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Č. 2, ROK 2000

Pohlednice Pištína z roku 1938, na které je v popředí zachycen rybníček Horánek, za ním dřevěný
stánek pana Kozla, jenž zde prodával převážně tabákové výrobky. Vedle vlevo stojí průkopník
dnešních čerpacích stanic pohonný hmot a v pozadí poutní kostel sv. Vavřince.
Tato pohlednice byla vydána nákladem místního židovského obchodníka Otto Šteinera, který byl za
okupace i s rodinou odvlečen do koncentračního tábora a odtud se nikdo z nich nevrátil. Rodině
Šteinerově byla roku 1996 věnována pamětní deska, která je umístěna na pomníku padlých v I.
světové válce.
Zvětšeniny několika ještě starších pohlednic Pištína zdobí schodišťové zdi místního obecního úřadu.

Z obsahu :

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva
Z historie baráčnického spolku
Činnost oddílu kopané Praktic FC Pištín v roce 2000
Činnost SSM Češnovice v roce 2000
Nohejbalový turnaj v Češnovicích
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Informace z jednání obecního zastupitelstva
Zasedání ze dne 5.6.2000
- zastupitelstvo projednalo cenové nabídky firem na opravu stropu v češnovické hospodě a pro její realizaci vybralo
firmu Vastl Boršov – Včelná. Do smlouvy nutno zadat termín dokončení opravy.
- bylo schváleno prodloužení pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa.
- byl schválen záměr Pavla a Ludmily Českých ke stavbě provozovny odtahové služby a RD v_Češnovicích.
- zastupitelstvo rozhodlo v letošním roce z finančních důvodů nezajišťovat prodloužení kanalizace v Pašicích, ale nemá
výhrady k zatrubnění stoky.
- zastupitelstvo schválilo prodloužení pracovní doby administrativní pracovnice ze 4 na 5 hodin denně + 1 hodina na
úklid a zvýšení její odměny.
- byla schválena odměna 1000,- Kč za stěhování knihovny Pištín.
- paní Lenka Huszárová se vzdala mandátu od 1.7.2000.
- paní Jarka Marková se vzdala mandátu od 1.7.2000.
- byl projednán nákup jednoho kontejneru do Zalužic.
- zastupitelstvo zamítlo stavbu benzínové čerpací stanice v_Pištíně
Zasedání ze dne 21.6.2000
- byly předány mandáty novým členům obecního zastupitelstva panu Václavu Ficlovi a panu Josefu Plášilovi za
odstupující zastupitele – paní Lenku Huszárovou a paní Jaroslavu Markovou. Oba noví zastupitelé mandáty přijali.
- vylo odsouhlaseno přidělení obecního bytu paní Šaškové. Smlouva bude předělána dodatečně na paní Šaškovou a
Borise Hromádku.
- zastupitelstvo schválilo koupi pozemku od paní Boženy Jiranové, parc. číslo 31 (955 m2) v k. ú. Pištín
Zasedání ze dne 2.8.2000
- bylo projednáno hospodaření s odpady a náklady na jeho odvoz. Pan Ficl prověří vyvážení u jiné firmy, bude-li nutné
přikoupí se kontejnery na odpad plastů. Znovu bude projednáno na příštím zastupitelstvu.
- bylo projednáno využívání sportovního hřiště v Pištíně. Bylo rozhodnuto vyhotovit informační pravidla pro hřiště
Pištín. Zastupitelstvo schválilo zakoupení 12 polí plotu pro oplocení tenisového hřiště ze strany od fotbalového hřiště.
Oplocení provede fotbalový oddíl.
- zastupitelstvo projednalo vybavení obecního úřadu. Paní Božovská zjistí nabídky na nákup nového počítače místo
faxu.
Zasedání ze dne 6.9.2000
- byla schválena realizace nové fasády na budově OÚ. Výběr firmy na provedení fasády OÚ bude probíhat 11.9.2000 v
17 hodin na OÚ Pištín. Členové zastupitelstva se mohou zúčastnit.
- byl schválen nákup nového stolu do zasedací místnosti OÚ, židle zůstanou stávající. 6 ks stolů bude předáno do
hospody v Pištíně.
- byl schválen nákup repasovaného počítače od firmy Finet – dle návrhu počítačové sestavy – mimo pevného disku. Cena
13 000,- Kč včetně DPH.
- starostka informovala zastupitelstvo, že budeme požadovat svůj majetkový podíl, který byl poskytnut na vybudování
skládky, pokud tato skládka bude prodána.
- byly projednány informace z jednání starostů mikroregionu. Zastupitelstvo souhlasí s výstavbou domu s pečovatelskou
službou v lokalitě Sedlec, nesouhlasí s vybraným pozemkem v lomu.
- starostka informovala o změně studie protihlukové úpravy, bude projednávat dne 22.9.2000 na ministerstvu dopravy
v Praze.
