že jsou na světě lidé zlí a toto činí prý ze zášti.
Číslo popisné 5 je u Pešků. Jeho majitelé bývali Peškové, ale o statek museli nějakým způsobem přijíti, protože
bývalí Pešků synové jsou v Českých Budějovicích nosičema u obchodníků s obilím. Statek měli prý též ve vlastnictví
nějací Peřinkové z Českých Budějovice a ty jej prodali rodině Šindelářů, kteří jsou vlastníci dosud, ale stále se tam říká
u Pešků.
Je to první statek když se přijede do Pašic po levé straně. Je v současné době rovněž neobydlen a neudržován a
stává se z něho také zřícenina.
Číslo popisné 6 se říkávalo u Bouzů. Statek prodělal cestu křížovou i s trnovou korunou. Statek v době před první
světovou válkou mělo mnoho a mnoho hospodářů. Všichni, kteří se zde vystřídali, chtěli zde zbohatnout a odejít z Pašic
pryč. Tak tu byli nějací Putschejdlové, Hektorýsové, Peřinkové, Hřebejkové, Serbusové, Rážové a Kroupové. Od
Kroupy koupil usedlost č.p. 6 Bohumil Kučera s manželkou Anežkou rodáci z Motyčína u Kladna, který koncem
minulého století odjel do Ameriky do státu Ohia, kde tvrdě pracoval v dolech. Po dvaadvaceti letech si vydělal hodně
peněz a prodal farmu, kterou v Americe vlastnil a s celou rodinou se vrátil domů. V roce 1921 si za vydělané peníze
koupil statek č.p. 6 v Pašicích a ještě jej dostatečně vybavil. Jeho rod je vlastníkem dodnes.
Dnešní potomek Miroslav Kučera starší si úspěšně vede jako soukromě hospodařící statkář. Číslo popisné 6
nechal staré chalupě po levé straně a pravá strana má nové číslo popisné 22.
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Číslo popisné 7 je u Koupalů. Tento statek je jediný v Pašicích kde se jmenuje místo po vlastníkovi. Koupalové
jsou prý na tomto místě již přes 300 let vlastníky. V roce popisu kronikáře to je v roce 1938 byl vlastníkem František
Koupal a v současné době je vlastníkem jeho syn Jan Koupal.
Tento rok 1938 byl v Pašicích rokem hospodářských staveb. Do této doby měli Koupalů stodolu starou, dřevěnou
došky přikrytou, a stodola byla prý stará asi 300 roků. Ač byla dobře pokrytá nevyhovovala hospodaření. Proto musel
Fr. Koupal o žních dělati stohy, stodola byla malá a tak se hospodář rozhodl, že si postaví stodolu novou.
Starou stodolu rozboural do 10. března roku 1938 a na tomto místě co stará stodola stála postavil si hospodář
stodolu novou větší a skladnější. Začal se navážet na novou stavbu materiál, kamen, cihly, dříví, vápno a tašky. Stavitel
František Pecka z Křemže nakreslil plán, přišli zedníci z party Václava Rožbouda z Němčic a začalo se stavět. Stavba
rostla před očima. Po té přišli tesaři mistra Holuba z Dolních Chráštan a začali dávat vazbu a krov, zalaťovali. Na
střechu se začaly dávat tašky a brzo stála stodola jako panenka, velká prostorná o dvou mlatech. Tašky se dávaly dne 25.
dubna v pondělí a dokončilo se to ve středu 27. dubna. Tašky se vozily z dráhy ze Zlivi a byly objednány ve Stodu u
Plzně. Další práce - vnitřní omítky dokončili zedníci, pokrývač tašky překryl a hospodář mohl do nové stodoly navést
všechnu sklizeň. Hlavně byl rád, že dostatek místa v nové stodole a nemusí dělat stohy venku.
V padesátých letech byla stodola přestavěna na kravín, který po krátkém používání dlouho byl nevyužíván, a po té
opět přestavěn a přistavěn na vepřín, který je v provozu dodnes.
