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Č. 1, ROK 2000

Součástí pouťových veselic bývají různá přátelská sportovní klání. Na fotografii je zachyceno
fotbalové mužstvo starých pánů z pištínské pouti v roce 1964 - horní řada zleva: Jan Pavlíček,
Stanislav Děkan, František Dvořák, Josef Rypl, Jan Kupka a František Hovorka.; spodní řada zleva:
Karel Matějka, Josef Jírovec, Karel Matouš, Jiří Kozel a Karel Šafařík.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Informace z jednání obecního zastupitelstva
Zasedání ze dne 12.1.2000
- byl projednán příkaz starostky obce k provedení invetur za rok 1999 a byli ustanoveni členové inventarizačních komisí.
- byla projednána nová smlouva s 1. JVS, zastupitelstvo schválilo smlouvu pouze na provozování vodovodu, ne
kanalizace. Cena za vodu bude ještě předmětem jednání.
- bylo jednáno o převzetí budovy školy od firmy Praktic. Posudek statika bude odečten z ceny hodnoty garáže (pokud
bude záporný). Záchody a umyvadlo u tělocvičny včetně ohřívače bylo dáno do původního stavu. Obec bude
požadovat revizní zprávu elektroinstalace.
- bylo jednáno o místních poplatcích na rok 2000. Písemně budou upozorněni občané, kteří ještě nezaplatili poplatky za
rok 1999. Poplatky na rok 2000 byly schváleny ve výši: popelnice 400,- Kč, stočné 50,- Kč/osoba, pes 40 Kč.
- byla projednána smlouva o zřízení věcného břemene přes pozemek č. 753/1 v k.ú. Češnovice. Bude znovu jednáno
s firmou Český mobil a.s. a bude požadováno zaslání nákresu výstavby a příjezdu na pozemek 753/1. Cena za věcné
břemeno byla stanovena na 25 000,- Kč. Další podrobnosti rozhodne přímo starostka obce.
- byl schválen prodej pozemku 1911/5 v k. ú. Pašice pro manžele Kučerovi, Pašice 24 - za cenu dle platné vyhlášky.
- záloha na nájem nového bytu Pištín 52 byla schválena ve výši 70 000,- Kč.
- výše nájemného pro p. Havla v budově bývalé školky byla stanovena na 500,- Kč / měsíc s platností od 1.2.2000.
Zasedání ze dne 2.2.2000
- žádost SDH Pištín o dotaci bude projednána až při schvalování rozpočtu na rok 2000.
- byla projednána žádost o odprodej části pozemku č. 1656/4 v k. ú. Češnovice. Nabídka na prodej části pozemku 1656/4
v k. ú. Češnovice (10 m2) bude vyvěšena po dobu 1 měsíce. Firma Čimire předloží urbanistické řešení okolí stavby, než
zastupitelstvo rozhodne o prodeji pozemku. Dále zastupitelstvo neschválilo zřízení cesty mezi objektem firmy Čimire
a pomníkem, kapličkou. Bylo schváleno svedení dešťové vody ze západní části střechy do rybníčka na návsi za
podmínky, že si firma Čimire zajistí svod dešťové vody z kaple na vlastní náklady.
- žádost o příspěvek na opravu farního kostela bude projednána znovu při schvalování rozpočtu.
- zastupitelstvo schválilo provozování pneuservisu v Češnovicích.
- byla provedena kontrola inventur. Bylo schváleno vyřazení starého drátkovacího stroje a 10 židlí z hospody Pištín.
- byla projednána oprava prvního poschodí budovy čp. 33 (škola) v Pištíně. Zastupitelstvo vyjádřilo souhlas
s provedením opravy dle návrhu paní Božovské. Vyzdění otvoru v zasedací místnosti se nebude provádět.
- pro účely sečení veřejných ploch v obci byl schválen nákup víceúčelového traktůrku. Paní Božovská ještě prověří cenu
v zahradním centru.
- byly vytipovány investiční akce, které by se mohly realizovat v rámci mikroregionu ve spolupráci s okolními obcemi a
na kterých by se mohla naše obec s okolními finančně podílet. Mezi ně by mohly patřit výstavba čističek odpadních
vod, dům s pečovatelskou službou, přívod plynu pro obec, sportoviště.
Zasedání ze dne 1.3.2000
- byla schválena cena vodného na rok 2000: 25,- Kč / m3 pro občany a 27,82 Kč / m3 pro podnikatele včetně DPH 5%,
což odpovídá koeficientu 2 (původní cena byla 23,40 Kč pro občany, 28,95 Kč pro podnikatele).
- bylo projednáno přidělení obecních bytů v objektu Pištín čp. 52. Pro přidělení nově vybudovaných bytů byla stanovena
kritéria: 1 byt Češnovice, 1 byt Pištín, bytové podmínky žadatelů, délka podané žádosti, přistěhování občana. Dva
přistavěné byty pak byly přiděleny pro p. Špinara se sl. Novákovou a pro p.Bartuška se sl. Tomandlovou. Byt po OÚ
bude přidělen paní Šaškové.
- při jednání o prodeji části pozemku č. 1656/4 v k. ú. Češnovice byl podán návrh projednat žádost 8.3.2000 za
přítomnosti pana Rezka.
- byla schválena účast p. Božovské na setkání starostek ve dnech 4.-7.5.2000.
- bylo schváleno nabídnout k odprodeji výtah z bývalé budovy „Praktic“.
- zastupitelstvo pověřilo starostku, aby pozvala p. Roubíčka ohledně dojednání stavu oprav po ukončení nájmu budovy
OÚ (bývalé MŠ). Setkání se uskuteční 8.3.2000 v 17.30 hod.
- byla schválena jednorázová soc. dávka na zavedení telefonu 1 000,- Kč pro pana Děkana z Pištína.
- pro projednávání plynofikace, nebo obchvatu Češnovic zastupitelstvo schválilo vyslat na jednání odborníka, pokud to
bude starostka potřebovat.
Zasedání ze dne 8.3.2000
- byl projednán a schválen navržený rozpočet na rok 2000. Bude zpracován do tabulek a vyvěšen na úředních deskách.
Zůstatek prostředků z roku 1999 se použije na plynofikaci.
- se zástupcem firmy Čimire, panem Rezkem, bylo projednáno urbanistické řešení okolí kapličky v Češnovicích a prodej
části pozemku č 1656/4 v k. ú. Češnovice. Zastupitelstvo vyjádřilo souhlas s prodejem 10 m2 z pozemku č. 1656/4 v
k.ú, Češnovice pro firmu Čimire za 1000,- Kč / m2. Zaměření a oddělení pozemku zaplatí firma Čimire. Zastupitelstvo
bylo seznámeno se studií okolí kapličky. Parkoviště bude odděleno obrubníky na náklady firmy Čimire. Veškeré
náklady s prodejem spojené (sepsání kupní smlouvy, odhad, geometrické zaměření) budou hrazeny firmou Čimire.
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- bylo jednáno o prodeji pozemku v Pašicích. Pan Houdek se pozemku vzdal, náklady na vytýčení vodovodu zaplatí 1/2
OÚ a 1/2 pan Houdek.
- byla schválena prezentace obce v brožuře okresu České Budějovice od firmy Euroverlag. Rozsah reklamy - 1 stránka
formátu A5 za 10.000,- Kč +5% DPH. V ceně je dodávka 50 ks brožur.
Zasedání ze dne 5.4.2000
- bylo projednáno obnovení staročeské poutě v Pištíně ( dne 27.5.2000) a schváleno uspořádání promenádního koncertu
dechové hudby Temelím u hospody a dne otevřených dveří v nové budově OÚ v Pištíně čp. 33.