- jako sčítací komisaři pro sčítání lidí, bytů a domů byly navrženy členky zastupitelstva J. Čapková a M. Kubaštová.
Zasedání ze dne 20.9.2000
- zastupitelstvo schválilo nabídku Raiffeisen stavební spořitelny na stavební spoření pro výstavbu plynu, konečné
rozhodnutí bude vydáno 11.10.2000.
- rozhodnutí o účasti na výstavbě domu s pečovatelskou službou bude znovu projednáno 11.10.2000.
- byl projednán dluh na nájmu v hospodě Pištín, nebylo rozhodnuto o snížení nájmu. Od dluhu bude odečteno 6000,- Kč
( 10% z ročního nájmu) a náhrada za úklid.
Zasedání ze dne 11.10.2000
- byly projednány žádosti o pronájem hostince Na dolánku v Pištíně. Rozhodnutí o příštím nájemci bude dáno
17.10.2000.
- bylo vydáno stanovisko k účasti na výstavbě domu s pečovatelskou službou. Zastupitelstvo rozhodlo nepřipojovat se
k výstavbě domu s pečovatelskou službou.
- byla projednána nabídka na koupi kopírovacího stroje. Zastupitelstvo rozhodlo zatím novou kopírku nekupovat.
- pro uložení volných prostředků obce bylo rozhodnuto využít služeb fondu peněžního trhu. Zastupitelstvo schválilo
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uložit dva milióny korun.
- na skládku materiálu pro výstavbu cest byl schválen pronájem hřiště v Ćešnovicích za protislužbu (drobné opravy).
Zasedání ze dne 17.10.2000
- byly projednány žádosti o pronajmutí hospody v Pištíně. Zastupitelstvo schválilo pronajmout hospodu panu Jakubcovi.
Je požadováno zaplatit nájem 3 měsíce dopředu a poté každý měsíc.
- zastupitelstvo projednalo cenové návrhy na odvoz a ukládání odpadů. Na vyvážení odpadů byla vybrána a schválena
firma Gansewinkel.
Zasedání ze dne 1.11.2000
- bylo jednáno o nových cenách vodného. Konkrétní ceny budou projednány na příštím zasedání.
- byl schválen návrh pana Rezka na opravu pomníku padlých v Češnovicích obetonováním podstavce.
- byla projednána smlouva s firmou Gansewinkel na odvoz odpadů. Nejdříve bude porovnána s nabídkou, až potom se
podepíše smlouva.
- byly schváleny prodeje pozemku č.1656/21 panu Chaloupkovi a pozemku č.1656/22 paní Benedikové za cenu 30,- Kč
/ m2.
Zasedání ze dne 6.12.2000
- bylo jednáno o cenách vodného na příští rok. Bylo rozhodnuto projednat ceny vodného na příští schůzi zastupitelstva
za přítomnosti zástupců 1. JVS.
- bylo schváleno, že každý zájemce o připojení na kanalizaci musí mít vybudovanou vlastní čističku odpadních vod. Pro
čističku odpadních vod na jednu bytovou jednotku byl schválen příspěvek 10000,- Kč po předložení kolaudačního
rozhodnutí rodinného domu s platností pro fyzické osoby od 1.1.2001.
- byly schváleny odměny zastupitelům za rok 2000.
- bylo odsouhlaseno připojení parcel pana Mattase na inženýrské sítě v Pištíně – napojení na vodovod, kanalizaci a
veřejné osvětlení bude obcí převzato po kolaudaci.
- inventury budou provedeny v měsíci prosinci podle příkazů vydaných starostkou. Hranice pro drobný hmotný
investiční majetek byla stanovena na 500,- Kč, majetek s hodnotou nad touto částkou bude evidován v seznamu.
- bylo jednáno o chystané silvestrovské zábavě (viz oznámení dále). Vstup na zábavu bude zdarma, lístek do tomboly
bude stát 5,- Kč. Jako hlavní cena bude v tombole poukázka na zájezd v hodnotě 2000,- Kč.
Informace z jednání mikroregionu
V uplynulém půlroce se na pravidelných schůzkách (cca po jednom měsíci) scházeli jako zástupci jednotlivých
obcí jejich starostové, aby se navzájem informovali a rozhodli o dalším společném postupu v některých společných
problémech sousedících obcí. Mezi hlavní aktivity, jimiž se sdružení v uplynulém půlroce zabývalo, patřil společný postup
pro zavedení plynu do našich obcí, vybudování domu s pečovatelskou službou pro občany obcí ze sdružení a vypracování
územního plánu rozvoje mikroregionu.