(pokračování příště)
Josef Drázda
Stoletá výročí hasičských sborů
V posledních několika letech se v tisku setkáváme s informacemi o oslavách stoletého trvání některých
dobrovolných hasičských sborů v okrese České Budějovice. Není to věc náhodná, neboť v posledním desetiletí 19.
století docházelo urychleně k celoplošnému pokrytí území hasičskými sbory, na čemž měly nemalou zásluhu osobnosti z
řad učitelstva, ale i kladný přístup obecních úřadů a některé zde již výborně fungující hasičské župy.
Nejstarším hasičským sborem v okrese České Budějovice je od roku 1866 placený "Městský hasičský sbor České
Budějovice", jenž ve své kategorii profesionálních sborů zůstal téměř celé jedno století zcela osamocen. Z dobrovolných
hasičských sborů jsou zde nejstaršími Č. Budějovice, Týn nad Vltavou a Nové Hrady, které byly založeny téměř shodně
ve druhé polovině roku 1874. Po těchto již skromnějším tempem následovala řada dalších sborů, které vznikaly hlavně v
městečkách a větších obcích. Po roce 1881 jsouzakládány hasičské sbory i v malých vesnicích, jako Radošovice a Plav.
Do roku 1894 bylo na území dnešního okresu České Budějovice založeno 35 dobrovolných hasičských sborů, z nichž 25
bylo českých a 10 německých, které ještě zdaleka optimálně nepokrývaly toto území.
Až v létech 1895 až 1900, tedy v období nepoměrně kratším, zde vzniklo takovýchto hasičských sborů 59, což je
průměr bezmála 10 sborů každým rokem. V období let od roku 1901 do poloviny roku 1914 bylo zde založeno 15
dalších sborů, takže initenzita jejich zakládání poklesla.
V období první světové války, od poloviny roku 1914 do října 1918 zde žádný hasičský sbor založen nebyl.
Naopak většina jich stagnovala, v některých malých vesnicích zanikaly (Opalice, Šindlovy Dvory, Bzí, Něchov a další).
Z uvedeného vyplývá, že nejvíce stoletých výročí připadá na druhou polovinu devadesátých let tohoto století, to je
na dobu současnou, a je jen dobře, jsou-li o tom v tisku podány informace. Některé sbory pořádají oslavy s bohatoým
programem, soutěžemi v požárním sportu, oslav se někdy účastní i v každém ohledu přátelští profesionální hasiči
záchranného hasičského sboru z Č. Budějovic s ukázkou mistrovského ovládání nejmodernější hasičské techniky.
Některé z těchto sborů vydávají publikace o své historii (v r. 1995 Borovany, r.1997 Žabovřesky a Chrášťany u Týna n.
Vlt., r. 1998 Temelín), některé z následujících tak jistě učiní.
V tomto roce oslavily 100 let trvání hasičské sbory Jivno, Nová Ves, Temelín, Spolí, Strážkovice a Zliv, ze
zaniklých by to byly sbory Čtyři Dvory a Březí u Týna n. Vltavou.
Jan Caletka
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Spolková činnost v našich obcích
SSM Češnovice vítězně !!!
Ačkoli je naše činnost přepestrá a rozmanitá, nejhojněji se náš Spolek svobodných mládenců prezentuje na poli
sportovním. Zajisté, bylo by chvályhodnější, zvláště za současné situace, věnovat se například vyšší politice a pomoci
tak své zemi. Avšak právě tato oblast lidského působení nás denodenně utvrzuje v tom, že člověk by měl dělat to, na co
stačí, čemu rozumí, a co může dělat s přesvědčením a potěchou v srdci. Navíc politická sekce našeho spolku zjistila, že
členové SSM nejsou vzhledem k svému věku dostatečně fundovaní - zkušení - senilní (škrtněte, co se nehodí), a
angažovanost v politických sférách by mohla vážně narušit jejich zdraví - jak tělesné, tak duševní. Bylo proto
jednoznačně rozhodnuto šířit slávu rodné obce prostřednictvím sportu. A daří se tak - byl uspořádán další skvělý ročník
nohejbalového turnaje a na závěr roku přišlo slavné fotbalové vítězství.