- byly stanoveny termíny konání veřejných schůzí v Pištíně a v Češnovice na 12.4.2000, resp. 13.4.2000 vždy od 19,00
hod.
- bylo schváleno uspořádání oslavy Dne matek 12.5.2000 od 17.30 hod v Pištíně. Na programu bude recitační pásmo
dětí z MŠ Sedlec, módní přehlídka firmy RIA INDIA a zábava s hudbou Netolická čtyřka.
- bylo jednáno o nákup traktůrku pro potřeby obce. Starostka pověřila pan Frčka, Novotného, Pilného a Havla výběrem
vhodného typu.
- zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 2.500,- Kč na nohejbalový turnaj ”Češnovická čarodějnice”.
Veřejná schůze v Pištíně ze dne 12.4.2000
Na schůzi byli občané seznámeni s hospodařením obce v uplynulém roce 1999 a dále s plánovaným finančním
rozpočtem na rok 2000. Starostka informovala občany o stavu plánované výstavby přípojky plynu, posunutí termínu
zahájení a výstavby a přibližné době jejího trvání. Pak vystoupil zástupce stavební spořitelny Raiffeisen banky, pan Varga,
a podal přítomným informace o možnostech financování přípojky plynu a podílu občanů na půjčce obci na výstavbu
plynového rozvodu v našich obcích.
V diskusi se občané svými dotazy vraceli k výstavbě plynovodu, jeho financování. Dále upozorňovali na nepořádek
na skládce odpadů, stav hřbitovní zdi a autobusových čekáren. Občané se také zajímali o plánovanou výstavbu rychlostní
komunikace – studie k rychlostní komunikace je k nahlédnutí na obecním úřadu.
Veřejná schůze v Češnovicích ze dne 13.4.2000
Schůze se uskutečnila v jednací místnosti místní hospody za účasti více než třiceti občanů. Starostka a zastupitelé
obce seznámili občany s hospodařením obce v minulém roce a s plány a rozpočtem obce na rok 2000 (blíže na jiném místě
zpravodaje).
Starostka obce informovala přítomné občany o oddálení začátku stavby plynovodu do naší obce, která měla být
zahájena už v letošním roce, ale je zatím přibližně o rok odložena. Nejpozdější známý termín zahájení stavby je podle
těchto informací v roce 2002. Dále podala starostka informaci o možnosti financování plynové přípojky formou
výhodného úvěru od stavební spořitelny, u které by občané složili své podíly. Tuto možnost prezentoval na veřejné schůzi
v Pištíně zástupce stavební spořitelny.
V diskusi starostka seznámila přítomné s plánovaným obchvatem Češnovic. Je vypracována studie, která je
k nahlédnutí na obecním úřadu. Studie obsahuje čtyři varianty řešení obchvatu a zastupitelstvo obce se vzhledem
k územnímu plánu obce a dalším okolnostem nejvíce přiklání k obchvatu řešeného v severní poloze od Češnovic. S vlastní
realizací obchvatu se v případě dostatku finančních prostředků uvolněných ze státního rozpočtu počítá až v letech 2006 –
2010. Starostka informovala v diskusi také o tom, že zájemci z řad občanů mají možnost si k provozování občerstvení
pronajmout kiosek u hospody.
Občané v diskusi upozorňovali na nepořádek v obecních lesích a poměrně rozšířený výskyt černých skládek, který by
bylo možno řešit postavením závor na příjezdové cesty do lesů, které budou zamykány. Zazněla i připomínka k nepořádku
v okolí velkoobjemových kontejnerů. Byl podán návrh na oplocení kontejnerů, uzamykání oplocení a stanovení doby, ve
které bude občanům umožněn přístup k ukládání odpadů pod dohledem pověřené osoby. Dále se diskutovalo o plánu obce
vybudovat letos asfaltovou cestu do Čejkovic, aby byl vlastníkům umožněn přístup na jejich pozemky, o nedostatečně
svítícím pouličním osvětlení v ulici ke kravínu, o nedostatečném zabezpečení pěších na chodníku vedoucím přes most u
hospody, o způsobu zábrany přístupu do obecních lesů nepovolaným vozidlům, vyvážejícím tam často odpadky.
Zasedání ze dne 10.5.2000
- byla projednána žádost pana Matase o vydání souhlasu k výstavbě benzinové čerpací stanice v Pištíně. Konečné
rozhodnutí zatím nebylo dáno.
- pro nákup a položení koberců do nové budovy obecního úřadu byla vybrána firma Strnad Lišov.
- zastupitelstvo projednalo zprávu o auditu hospodaření obce. Výsledek auditu je bez výhrad.
- byla schválena žádost pana Jiřího Albrechta o souhlas s výstavbou chaty na pozemku 1911/9 a 1911/19 v k.ú. Pašice.
- zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek pro sdružení YMCA Č. Budějovice ve výši 3000,- Kč pro práci s postiženými
dětmi.
- pro období od 1.7.2000 do 30.6.2001 byl schválen koeficient růstu nájemného 1,049.
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Informace starostky obce
Chtěla bych znovu poprosit občany, aby věnovali zvýšenou pozornost odpadům. Do velkoobjemových kontejnerů je
třeba dávat odpad tak, aby nebyla vstupní část zavalena a vše se sypalo ven a zadní část přitom zůstala prázdná. Množí se
případy, kdy k nám do obce vozí cizí lidé do kontejnerů všechno možné, včetně nebezpečných odpadů. Obec pak platí
likvidaci. Jsme malá obec, všichni se navzájem známe, proto určitě není problém poznat cizího člověka, který se zbavuje
odpadu na náš úkor. Pokud někoho uvidíte, napište si číslo auta, volejte na můj telefon 0606/880578, všimněte si co do
kontejneru dává, popřípadě jej slušně upozorněte, že jej čeká pěkná pokuta, pokud bude přistižen. Peníze, které on ušetří,
když se zbaví odpadu na náš úkor zaplatí obec. Časem se může stát, že odvoz odpadů bude natolik drahý, že se budeme
muset zvednout roční poplatky, třeba na dvojnásobek.
Děkuji Vám všem, že jste se naučili třídit odpad a vyžíváte kontejnerů na plasty a sklo. Určitě jste si sami všimli, že
tím nám ubyly plastové lahve povalující se všude jinde po obcích. Přesto bych k Vám měla ještě jednu prosbu nebo
dokonce radu, protože určitě se vám již stalo, že jste přinesli plastové lahve ke kontejneru a on byl plný. Je to nepříjemný
okamžik a mrzí vás to o to víc, když lahve uvnitř jsou nesešlapané. Schválně si sami doma zkuste co vám zaberou místa
lahve nesešlapané a o co méně lahve sešlapané. Doma je samozřejmě jednoduché pouze na láhev šlápnout na zemi ve
vodorovné poloze s napůl povolenou zátkou (mimochodem je to celkem zábava pro děti), ovšem když by Vám tento
způsob nevyhovoval, tak máme u kontejnerů na sešlapávání plastových lahví na zemi připevněnou pomůcku.
Od července letošního roku se budou měnit průkazky zdravotně postižených občanů. Aby každý, koho se to týká,
nemusel jezdit na okres, mohu zajistit, aby pracovnice sociálního referátu přijela do obce. Proto žádám všechny občany,
kterých se to týká a kteří mají zájem vyřídit si průkazku na obci, aby se přihlásili na obecním úřadě (stačí zavolat 7983004).
Mohu zajistit i fotografa na průkazku stejného formátu jako na cestovní pas. Staré průkazky budou platit ještě rok a půl.
Pokud bude zájem občanů, obecní úřad uspořádá zájezd do lázní BAD Füssing. Jsou to termální lázně se systémem 5
venkovních a 2 krytých bazénů s vodou teplou 37 až 45 C. Voda obsahuje léčivé látky. Působí na nemoci pohybového
ústrojí, dýchací potíže, alergie. Je zde i sauna. Lázně se nachází v blízkosti Passau, u hranic mezi Německem a
Rakouskem. Vstup do celých lázní od 12 do 17 hodin je za 13 DM a doprava stojí 250 - 260,- Kč. Termín zájezdu 2 září
2000 (sobota). Koupání není vhodné pro malé děti. Pro děti od školního věku už ano. Cesta tam trvá asi 3,5 hodiny kvůli
zdržení na hranicích vzhledem k tomu, že se přejíždí do zemí, které již jsou členy EU. Cesta zpět je již kratší, asi 2 až 2,5
hod. Na obci jsou k dispozici propagační materiály a jsou k nahlédnutí. Já sama osobně jsem již v těchto lázní byla, mohu
je vřele doporučit. V případě zájmu vyplňte přiložený lístek a dejte jej na obecní úřad, do obchodu, nebo na benzínku a to
do konce června.
Plynofikace naší obce se poněkud opozdí, vysokotlaký rozvod Zvěrkovice - Zliv, který se měl stavět letos, zařadily
plynárny až na příští rok. Doufejme, že tento termín nebude opět posunut. Dále záleží na tom co budeme schopni jako obec
financovat, čím by se podílely plynárny a také na tom, jak občané pomohou obci a sami sobě. Proto předkládáme nabídku
Raiffeisen banky a prosím Vás, abyste ji prostudovali a zvážili její přijetí.
Jana Božovská
Informace k plynofikaci
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce Pištín se rozhodlo v příštích letech provést plošnou plynofikaci obce. Cílem této investiční akce je
podstatnou měrou zlepšit životní prostřední a modernizovat stávající bytový fond.
Zastupitelstvo současně zahájilo jednání s bankovními ústavy s cílem získat výhodné úvěrové podmínky pro realizací
této akce. Na základě několikaměsíčního jednání bylo rozhodnuto zajistit finanční prostředky formou úvěru u Raiffeisen
stavební spořitelny a.s. (RSTS) na dofinancování uvedené investiční akce, aby byla zrealizována podle možnosti v jednom
kalendářním roce.
Celkové finanční prostředky jsou na základě zpracované projektové dokumentace plánovány ve výši 19,0 mil. korun.
Z této částky bude podíl obce v rozmezí 3,8 mil. až do 9,5 mil. Kč. Pokrytí celé akce ze stávajícího rozpočtu obce je
nereálné. Z výše uvedeného důvodu zastupitelstvo na svém zasedání rozhodlo o finanční spoluúčasti občanů na této
investiční akci. Bude to zabezpečeno formou „Smlouvy o finančním zabezpečení plynofikace obce Pištín”, kde obci bude
garantována realizace plynové přípojky na hranici pozemku majitele nemovitostí. Výše jednorázového příspěvku každého
majitele nemovitosti bude až do 10 000,- Kč za instalaci přípojky.
Zastupitelstvo si je vědomo, že tyto finanční prostředky jsou pro řadu našich spoluobčanů předem neplánovaným
finančním výdajem a z tohoto důvodu se rozhodlo využít finanční produkt Raiffesen stavební spořitelny na
spolufinancování naší společné investice. Vaše příspěvky budou vloženy na Vaše osobní účty u RSTS, budou poloviční ve
srovnání s potřebou, druhou polovinu Vám stavební spořitelna zaúvěruje za výhodných podmínek. Stavební spořitelna
zaručuje ze zákona pojištění Vašich peněz i Vaši kontrolu nad svým účtem a úvěr s úrokem 6 %, případně překlenovací
úvěr od 6,9 % do 9,9 %. Čím dříve uzavřete smlouvu o stavebním spoření, tím je tento úrok u překlenovacího úvěru menší.
Sjednání úvěrové smlouvy na řádný úvěr je bez poplatku.
Na příštím veřejném zasedání budou konkretizovány podrobnosti celé akce a zodpovězeny i Vaše případné dotazy.
Jana Božovská
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Prezentace obce na internetu
Koncem minulého roku byl počítač na obecním úřadu připojen na celosvětovou počítačovou síť, internet. V průběhu
ledna letošního roku byly vytvořeny a na internetu vystaveny stránky našeho obecního úřadu. Na internetové adrese
http://www.volny.cz/pistin může kterýkoliv z uživatelů internetu odkudkoliv na světě získat základní informace o naší
obci, prohlédnout si obrázky zajímavých objektů v obci a přečíst si něco z historie obce. Zároveň byla pro obecní úřad
zřízena i schránka elektronické pošty. Uživatelé elektronické pošty mohou pro zasílání zpráv obecnímu úřadu v Pištíně
využít e-mailovou adresu: pistin@volny.cz.
Mikroregion
Naše obec se stala členem Sdružení obcí „Blata”, které bylo ustaveno 30.12.1999 a jsou v něm sdruženy obce
Čejkovice, Dívčice, Hlavatce, Pištín, Sedlec, které jsou zakládajícími členy sdružení a obec Nákří. Sídlem sdružení je
Pištín, nejvyšším orgánem sdružení je shromáždění starostů členských obcí. Mezi předměty činnosti definovanými
v zakládající smlouvě patří:
a) Všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území.
b) Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti.
c) Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území.
d) Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku.
e) Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území.
f) Vytváření, zmnožování a správa společného majetku sdružení.
g) Zastupování členů sdružení při jednáních o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy,
obchodními partnery, kontrolními orgány apod.).
h) Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové a technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí.
i) Propagace sdružení a jeho zájmového území, také koordinace významných investičních akcí v zájmovém území.
Konkrétními příklady činnosti sdružení od jeho založení je zahájená plynofikace obcí a připravovaná výstavba domu
s pečovatelskou službou pro občany ze sdružených obcí.

OZNÁMENÍ
Změna sídla obecního úřadu
Na závěr ještě jedna důležitá změna. Obecní úřad v Pištíně se během měsíce května přestěhoval do
nových prostor a to do budovy bývalé mateřské školky (posledních 7 let využívána firmou Praktic), čp.
33.
Velice bych chtěla poděkovat všem, kteří nám v sobotu 20. května 2000 pomohli s úklidem
nových prostor obecního úřadu. Bez jejich pomoci bychom s Radkou uklízely nejméně týden. Nejen, že
pro obec obětovali volný čas, ale pracovali bez nároku na finanční odměnu, což je v dnešní době
nevídané. Ještě jednou moc, moc děkujeme.
Jana Božovská

Pronájem kiosku
V Češnovicích je k okamžitému pronájmu stánek naproti hostinci. Bližší informace jsou k dispozici na
obecním úřadu.
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Finanční rozpočet obce na rok 2000
Následující tabulka přibližuje rozpočet hlavních položek příjmů a výdajů obce na rok 2000 v tisících Kč.