Úspěch však nespadne do klína sám, o čemž jsme se přesvědčili již v únoru. Tehdy totiž přišel doslova výbuch na
basketbalovém turnaji v Bechyni. Po předchozích druhých a třetích místech odjíždělo mužstvo, posílené několika
mladými hráči, s cílem vybojovat konečně metu nejvyšší. Hned první zápas před nás postavil obhájce z minulých dvou
let - tým Bechyně složený z mladé vodácké krve. Byl to prubířský kámen, o nějž se roztříštilo naše neoprávněné
sebevědomí. Podlehli jsme po chaotickém výkonu plném individuálních chyb. Bez odpočinku jsme nastupovali k
dalšímu souboji proti druhému domácímu družstvu. Únava však nemůže být omluvou pro basketbalovou blamáž, kterou
jsme předváděli - neexistující obrana, zbytečné ztráty míče, neproměňování vyložených šancí a snad nejhorší ze všeho:
rozklad mančaftu zevnitř díky vzájemnému osočování se z chyb namísto důstojného odehrání zápasu, byť prohraného. A
když žena, která v soupeřově týmu nastoupila na několik střídání, potřikráte zneuctila náš koš přesnou trefou, byla
potupa dokonána. V posledním utkání se ostudu přeci jen podařilo zmírnit. Urputně jsme vzdorovali vítěznému souboru
Canoe Tábor, a sehráli s ním nejvyrovnanější partii ze všech. Ukázalo se, že budou-li hráči ochotni obětovat své
schopnosti ve prospěch celku a dodržovat stanovenou taktiku, je v budoucnu šance i na vítězství v turnaji. Přímým
následkem zklamání v Bechyni bylo odvolání výboru klubu. Byl odvolán předseda, manažer, jednatel, hospodář, trenér
a taktéž hrající kapitán, kteréžto všechny funkce zastával autor článku. Byla ustavena vyšetřovací komise, celá situace
byla podrobně rozebrána a byla zjištěna pravá příčina neúspěchu. Přivezli jsme si s sebou do Bechyně totiž smolničku.
To jest osobu, jejíž přítomnost přináší smůlu - ať již se jedná o hraní karet, basketbalu nebo přírodní katastrofy. Jeden z
našich členů, jemuž je tolerováno, že ve slabé chvilce pojal k sobě ženu, vzal tuto s sebou na turnaj a byla tak poctěna
stát se naší fanynkou. Bohužel po nepříliš vydařeném začátku turnaje tato nevěrnice (ve smyslu fanouškovském)
konvertovala do tábora soupeřových hooligens a častovala nás posměšnými a leckdy slabomyslnými poznámkami.
Znectěný tým pak již nedokázal vybřednout z tíživé situace a skončil poslední. Po přiznání chyby výboru, který připustil
účast ženy na akci SSM a ujištění, že se nic podobného již nebude opakovat, byl výbor omilostněn a potvrzen v
původním složení na další funkční období.
Zbytek roku pak proběhl nad očekávání a všechna vystoupení celků spolku byla více než důstojná. První náplastí
byl nohejbalový turnaj v Češnovicích. Konal se o červencové pouti pod taktovkou pana Václava Kubašty a pořadatelsky
i sportovně se na něm podíleli někteří další členové SSM. Turnaj se vydařil a byl důstojnou ukázkou sportu, ve kterém
Češi kralují celé planetě. S potěšením také kvitujeme, že češnovičtí účastníci bojují při tomto klání o příčky nejvyšší.
Blíže možno čísti v tomto Zpravodaji v článku V. Kubašty.