Příjmy (tis. Kč)
Rozpočtová kapitola
Daň z příjmu ZČ
Daň z příjmu podnikatelé
Daň z příjmu právnické osoby
Správní poplatky
Poplatky ze psů
Poplatky ze vstupného
Poplatky z ubytovacích kapacit
Daň z nemovitostí
Tržby z lesa
Pronájem vodovodu
Poplatky za stočné
Poplatky za popelnice, ukládání odpadů
Zájmová činnost v kultuře
Bytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby
Pronájem veřejných prostranství, rybníků
Za prodej pozemků
Za služby (auto, traktůrek)
Úroky
Dotace
Celkem

Rozpočet
770,0
1000,0
549,0
5,0
4,0
1,0
3,0
366,0
50,0
20,0
30,0
60,0
130,0
146,0
1,0
50,0
11,0
12,0
14,0
140,0
36,0
3398,0

Výdaje (tis. Kč)
Rozpočtová kapitola
Lesní hospodářství
Silnice
Silniční doprava
Vodovod
Kanalizace
Příspěvek na MŠ
Příspěvek na ZŠ
Knihovny
Kroniky
Činnost církví
Kulturní domy
Tělovýchova
Zdravotní středisko
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí
Sociální dávky
Požární ochrana
Místní zastupitelstvo
Činnost místní správy
Služby peněžních ústavů
Pojištění majetku obce
Plynofikace obce
Celkem

Rozpočet
250,0
80,0
24,0
3,0
35,0
15,0
140,0
25,0
9,0
25,0
85,0
500,0
29,0
700,0
150,0
36,0
260,0
200,0
25,0
35,0
106,0
1315,0
5,0
27,0
3783,0
7862,0

Marta Kubaštová
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Z HISTORIE SPOLKŮ V NAŠICH OBCÍ
Z pamětní knihy Spolku divadelních ochotníků „Kubata” v Pištíně - pokračování
V lednu 1921 byl divadelní kroužek přeměněn v divadelní spolek, k tomuto účelu byly objednány stanovy. Spolek byl
ustaven na valné hromadě dne 3 dubna a měl činných 29 členů. Při této příležitosti bylo vzpomenuto na celý vývoj
kroužku, jeho usilovné práce a vybudování vlastního jeviště a zdůvodněna nutnost přeměny kroužku ve spolek. Byly
provedeny volby, při nichž se hlasovalo lístky. První výbor spolku ve složení: předseda pan Jan Krejza z Břehova,
místopředseda pan František Šindelář z Pašic, jednatel a režisér pan učitel Jan Mertlík, pokladník pan Vojtěch Jerhot, další
členové výboru byli pan Frant. Justín z Češnovic, pan Karel Jochmann a Jan Jerhot, náhradníci sl. Růža Jordánová a sl.
Kateřina Váchová. Pojmenování spolku: Ochotnický spolek pro Pištín a okolí se sídlem v Pištíně. V té době bylo jeviště
uschováno nejdříve u pana Václava Kotka, později na půdě nad hostincem pana Matěje Dvořáka. Obě tyto úschovny
nevyhovovaly, a proto byl podán návrh, aby byl požádán starosta obce t.č. pan Matěj Dvořák, zdali by bylo možno
uschovat jeviště v hasičském skladišti. Bylo dovoleno prohlédnout budovu a bylo shledáno, že kostra by mohla být uložena
v tomto skladišti, avšak malované části by bylo lepší uložit ve skladišti parní mlátičky. Tím bylo načas postaráno o úschovu
jeviště. První hra spolku byla sehrána 19. ledna a sice „Václav Hrobčický z Hrobčic”. Po této hře byl zaplacen poslední
dluh bývalému předsedovi z vypůjčené částky. Dne 5. září obdržel spolek potvrzené stanovy. Začátkem října byla
ukradena ze skladiště, kde bylo uschováno jeviště, zadní stěna, tím byl spolek citelně poškozen. Veškeré pátrání zůstalo
bezvýsledné. Dne 29. října 1921 byla vyhlášena mobilizace proti Maďarsku. Mnoho členů opustilo tímto spolek, takže
zůstal nečinným. Zakročením mocností proti Maďarskému státu byla válka zažehnána a členové se vrátili 22. listopadu ke
svému spolku.
Na oslavu šťastného zakončení roku bylo ujednáno pořádati Silvestrovskou zábavu. Vybrán byl divadelní kus a
pestrý program sólových výstupů. Dne 31. prosince byla sehrána divadelní hra „Vorlíčku, dej mi hubičku”, na to
pokračovaly sólové výstupy, které trvaly dlouho přes půlnoc. Program byl velice zpestřen přispěním hostů pana Otty
Kaluže, pana Jana Kozla a pana Jaroslava Hamáka. Půlnoční scénu přednesli pan Karel Jochmann jako starý rok a sl. Růža
Urbanová jako nový rok. Mezi rokem přistoupili členové sl. Marie Šafaříková, sl. Růža Staňková , sl. Marie Kaněrová a
pan Václav Čapek. Při ukončení roku měl spolek 27 činných členů. Celkový příjem v roce činil 1 270,40 Kč, vydání 1
133,98 Kč - zbytek 136,42 Kč.
Na valné hromadě dne 22. ledna 1922 byl jednatelem zvolen pan Jan Jerhot (namísto pana učitele Mertlíka), jinak
předsednictvo a výbor zůstal nezměněn. Koncem března byla koupena zadní stěna jeviště za 660,- Kč. Maloval ji pan K.
Bošek z Vlachova Březí.
Na valné hromadě dne 1. ledna 1923 bylo navrženo a odhlasováno z každého představení 20,- Kč odvést obci na
chudinský fond a dále vstup členům spolku do divadla zdarma. Dne 2. dubna byla sehrána divadelní hra „Srdce”, 13.
května sehrál spolek drama „Za cizí hříchy” a totéž opakoval v Břehově dne 21. května. Při tom byly činěny spolku potíže
s povolením hry od Okresní správy politické, takže režii musel převzít po dohodě agrární dorost v Břehově. Nové třenice
ve spolku vyvrcholily opět propuštěním tří členů divadelního spolku. Divadelní spolek dal zhotoviti nápovědní budku
firmou Kordina v Č. Budějovicích za cenu 97,- Kč a zakoupil tři zelené látkové závěsy. Spolek přistoupil k Ústřední Matici
divadelních ochotníků čsl. v Praze.
Nový rok 1924 přinesl spolku nové starosti. Dne 26. února byl pořádán ples. Dekorace, kterou provedlo členstvo,
byla úchvatná a ples velice zdařilý, jenomže spolek tuto svoji veselici musel zaplatit a uhradit schodek 395,12 Kč ze své
pokladny. V dubnu sehrál spolek divadelní hru „Vesničtí rebelanti”. Nastaly opět nepokoje ve spolku, které byly však
smírně urovnány.
Koncem května slavila naše obec příjezd prvního presidenta čsl. republiky pana T.G. Masaryka. Okres postavil mezi
statkem pana Jana Urbana a pana Jana Jerhota přes státní silnici krásnou slavobránu. Svaz Jihočeských elektráren zařídil k
této čsl. znak ze samých elektrických žárovek v národních barvách. Uvítání zúčastnilo se velké množství občanů z
dalekého okolí. Pan president přijel v 6 hodin večer do Pištína, projel slavobránou, zastavil a byl uvítán ministerským
radou Okresní správy politické panem Velíkem, okresním starostou panem Jírovcem, dále mu byli představeni starostové
obcí kraje kubatovského, mezi nimi byl též starosta naší obce v kroji francouzského legionáře pan Jan Marek, jeden, který
doprovázel vlakem našeho pana presidenta do vlasti po převratě v roce 1918. Pan president byl mile překvapen a prošel
pěšky celou náves špalírem obrovského zástupu občanů. Členové divadelního spolku zúčastnili se též této oslavy.
Přes léto dal spolek opraviti jeviště a natřít nápovědní budku. Ze spolku vystoupila sl. Váchová Kateřina, která odjela
za svým povoláním do Prahy. Přistoupili členové Antonín Kaluš, Jan Dvořák, sl. Marie Lahodná a Marie Nepeřená.
Jelikož režisér pan Jan Merltík byl zaneprázdněn, převzal režii pan Jan Krejza. Dne 7. prosince sehrál spolek dvě
jednoaktové hry „Nabídnutí sňatku v politice” a „Jeden z nás se musí oženit”. Celkový příjem v roce 1924 činil 1.636,00
Kč a vydání 2.095,10 Kč - schodek 459,10 byl kryt pokladní hotovostí. Koncem roku měl spolek 31 činných členů.