Nečekaný, a i proto zlatý hřeb sezony přišel na konci listopadu. Nečekaný proto, že táborští vodáci uspořádali
novou akci - l. ročník Senátor Cupu - turnaj vodáckých oddílů v malé kopané pod patronací bývalého (a jak se záhy
ukázalo i znovuzvoleného) senátora za táborský region Pavla Eyberta, mimo jiné někdejšího člena vodáckého oddílu v
Táboře. Hrálo se venku na zasněženém plácku v táborské loděnici systémem dvou kvalifikačních zápasů, jejichž
vítězové postoupili přímo do finále a poražení se utkali o 3.místo. Hřiště nedávalo vzhledem k pěti hráčům v poli a
brankáři v malé bráně hokejových rozměrů, který ale nesměl chytat rukama, příliš prostoru pro kombinační fotbal. Navíc
bylo plné nerovností a tak byl každý zápas úporným bojem o získání útočného pásma, odkud bylo možno ohrozit
soupeřovu bránu.
Do kvalifikace nám byli nalosováni táborští veslaři. I na měkkém terénu předvedli velice dobrý technický a
pohyblivý fotbal a až do závěru střetnutí jsme si nebyli jisti výsledkem. Byli pro nás těžším soupeřem, než s jakým jsme
se poté setkali ve finále. Možná, kdyby neměli na střídání jen jednoho hráče, ale tři jako všechny ostatní týmy, byl by
vývoj utkání nerozhodný až do samého závěru. V prvním poločase zápasu hraného na dvakrát 25 minut jsme získali
psychickou převahu, když jsme zúročili tlak v před soupeřovou brankou. Byl to náš kapitán Jiří Novotný, který nás
pohotovou přízemní střelou pozvedl k výkonu, kterému již nikdo nedokázal odolat. Všichni dřeli. Někdo hrál lépe,
někdo hůře, ale snaha byla enormní u všech. Ke konci první půle šikovný protivník roztočil v naší obraně kolotoč, který
se nám nepodařilo zastavit. Náš skvělý gólman František Šindelář v rychlém sledu odvrátil 3 - 4 střely, ale na poslední
dorážku z bezprostřední blízkosti již nemohl dosáhnout. Utkání se vyrovnalo a ve druhém poločasu se s blížícím se
koncem hrálo opatrněji. Díky výborné obraně, která trpělivě sbírala míč po míči a hned je posílala na vysunuté hráče, se
povedlo vytvořit několik nebezpečných šancí. Nedlouho před koncem jeden z nejběhavějších hráčů Josef Vrba prudkou
umístěnou ranou k tyči rozhodl o vítězství. Soupeř se ještě snažil zoufalým náporem vyrovnat, ale obrana byla
skálopevná (Václav Kubašta, Aleš Čížek, Zdeněk Florián ml., Josef Vrba, Jiří Novotný a před ní ještě obtěžoval
protihráče neustálým pohybem Miroslav Novotný). A tak naopak těsně před koncem přidal z rychlého protiútoku do
otevřené obrany pojistku na 3:1 Roman Šindelář ml..
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Ve druhém utkání udolal tým domácích kanoistů vodáky z Bechyně 2:1, a ti v následujícím utkání, do kterého
nastoupili téměř bez odpočinku, nestačili ve druhé půli vzdorovat rostoucí únavě a soupeři, a podlehli až příliš krutě 1:7.
Za zaznamenání stojí, že tým Bechyně nepoučen naším osudem přivezl s sebou rovněž jednu fanynku. Tato sice ctila
svůj klub a její muž na hřišti bojoval jak lev (zaskvěl se i střelecky), na smolničkové prokletí to však nestačilo a
Bechyně skončila poslední. Třetí místo obsadili veslaři z Tábora.