Josef Drázda
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Koupě motorové stříkačky pro SDH Pištín
První světová válka skončila v roce 1918. Většina členů sboru dobrovolných hasičů Pištín, kteří museli až dosud
bojovat daleko od vlasti, se nyní šťastně vracela domů. Čtyři z pištínských hasičů se vrátili jako legionáři, jeden člen sboru,
Josef Fiklík, zahynul na bojišti v Srbsku.
Nastalo období, kdy spolková činnost značně ožila, do hasičského sboru se nyní hlásili noví, mladí členové, takže
jejich počet zakrátko stoupl na 40. Někteří byli až tak mladí, že byli zařazeni do družiny mladých, tedy byli to jinoši, či
dorostenci, v měřítku okresu zatím výjimečná záležitost.
V roce 1923 v Pištíně na zahradě pana Brabce hořel stoh slámy, místní sbor zasáhl pohotově. Dostavil se též hasičský
sbor ze Zlivi a z Českých Budějovic se svou novou a zatím unikátní autostříkačkou zvanou Pepka.
Když v roce 1924 obcí projížděl a nakonec i procházel první prezident ČSR, T.G.Masaryk, hasičský sbor byl pověřen
zajišťováním pořádku.
V roce 1928 se tři členové zdejšího sboru zúčastnili všeslovanského hasičského sjezdu v Praze.
Pro první polovinu tohoto meziválečného období byla výraznou činností hasičského sboru v Pištíně účast na likvidaci
požárů ve všech okolních obcích, někdy i vzdálenějších, kupříkladu v Záblatí. Několikrát sbor veřejně vystoupil
s ukázkami sekyrkového cvičení, byla předváděna také poplachová cvičení i se stříkačkou. K roku 1929 jsou ve sboru
doloženi dva muži samaritáni.
13. července 1930 byla v obci konána slavnost odhalení desky rodákovi Karlu Liškovi, který byl za světové války
popraven státní justicí za čin, kterým projevil přání osamostatnění České republiky. Slavnost pořádala obec legionářská za
spolupráce hasičského sboru a ochotnického spolku. Slavnosti se tehdy zúčastnilo hasičstvo z celé hlubocké župy, místní
sbor předvedl sekyrkové cvičení.
Počátek třicátých let byl obdobím, kdy se do vybavení sborů dostávaly první motorové stříkačky. Zástupci
pištínského sboru se tehdy zúčastnili několika slavností s předáním takovýchto motorových stříkaček (Tupesy, Břehov,
Zahájí, Vlhlavy, Dasný), které byly převratným pokrokem v boji s požáry. V Pištíně bylo uvažováno o koupi takovéto
stříkačky již v roce 1930. Sbor tehdy dostal od obce povolení k vyjednávání s firmou Ebert.
V roce 1932 měl sbor 40 členů činných, 6 přispívajících a 2 čestné (V. Cirkl a J. Mertlík). Člen a funkcionář sboru,
Jaroslav Rottbauer, byl tak zručný krejčí, že dokázal hasičům místním i přespolním ušít stejnokroje slavnostní i pracovní.
V období velké hospodářské krize z počátku třicátých let bylo odhlasováno, že od nezaměstnaných nebude vybírán
členský příspěvek. Tato krize zřejmě do značné míry oddálila koupi motorové stříkačky, i když určité návrhy a sbírky
neustále probíhaly. Poměrně malý finanční výtěžek ze sbírky byl předán obci a vážně bylo uvažováno o koupi motorové
stříkačky společně s okolními obcemi. Zásadní zvrat do takto pomalu postupujícího rozhodování vnesl velký požár, jenž
vypukl v Pištíně 25. února o půl sedmé ráno ve stavení pana Lišky č. 19. Za oběť padla stodola a kůlna, ostatní budovy byly
uchráněny. Místní hasiči se sice k požáru dostavili jako první, ale se starou ruční stříkačkou byli téměř bezmocní. Zato
ostatní hasičské sbory (Plástovice, Břehov, Vlhlavy, Zliv, Č. Budějovice a Hluboká), které se dostavily sice později, ale
zato již s motorovými stříkačkami, si s ohněm vbrzku poradily. Mezi místními hasiči zavládla špatná nálada až smutek,
starou ruční stříkačku, která za nic nemohla, nechali pak dlouho do večera stát v Horánském rybníčku. Ale smutek
místních hasičů tehdy nebyl ojedinělý. Podobně smutně se navraceli od požáru i hasiči ze Zlivi, neboť někteří z nich se po
zlikvidování požáru bez svolení svého velitele odebrali do hostince, kde postižený pan Liška z vděčnosti k hasičům dal
čepovat pivo na své náklady. Za to byli okamžitě vyloučeni ze sboru, přestože šlo o členy velmi dobré, někteří byli členy
výboru, takže záležitost měla velice nepříjemný dopad na celý sbor. Tato příhoda pouze dokresluje všeobecně velmi
přísnou morálku v tehdejších hasičských sborech.
V Pištíně bylo nyní již rozhodnuto motorovou stříkačku koupit, třeba za cenu, že si obec vypůjčí v kampeličce. První
nabídky přišly od firem J. Vystrčil, R.A. Smekal a Mára Tábor. Majitel posledně jmenované firmy, pan Bohumil Mára
z Tábora přijel do Pištína i se svými techniky a stříkačkou 17. března 1935 v odpoledních hodinách. Členům hasičského
sboru, zástupcům obce a ostatním přihlížejícím předvedli dvoukolovou stříkačku 32 HP. Vše se odbývalo u rybníčku na
Dolánku, trasa vody byla vedena naproti, na obecní pozemky (Na rajčůru). Technická závada na olejovém čerpadle tehdy
způsobila, že ke koupi málem nedošlo. Technici však stroj před zraky přihlížejících rychle rozebrali a na místě opravili.
Všem se zamlouvala jednoduchost opravy a obsluhy i výkon výtlaku vody, takže byli všichni ostatní výrobci písemně
odmítnuti, aby jim nevznikly zbytečné výdaje.
Za dvoukolovou stříkačku s veškerým příslušenstvím, to je předvoz se dvěma navijáky, 250 metrů vysokotlakých
hadic č. 8 se šroubením a čtyřmetrový žebřík byla stanovena cena 27500 Kč. Na protiúčet byla dána stará ruční stříkačka za
6000 Kč, takže obec složenkou firmě zaplatila 21500 Kč.
K obsluze bylo vycvičeno několik členů, obec zaplatila trojí pojistku u Rolnické pojišťovny: na stroj a nářadí, na
přední povoz a na 10 členů. Slavnostní předání a svěcení stříkačky se odbývalo při okrskovém sjezdu v Pištíně 7. července
1935. Program slavnosti obsahoval ráno budíček, vítání hostů, bohoslužby a pak svěcení stříkačky, které provedl pan farář
K. Rada. Kmotrami této stříkačky byly A. Jungvirthová, L. Dvořáková, K. Marková, A. Marková. Následovaly proslovy,
předání stříkačky sboru, pak bylo provedeno poplachové cvičení sborů Pištín, Vlhlavy a Plástovice, poté následovalo
okrskové samaritánské cvičení a navečer se uskutečnil koncert na hřišti SK Pištín.
V roce 1936 dosloužil starý sušák na hadice a proto byl přes silnici proti hasičské zbrojnici postaven nový. Byl to v té
době klasický dvousloupový sušák z 16 metrů dlouhých jedlových kmenů, který včetně kování dodala firma Filip a Holub
z Dolních Chrášťan. Na stříkačku byla zakoupena formanská lampa, neboť v noci při požáru s ní byla velmi ztížena
manipulace. V témže roce do sboru vstoupila a členkou se stala paní Terezie Kozlová. Sbor dobrovolných hasičů Pištín
měl tehdy 59 členů, z toho 35 činných, 24 přispívajících a 2 čestné.
František Dvořák, Jan Caletka
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Z historie baráčnické obce „Vitoraz” v Pištíně
Ustavující schůze vlastenecko-dobročinné obce baráčnické „Vitoraz” v Pištíně proběhla 16.12.1936 v hostinci u
Dolních Dvořáků za přítomnosti občanů místních i ze sousedních obcí baráčnických ze Zlivi a Českých Budějovic. Po
přednášce, ve které sousedé vyložili význam vlasteneckých dobročinných obcí, zakládající členové složili slib.
Prozatímním rychtářem byl zvolen soused Josef Prokeš, syndikem Karel Jochman a berním Josef Chaloupek, v jehož
hostinci Na Dolánku byla založena Rychta.
V následujících několika sousedských sezeních (členských schůzích) bylo přijato několik dalších sousedů a tetiček.
Výborové schůze byly zvány konšelské sezení. Konšelstvo požádalo župu o stanovy, rychtářské právo, tiskoviny a
odznaky.
V únoru 1937 proběhly volby do výboru obce baráčnické za přítomnosti 36 sousedů a tetiček (20 místních, 15 ze
Zlivi a 1 z Hluboké n. Vltavou) takto:
Pantatík:
soused Leopold Václavík
Rychtář:
soused Josef Prokeš
Místorychtář:
soused Václav Jakubec
Syndik:
soused Karel Jochman
Berní:
soused Karel Kouba
Švandymistr:
soused František Pošusta
Slídilové účtů: sousedé Josef Stehlík a Jakub Chaloupek
Dráb:
soused Josef Prokeš
Ponocný:
soused Josef Volman
Konšelstvo:
tetičky Barbora Stehlíková, Marie Prokešová, Růžena Jakubcová, Marie Jochmanová.
Po schůzi byli opět přijímáni noví členové, jichž měla obec již 27, mezi nimi i ze sousedních obcí a statku Suchá. S obcí
Zliv si byla přislíbena vzájemná pomoc. Od počátku bylo dbáno na přísné dodržování starých zvyklostí a morálky, rychtář
udělil důtku, rychta byla přenesena do místnosti hostince U Lišků.
První slavnost většího rázu byla plánována na Picinu, ale nakonec byla konána 20.6.1937 na hřišti sportovního klubu
SK Pištín (na Charvátů louce jižně od obce). Zahájení a projevy proběhly v hostinci u souseda bryndala (hostinský)
Františka Lišky, poté se průvod baráčníků odebral k pomníku padlých v 1. světové válce, kde byly položeny věnce a hezky
promluvil soused vzdělavatel, učitel Ambrož z Českých Budějovic. Zbytek slavnosti se odbýval na hřišti SK Pištín, které
bylo v té době ohrazeno vysokým prkenným plotem. Byly zpívány písně „Dej nám Bůh zdraví v tom pištínským kraji”,
„Bývali Čechové” a jiné. Z této slavnosti se bohužel nedochovaly žádné fotografie.
Velký respekt a uznání si baráčnická obec „Vitoraz” v Pištíně získala těsně před Vánocemi roku 1937, kdy bylo 41
chudých dětí poděleno obuví a šatstvem, 120 dětí obdrželo koledu v sáčku (cukroví, oříšky a podobně). „To bylo radosti”,
jak stojí v první knize zápisů spolku.
Ke konci roku 1937 měl spolek baráčníků v Pištíně 30 sousedů a tetiček, z nichž si každý pořídil svůj vlastní kroj.
Zástupci spolku jezdili do sousedních obcí na kolech.
V roce 1938 byl novým rychtářem zvolen soused Karel Kouba. Prvním plesem baráčníků byl Staročeský ples, jenž se
konal 5.2.1938 u Dolních Dvořáků. Ples se vydařil finančně i společensky. Následovala další humanitární akce - peníze
pro chudé členy a jejich děti. Byl pořízen černý prapor, jednalo se o zřízení pohřebního fondu. Spolek se dle svých
možností kladně stavěl k tíživé situaci státu v době těsně předválečné a tak daroval 200 Kč na podporu vyhnaných Čechů
z pohraničí a 100 Kč na obranu státu. Podpořena byla též paní Maclová, jejíž muž se nevrátil z fronty a ona byla bez
finančních prostředků. Členové spolku se v roce 1938 zúčastnili zájezdů do Písku, Vodňan, Zlivi a Hluboké nad Vltavou.
Kromě plesu byla uspořádána jedna letní slavnost.
V roce 1939 bylo usneseno pořádat na Velikonoční pondělí pomlázkový večírek a letní slavnost v Češnovicích. Ta se
konala 4. června 1939. Sraz účastníků byl u kapličky, odkud odešel průvod k pomníku padlých, kde měl rychtář proslov.
Následoval odchod do hostince, kde slavnost pokračovala. Po proslovu přistoupilo do spolku dalších 5 sousedů, kteří
složili slib, takže ke konci tohoto roku čítal spolek již 71 členů, z toho 54 sousedů a 17 tetiček. V čase těsně předvánočním
bylo zvlášť obdarováno 75 chudých dítek a mezi všechny děti v obci bylo rozděleno 130 sáčků s koledou.
V roce 1940 byl při baráčnické obci „Vitoraz” v Pištíně založen pohřební odbor, jenž zpočátku čítal 16 členů.
26.1.1941 byl uspořádán baráčnický bál, ale postupem krátkého času začaly na spolek baráčníků, stejně jako na všechny
ostatní spolky, doléhat útrapy okupace a války. V roce 1942 měl pohřební odbor 20 členů, spolek nic nepořádal, bylo
upuštěno i od nadílek, schůze se konala pouze jednou v roce, na konci okupace žádné.
Po skončení okupace se vedení spolku ujal starý výbor a bylo znát nadšení, jehož příčinou bylo osvobození vlasti. V
roce 1946 se konala slavnost k výročí deseti let trvání obce baráčnické v Pištíně. V hojném počtu se dostavili též hosté z
Hluboké nad Vltavou, Zlivi, Týna nad Vltavou, Českého Vrbného, Českých Budějovic, Čtyř Dvorů, Vodňan i odjinud. V
průvodu byla nesena státní vlajka a tři májky. Tetičky i děti byly v krojích. Byla to okázalá slavnost, v jejímž průběhu hrála
hudba Řehky z Vodňan. 25. prosince 1946 byla obnovena tradice vánočních nadílek dětem, tehdy bylo poděleno 130 dětí.
Při této příležitosti dítka sehrála divadelní hru „Sen vánoční”.
V roce 1947 byla pořádána Staročeská veselice a na sousedském sezení byli zvoleni pantatínek - soused František
Liška, rychtář - Karel Kouba a další členové konšelstva. Mezi hosty byl pan farář a zástupce MNV. Spolek měl tehdy 48
členů, z toho 27 sousedů a 21 tetiček.
V roce 1948 došlo ke změně funkce rychtáře, kterým se stal soused František Pošusta. Spolek baráčníků v Pištíně
tehdy uvažoval o koupi vlastní májky, neboť až dosud si ji půjčoval od sousedních spolků. Spolková pokladna rozhodně
nemohla být prázdná, protože v tomto roce baráčníci darovali 100 Kč na vybudování místního rozhlasu v Pištíně.
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Téměř všichni členové byli vybaveni vlastními kroji. Protože Budějovická župa, ke které až dosud zdejší baráčnický
spolek patřil, byla počtem baráčnických obcí přetížena, byl následujícího roku pištínský baráčnický spolek přidělen k župě
Vodňanské č. XXIII., Josefa Holečka.