Finálový zápas se hrál na umrzajícím terénu a dalo se tak lépe přihrávat. Přesto tvrdost a bojovnost odpovídající
důležitosti utkání převýšila fotbalový um. Utkání jsme začali trochu těžkopádněji, protože nás domácí o pauze před ním
lišácky pohostili skvělými grilovanými kuřaty, pivem a grogem (přišel velice vhod). Brzy jsme však zachytili soupeřovo
tempo a přizpůsobili herní styl menší ploše. Byla to obdoba moderního hokejového stylu, v němž 1-2 útočníci agresívně
napadají protivníkovu rozehrávku a ve středním pásmu čeká neprostupná obranná hradba. Soupeř pod tlakem dělal
chyby, ale šance R. Šindeláře, M.Novotného a P. Diviše zůstaly nevyužity. Zvláště mrzela ta, kdy se po střele posledně
jmenovaného míč odrazil od jedné tyče do druhé a zůstal stát na brankové čáře. Dočkali jsme se na sklonku poločasu,
kdy domácí rychle rozehráli dopředu, ale balon ztratili a J. Vrba jej geniálním křižným pasem přes půl hřiště poslal
rychle zpět na vysunutého P. Diviše, který přihrávku pohotově prodloužil do opuštěné branky, do níž se ještě táborský
gólman nestihl vrátit.
Tato chyba domácích určila ráz druhého poločasu. Táborští dali do hry ještě více urputnosti a místy si vytvořili až
drtivý tlak. Do vyložených šancí se však dostávali zřídkakdy a když už, tak měli smůlu, protože v naší bráně stál
kouzelník F. Šindelář. My jsme podnikali smrtící brejky a nebýt rovněž dobrého táborského gólmana a naší vychýlené
mušky, mohlo být rozhodnuto dříve. Asi deset minut před koncem přišel okamžik, který definitivně stvrdil naše
vítězství.
Důrazný forčeking J. Novotného donutil protihráče k chybné rozehrávce, kterou zachytil P. Diviš, zpracoval si ji, počkal
až se gólman položí a levačkou umístěnou střelou pod horní tyč zvýšil na 2:0. Poté jsme zahustili prostor před vlastní
brankou a precizní obětavou hrou nedali soupeři šanci na zvrat. Bojovalo se až do posledního okamžiku, skóre se však
již nezměnilo.
Vyhodnocení proběhlo v útulné klubovně loděnice příjemně vyhřáté krbem, provoněné grilovanými kuřaty a
prosluněné pohodou a zlatavým mokem ve sklenicích. Ceny předával předseda táborských kanoistů Tomáš Kloboučník
a senátor Pavel Eybert, který si odskočil ukrátit čekání na volební výsledky. Při odevzdávání putovního poháru celku
SSM Češnovice se muž kandidující za ODS trochu zarazil, než mu byl název klubu náležitě vysvětlen. Poté byly
vyhlášeny individuální ceny - nejlepší hráč, brankář, střelec a největší surovec (nebo-li prase). Z těchto cen do našeho
klubu zapadla jen jedna, a to ta poslední, kterou si zaslouženě odnesl autor tohoto článku, když ve finálovém utkání v
přemíře bojovnosti (ze které ale vytěžil také dva góly) hrubě fauloval protihráče. V běžném zápase by za to byla
minimálně žlutá karta. V brankářské kategorii byl vybrán táborský Petr Moláček zvaný Drak, na něhož jeho tradiční
cena (největší prase) tentokrát nezbyla. Pro nás však byl absolutní jedničkou mezi tyčemi náš Fanda Šindelář a stejně tak
cenu pro nejlepšího hráče mohl dostat někdo z trojice Josef Vrba, Václav Kubašta, Aleš Čížek. Respektujeme však
volbu organizátorů - bechyňského Romana Hlase. O střeleckou korunu se podělili dva hráči veslařů se 3 brankami. Po
zakončení sportovní části následovala část neoficiální, která velice příhodně završila příjemně prožitý den. Večer
následovala triumfální cesta do rodné hospůdky, kde byl pohár vystaven a náležitě poctěn další oslavou.
Počátkem příštího roku pojedeme napravit svou reputaci do Bechyně. Bude těžké se prosadit - tělocvična je tam
malá a nedává prostor na námi zažitý styl kombinačního basketbalu, ale doufám, že i když třeba výsledkově neuspějeme,
stane se tak po bojovném kolektivním výkonu. To bych považoval za zdárné navázání na úspěch fotbalového týmu,
který turnaj v Táboře odehrál v tomto složení:
František Šindelář - předváděl skvělé zákroky, několikrát již téměř překonán se vleže na zemi neuvěřitelně přetočil
a balón vykopl.