Volba konšelstva v roce 1949 potvrdila ve funkci pantatínka souseda Františka Lišku, rychtářem byl zvolen soused
Martin Brom. Krátce nato došlo mezi rychtářem a místorychtářem k roztržce, která se záhy uklidnila, ale obec vedl nadále
František Pošusta. Bylo dbáno na to, aby všichni členové nosili baráčnické odznaky.
26. června 1949 se konala slavnost odhalení vlastní májky, která se odbývala před pomníkem padlých, u kterého byla
pro tento účel zřízena řečnická tribuna. Při slavnosti byly k pomníku položeny věnce a za zvuků státní hymny byla
odhalena májka. Všichni, i děti, byli v krojích. Slavnosti se zúčastnili hosté ze Suchého Vrbného, Vodňan, Písku, Zlivi,
Českých Budějovic a z Prachatic, odkud byla i hudba. Večer se konala taneční zábava. Na konci roku čítala členská
základna 63 členů - 33 sousedů a 30 tetiček, z nichž bylo 20 členů pohřebního odboru.
V roce 1950 došlo k výraznému poklesu členské základny. Pantatínkem byl zvolen soused František Liška, rychtářem
František Pošusta. Ze zápisů vyplývá, že se spolku začaly dotýkat nepříznivé události, které přinesla padesátá léta. Zhoršily
se mezilidské vztahy a proto spolek přijal rozhodnutí, že činnost spolku musí být nepolitická, vlastenecká a dobrovolná. Na
konci tohoto roku měl spolek 54 členů, z toho 27 sousedů a 27 tetiček. Po každém sousedském sezení se zpívalo „Dej nám
Pán Bůh zdraví …”.
V roce 1951 se členové zúčastnili zájezdů do Prachatic, Vodňan a Písku.
V roce 1952 proběhly volby konšelstva, v nichž byl pantatínkem zvolen soused František Liška a rychtářem soused
Antonín Čížek. Členové se zapojili hlavně do prací na podporu obecních zájmů, ale i zemědělství. Závazek zněl 100
brigádnických hodin. V obci zatím JZD nebylo, takže členové pomáhali na Státním statku Suchá.
V roce 1953 pořídil spolek baráčníků loutkové divadlo, které pak bylo několik let provozováno. V rychlém sledu byla
vlastně již od roku 1948 měněna funkce rychtáře, jímž byl v tomto roce zvolen soused František Pošusta a v následujícím
roce 1954 soused Karel Kouba.
V roce 1955 si baráčníci vzali patronát nad místní školou, brigádně pomáhali v obci i v zemědělství. Sousedských
sezení se účastnili i zástupci MNV a ONV.
V roce 1956 byl zásluhou baráčníků vybudován pro děti pracujících spoluobčanů dětský útulek při místní škole, v
nezanedbatelném množství byl sbírán železný odpad, papír a hadry. V tomto roce se uskutečnila slavnost u příležitosti 20
let trvání spolku.
Ani v roce 1957 se nezastavil pokles členské základny, činnost spolku byla v mnohém stejná jako v předchozích
letech, stále byl v činnosti pohřební odbor.
Po létech klidu byl rok 1958 hned od počátku plný nesvárů, hlavně v konšelstvu, takže někteří členové hrozili
přestupem do sousední Zlivi a obci baráčníků v Pištíně hrozil rozpad. Tyto spory musel přijet urovnávat župní rychtář
Josef Hraše. Funkce rychtáře se opět rychle měnila, na počátku roku jím byl soused Jan Kozel a na konci roku již Karel
Kouba. To již ale pištínští baráčníci po sousedském sezení svorně zpívali „Dej nám Pán Bůh zdraví…”.
V roce 1959 zahájil provoz dětský útulek při místní škole, který byl zřízen zásluhou baráčníků. Tehdy měl spolek 46
členů, z toho 35 sousedů a 11 tetiček.
Po roce 1960 spolek baráčníků v Pištíně začal být značně agilní, podílel se velkou měrou na různých akcích v obci.
Členové vkládali mnoho úsilí do prací, jimiž pomáhali zvelebit veřejná prostranství a výrazně k lepšímu pomohli změnit
vzhled obce, podobně jako další organizace v obci. Brigádně pomáhali v zemědělství, avšak nezapomínali ani na základní
poslání - národopis, historii a bohatou vnitřní spolkovou činnost. Pořádali plesy, masopustní merendy, pouťové,
posvícenské a mikulášské zábavy, v jejichž pořádání se střídali s dalšími místními spolky. Stejně tak měli podíl na akcích
k Mezinárodnímu dni žen a Mezinárodnímu dni dětí, na mikulášských nadílkách, účastnili se prvomájových průvodů v
sousední Zlivi i v Českých Budějovicích. Pořádali národopisné slavnosti, přednášky, sbírali druhotné suroviny.
Sousedská sezení se odbývala převážně na Rychtě v pohostinství Jednota, kam byli zváni i zástupci všech tehdejších
organizací v obci. V diskusních příspěvcích byla činnost a aktivita baráčníků hodnocena vždy kladně. Velmi přátelský
vztah byl navázán s místním hasičským sborem, s nímž odbývali společně schůze a pořádali taneční zábavy i jiné akce.
V dubnu roku 1960 byl rychtářem zvolen soused František Kříž. 13. srpna 1961 bylo slaveno 25 let trvání místní obce
baráčníků, slavnost byla spojena s župním sjezdem, kterého se podle odhadů účastnilo na 300 baráčníků a hostů. V roce
1962 byl do funkce rychtáře zvolen soused František Vácha. Při sběru druhotných surovin bylo v tomto roce odevzdáno 96
centů železa. V roce 1963 měl spolek 54 členů, pohřební odbor byl stále v činnosti a měl 13 členů. V zemědělství tehdy
baráčníci odpracovali 248 hodin, v akcích „Z” 455 hodin a starého železa odevzdali 45 centů. V roce 1967 byl rychtářem
zvolen soused Jan Špavirt. V roce 1968 měla obec baráčníků v Pištíně 49 členů, z toho 32 sousedů a 17 tetiček, o rok
později, v roce 1969, ještě méně, 31 sousedů a 16 tetiček. Členové spolku odpracovali pro místní JZD 14240 potvrzených
hodin a v akci „Z” 35 hodin.
V sedmdesátých letech baráčnická organizace patřila k nejlepším v obci, její zástupci byli pravidelně navrhováni a
voleni do výboru MNV a občanského výboru, přestože centrální baráčnická obec nebyla složkou Národní fronty. V Pištíně
však nadále pokračovala velmi dobrá spolupráce s místními složkami Národní fronty, obzvláště s požárníky a nyní též s
organizací mládeže SSM. Některá valná sezení baráčníků se odbývala v zasedací místnosti NMV, též v kulturní místnosti
JZD. Zemědělcům, kteří se potýkali s nedostatkem pracovních sil, pomáhali ve špičkových sezónních pracích.
Samozřejmě při veškeré této práci byla udržována tradiční činnost kulturní (plesy, merendy, zábavy, nadílky, atd.), účast
na slavnostech, zájezdy, přednášky, návštěvy sousedských organizací, účast v prvomájových průvodech i na výstavišti
Země živitelky. Na programu jednání se opět objevuje záležitost koupě baráčnického praporu, k níž nakonec ale nedošlo.
Velmi podstatnou záležitostí sedmdesátých let byl pozvolný nárůst členské základny.
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Na konci roku 1970 čítala obec baráčníků v Pištíně 51 členů, z toho 33 sousedů a 18 tetiček. Brigádnickou činností
pro obec a JZD bylo v tomto roce odpracováno 9594 hodin, rychtářem byl zvolen soused František Vácha. V roce 1971
bylo odpracováno celkově 12735 brigádnických hodin, v roce 1972 členská základna měla 69 členů a to z 47 sousedů a 22
tetiček, rychtářem byl soused František Lahodný. V roce 1973 se za člena baráčnické obce „Vitoraz” v Pištíně přihlásil
župní rychtář, soused František Vršitý z Vodňan i se svou manželkou. V tomto roce se rychtářem stal soused František
Vácha. V roce 1976 měl spolek 73 členů, v pohřebním odboru byli již pouze 4 členové.
Činnost obce baráčnické v Pištíně v osmdesátých letech byla v mnohém podobná rokům předešlým. Podobně jako v
minulosti bylo i nyní pravidelně po pěti letech oslavou připomenuto výročí založení spolku. Pokračovala spolupráce se
školou a školkou, děti vystoupili s kulturní vložkou na několika baráčnických schůzích, obzvláště při valných sezeních. V
místní mateřské školce pořádali baráčníci mikulášské nadílky za asistence čerta a Mikuláše. Členská základna byla
omlazena novými mladými lidmi, některá valná sezení se odbývala v kulturním domě v Češnovicích. Na závěr takovýchto
schůzí byly zpívány písně, obzvlášť „Baráčníkem být …”.
V roce 1980 bylo rozhodnuto zrušit pohřební odbor a bylo odhlasováno, že do budoucna v případě úmrtí člena každý
zaplatí 10 korun jako příspěvek na výlohy. V roce 1981 zemřel župní rychtář soused František Vršitý z Vodňan, člen
zdejšího baráčnického spolku. V roce 1982 obec baráčníků odhlasovala, že při úmrtí člena složí 500 korun a kdo je
zároveň členem u požárníků 350 korun a částka bude předána pozůstalým. V roce 1983 přistoupila řada nových mladých
členů, na konci roku měla obec 56 členů. Rychtářem byl stále soused František Vácha. V roce 1984 obdržela obec
baráčníků „Vitoraz” v Pištíně čestné uznání od MNV Zliv za obětavou práci pro společnost.
Konšelstvo

SPORTOVNÍ AKTIVITY V OBCI
SSM Češnovice na basketbalovém turnaji v Bechyni
I v době, kdy příroda ulehá k zaslouženému zimnímu odpočinku a málo vlídné počasí spolu s postupně se
prodlužujícími večery zahání obyvatelstvo do tepla obývacích pokojů před zářící televizní obrazovky s nekonečnými
seriály, nebo v lepším případě do příjemně vytopených výčepů oblíbených restaurací, se najdou jedinci, kteří místo
pohodlného lenošení trápí své tělesné schránky v tělocvičnách, nebo posilovnách, aby udrželi svou fyzickou kondici v co
nejlepším stavu. A právě v této době se již po několik let každý týden scházíme v tělocvičně zlivské základní školy,
abychom zde sehráli celou sérii utkání v basketbalu a připravili se na tradiční basketbalový turnaj v Bechyni, který je vždy
vyvrcholením naší basketbalové sezóny.
Příprava na turnaje měla jediný cíl – odčinit špatný dojem z vystoupení našeho družstva na posledním turnaji a
zaútočit na některé z předních umístění. Hojná účast hráčů na pátečních trénincích během celé zimy dávala nejen možnost
zahrát si každý týden, ale i naději na to, že v Bechyni budeme reprezentovat naši obec v dostatečně početném a kvalitním
obsazení. To i přes to, že tři potenciální spoluhráči přestali docházet už po prvním pátku a další se už od léta vymlouval na
zdravotní potíže.
Letošní ročník turnaje se konal v sobotu 19. února v tělocvičně bechyňské střední keramické školy a soupeři nám už
tradičně byla družstva vodáků z Tábora a z Bechyně. Podle hracího řádu turnaje naše družstvo čekala tři utkání (postupně
s každým ze soupeřů) a o celkovém pořadí pak měl rozhodnout počet získaných bodů.
V prvním zápase jsme se utkali s družstvem SENIOR TÝM Bechyně. Celkem hladce jsme v utkání zvítězili
v poměru 38 : 28. Pokud by se počítaly body dosažené češnovickými hráči, bylo by vítězství daleko výraznější, protože na
bodech dosažených našimi soupeři se značnou měrou podíleli Jirka Novotný a Petr Diviš, kteří pro letošní ročník turnaje
posílili družstvo našeho prvního soupeře.
Po přestávce vyplněné utkáním dalších dvou družstev jsme se střetli s dalším bechyňským týmem KAJAK KLUB
Bechyně. V tomto zápase přišel brzy po jeho začátku pro naše družstvo osudový okamžik, protože při jednom z doskoků
špatně došlápl a následně musel ze hry odstoupit jeden z našich klíčových hráčů Radek Novák, čímž se narušila herní
koncepce týmu a důsledkem toho byla naše porážka v tomto zápase 28 : 44.
Posledním zápasem našeho družstva bylo utkání s do té doby stoprocentně bodujícím družstvem CANOE CLUB
Tábor. Dobrý výkon všech hráčů a vysoká úspěšnost střelby znamenaly naše vedení po polovině zápasu a velmi vyrovnané
skóre v průběhu druhého poločasu. V závěru se však náš soupeř prosadil svým tvrdým a důrazným stylem hry, takže jsme
i v tomto utkání soupeři podlehli a to se skórem 32 : 46.
V konečné tabulce turnaje jsme s dvěma body za jediné vítězství obsadili třetí místo. Vítězství z minulého ročníku
obhájilo družstvo Tábora, druhé místo připadlo družstvu KAJAK KLUB Bechyně a čtvrtí skončili bechyňští senioři.
Na závěrečném vyhlášení výsledků a vyhodnocení turnaje, které se uskutečnilo v salónku hotelu U draka, předali
organizátoři družstvům poháry za umístění a ocenili i nejlepší jednotlivce. Mezi nimi byli i Míra Novotný – nejlepší hráč
družstva Češnovic, Jirka Novotný – nejlepší hráč družstva SENIOR TÝM Bechyně, Zdeněk Florián – nejsympatičtější
hráč turnaje a Radek Novák, který získal cenu útěchy.
Václav Kubašta
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Přihlášky na pouťový nohejbalový turnaj
V letošním roce se o češnovické pouti uskuteční tradiční nohejbalový turnaj O pohár obce Češnovice. Devátý ročník
turnaje se bude konat o víkendu 29.7. - 30.7.2000. Případní zájemci o účast na turnaji se mohou přihlásit u Václava
Kubašty, Češnovice 74, tel. 7983252. Počet družstev je omezený, uzávěrka přihlášek je 17. července 2000.

Na fotografii z posledního ročníku nohejbalového turnaje v Češnovicích jsou zachyceni jeho
vítězové z družstva ČEDAM (zleva V.Růžička, J.Jíša aj.Boubal), kteří vítězný pohár získali
již potřetí v řadě za sebou.

ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA
nabízí:
♦ výhodné spoření se státním příspěvkem
♦ čistý výnos 14 % z Vašeho vkladu
Jak využít prostředky získané ze stavebního spoření:
♦ jestliže splníte podmínky stavebního spoření, můžete použít naspořené prostředky na cokoliv
♦ na bytové potřeby můžete využít výhodný úvěr ze stavebního spoření
♦ úvěr můžete využít i na provedení plynové přípojky
Jsme připraveni zodpovědět všechny Vaše dotazy, případně navrhnout projekt spoření tak, aby
výsledek co nejvíce vyhovoval potřebám celé Vaší rodiny.
KONTAKT:
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