Aleš Čížek - výborná poziční hra v obraně, jak Rhodský kolos rozrážel vlny soupeřových útoků.
Václav Kubašta - nesmírně pohyblivý a pracovitý obránce, strávil na hřišti hodně času a ještě vypomáhal v
rozehrávce záloze.
Josef Vrba - tvořivý hráč, využitelný na kterémkoliv postě, jezdil nahoru dolu, jeden gól vstřelil a měl podíl na
obou finálových.
Zdeněk Florián ml. - univerzál, který se podřídil potřebám kolektivu, ač lehce zraněn strávil obětavě na ploše
mnoho času.
Jiří Novotný ml. - kapitán, jak má být, otevřel gólový účet týmu, hrál se zaujetím, kterým předčil i svého jmenovce
ze Sparty Praha.
Miroslav Novotný - pečlivá mravenčí práce v záloze i útoku, nenechal soupeře v klidu rozehrát.
Petr Diviš - snad osvědčil čich na góly, jímž se před turnajem vytahoval, bojovnost a agresivní napadání
protivníka.
Roman Šindelář ml. - uměl se dostat do šance, byl neustálou hrozbou, mohl být nejlepším kanonýrem, ale
vychýlená muška mu dopřála jen jednu radost.
Petr Diviš
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Sportovní aktivity v obci
Nohejbalový turnaj v Češnovicích
Ve dnech 25. a 26. července letošního roku se uskutečnil sedmý ročník pouťového nohejbalového turnaje o pohár
obce Češnovice.
Přípravě turnaje byla jako obvykle věnována patřičná pozornost. Travní sekačkou, kterou zapůjčil obecní úřad, byl
za aktivní účasti téměř všech místních mladíků vysečen prostor okolo hřiště, byly znovu natřeny čáry vymezující hrací
plochu, pan František Caletka zdarma provedl opravu věšáku a sloupků pro upevnění sítě. Občerstvení pro účastníky
turnaje a diváky si vzal na starost Radek Novák, který zajistil a během turnaje také v době, kdy zrovna nebyl na hřišti
coby hráč, podával dobře vychlazené točené pivo, které bylo ředitelstvím turnaje v letošním ročníku uznáno jako
povolený doping. O organizaci a hladký průběh turnaje i řízení jednotlivých zápasů se nejvíc starali Petr Diviš a Jiří
Novotný.
Zahájení turnaje bylo provedeno, jak se stalo tradicí, v pátek v podvečer v místní hospodě. Pro letošní ročník se do
turnaje přihlásilo 12 družstev, která byla na pátečním rozlosování rozdělena do dvou šestičlenných skupin se stejným
hracím systémem jako v minulých letech, tzn. utkání každý s každým ve skupinách a družstva na stejném místě ve
skupinách se utkala o konečné pořadí.
V sobotu odpoledne se ke svým zápasům dostavila družstva první skupiny. Hned třetí zápas se stal klíčovým pro
pořadí na prvních dvou místech. V něm svůj souboj svedli oba favorité na postup do semifinále Santos Plástovice a
Eagles. Lépe z něj vyšlo hostující družstvo a protože v dalších zápasech již nezaváhalo, postoupilo do semifinále z
prvního místa a hráči Santosu Plástovice se mohli těšit na relativně slabšího soupeře v boji o finále. Eagles, poražení v
utkání favoritů skupiny, v dalších zápasech už neztratili ani set a bezpečně postoupili do semifinále z druhého místa.
Další místa obsadila družstva Češnovická hospoda, Džara Džara Team, Míkové a Bad Dream. Během jednoho ze
závěrečných zápasů skupiny se spustila poměrně silná dešťová přeháňka, která zapříčinila asi dvaceti minutové
přerušení zápasu, které bylo vůbec prvním přerušením turnaje pro nepřízeň počasí v celé jeho historii.
V neděli ráno před zahájením zápasů druhé skupiny čekaly na pořadatele po celonočním dešti kaluže vody, které
bylo třeba vymést, ale i automobil, zaparkovaný uprostřed hřiště, ve kterém po pozdně nočním doplňování povolených
látek dospával jeden z přihlášených hráčů a jeho realizační tým. V utkáních skupiny svedli boj o postup do semifinále
loňští finalisté ČEDAM a FC Sedlák a družstvo STS Chvojkovice Brod, které bylo sestaveno na poslední chvíli, aby
nahradilo původně nahlášenou sestavu, jejíž lídr Zdeněk Polanský se den před turnajem nešťastně zranil a účast
původního družstva proto odvolal. Nejlépe z tohoto souboje vyšlo družstvo FC Sedlák, které bez porážky postupovalo
do semifinále z prvního místa. Druhým semifinalistou se stali obhájci celkového prvenství, družstvo ČEDAM. Třetí
nepostupové místo pak zbylo na STS Chvojkovice Brod. Na čtvrtém místě skončil Pištín, v jehož řadách startoval vůbec
nejstarší hráč v historii turnaje Zdeněk Žák. Překvapivě špatně, na pátém místě, skončil semifinalista loňského ročníku,
družstvo LOK-HAM. Poslední místo ve skupině obsadilo družstvo VAČIMIČA.
Družstva z šestých, pátých a čtvrtých míst sehrála nejdříve po obědě zápasy o celkové 11., 9., resp. 7. místo. Pak
přišly na řadu semifinálové zápasy. V prvním z nich dokázalo domácí družstvo mladíků Eagles za vydatné podpory
přítomných fanoušků odvrátit nepříznivý vývoj a mečbol FC Sedlák ve druhém setu a ve třetím setu dovedlo utkání do
vítězného konce, znamenajícího boj o prvenství v turnaji. Druhé semifinále bylo ještě napínavější a za nerozhodného
stavu 9:9 ve třetím setu (hraje se do deseti) nevynucená chyba hráče Santosu Plástovice rozhodla o tom, že do finále
postoupilo družstvo ČEDAM. Po vloženém zápase třetích ze skupin o celkové páté místo, v němž za družstvo
Češnovická hospoda nastoupil jediný aktivní účastník všech ročníků turnaje Jiří Novotný, se utkali poražení
semifinalisté v utkání o třetí místo a družstvo FC Sedlák (P.Beneda, Z.Daňha, V.Kubašta) celkem snadno porazilo
Santos Plástovice (J.Ferebauer, K.Lenc, M.Ruso). Ve finále, které opět po třech letech vybojovala družstva s domácími
hráči na obou stranách, si ČEDAM (J.Boubal, P.Jíša, V.Růžička) poradil s družstvem Eagles (P.Bezpalec, Z.Floián,
R.Šindelář) a obhájil loňské prvenství, což se zatím podařilo pouze družstvu SK Prokeš, vítězi prvních dvou ročníků.
Při vyhlášení výsledků obdržela všechna družstva hodnotné ceny, které pro letošní ročník věnovali Restaurace
Blata Sedlec, Penzion Jižní Dvůr, Češnovická hospoda, Benzinová čerpací stanice Pletka, OÚ Pištín, Hostinec Na
Dolánku Pištín, ZOD Sedlec, LOK-HAM Mates, ZAMOKO FF, Zámečnictví Caletka, Konzum R.Šindelář, SDH
Češnovice, Nakladatelství Panorama, Digital Equipment s.r.o., IT Systems. Za poskytnuté ceny bych chtěl jménem
organizátorů turnaje všem sponzorům ještě jednou upřímně poděkovat.
Po skončení turnaje se všechny zážitky z příjemně stráveného víkendu rozebírali do pozdních hodin v místní
hospodě.
Václav Kubašta
ČEDAM (zleva : P.Jíša, J.Boubal a V.Růžička) - vítěz nohejbalového turnaje v roce 1998.
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