Kvůli plynofikaci se uskutečnilo několik jednání s Jihočeskými plynárnami, z nichž vyplynul příslib na její
realizaci v letech 2002 až 2003. Členové sdružení se dohodli na společném postupu při zavádění plynu do našich obcí –
byly stanoveny trasy pro přivedení plynu, byla zpracována finanční analýza. Projekt bude rozdělen do tří větví: Sedlec a
obce + Hlavatce, Dívčice + Nákří, Pištín a obce + Čejkovice. Předpokládané finanční náklady na jeden metr budou pro
středotlaké potrubí 800,- Kč, pro rozvody po obci 900,- Kč a pro přípojky k domu 900,- Kč.
Dům s pečovatelskou službou bylo rozhodnuto vybudovat v obci Sedlec, s kapacitou 26 lůžek s rozdělením 12
míst pro Sedlec, 12 míst pro Dívčice a 2 místa pro Hlavatce. Zpracování studie a projektu bylo zadáno firmě Ateliér B.
Informace starostky obce
Vážení spoluobčané,
Chtěla bych Vás touto cestou informovat o některých změnách, které se budou týkat nás všech.
Od 1.1.2001 změní obec systém odpadového hospodářství. V Češnovicích a v Pištíně již nebudou přistaveny
kontejnery na sběr plastů, ale každá domácnost dostane k popelnici pytel, do kterého bude doma ukládat PET lahve a
poslední týden v měsíci tento pytel postaví k popelnici. Pytel bude firmou vyprázdněn a dán zpět do Vaší popelnice.
Od května do října budou popelnice nadále vyváženy 1x za 14 dnů a to ve čtvrtek, pytle se budou dávat k popelnici ten
týden kdy se bude konat poslední vývoz stávajícího měsíce. Pytle na PET lahve si můžete vyzvednout již od 15. prosince
roku 2000 - na OÚ Pištín a v Češnovicích v obchodě nebo na bezínce. V Pašicích bude instalován kontejner na PET lahve,
který se bude vyvážet 1x za měsíc.
Obecní úřad nechal instalovat závory na vjezdech ze státní silnice do Lesíků o to z obou stran. K tomuto kroku
nás vedly časté výlety neznámých osob, které do našeho lesa vozily své odpady. Všichni vlastníci lesů v této lokalitě si
mohou vyzvednout klíče od závor na Obecním úřadě v Pištíně. Chtěla bych všechny poprosit, aby za sebou závory vždy
důsledně zamykali, jinak samozřejmě ztrácí svůj smysl.
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Přípravné práce na plynofikaci obce dále pokračují, přestože cena plynu zřejmě dost podstatně stoupne.
Pracujeme na společném projektu s obcemi Sdružení Blata a dohodli jsme se, že pokud seženeme na plyn dotace od státu,
tak jej do obcí přivedeme. Pokud bychom dotace nesehnali, tak se znovu budeme Vás všech ptát, zda se budete chtít i za
změněných cen připojit. Podle zájmu bychom pak zvažovali, jak postupovat dál. Stavba vysokotlakého přivaděče
Zvěrkovice - Zliv, kterou měly plynárny zahajovat letos, je odsunuta na rok 2002, takže zatím nemusíme spěchat
s rozhodnutím.
Od roku 2001 stát změní rozpočtová pravidla, naší obec to postihne zřejmě nižšími příjmy. Proto nebudeme
v příštím roce uvažovat o investicích, pouze postavíme cestu v Češnovicích (od kravína k obecnímu lesu). Na tuto cestu
nám byla poskytnuta státní dotace. Dále doděláme obnovu tělocvičny v Pištíně na OÚ. I letos skončíme přibližně s 4
miliony přebytku, ale tyto peníze se budeme snažit šetřit na plynofikaci.
Zastupitelstvo bude muset zvýšit některé místní poplatky, jednat konkrétně budeme na prosincové schůzi. Patrně
se zvýší cena za odvoz odpadů. Přestože obec bude tuto službu i nadále dotovat, nelze výši dotace posunout směrem
nahoru.
V letošním roce se velice zvýšila četnost vývozu kontejnerů v Pištíně. V minulých letech jsme vyváželi 2x ročně a letos již
4x. Domníváme se, že si opět kdosi šetří peníze na náš účet, ale bohužel, kde není žalobce, není soudce.
Internet - všichni, nejen děti kdo chcete surfovat na internetu, přihlašte se na OÚ a pokud bude zájem domluvíme
si pravidelné termíny, které budou stálé. Např. poslední sobota v měsíci. Vše závisí na zájmu.
Blíží se vánoce a konec roku, čas kdy bych chtěla vyslovit uznání všem, kteří věnují svůj čas práci pro obec.
Děkuji zastupitelům, kteří za minimální odměnu rozhodují mnohdy o velmi závažných věcech, za jejich odvahu a
statečnost nosit svou kůži na trh. Dále chci poděkovat panu Zajíčkovi, který se již 4 roky vzorně stará o obecní auto a
spolehlivě vozí děti do školky. Uznání patří všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu voleb do zastupitelstev krajů, dále
spolku Baráčníků, nejen za celoroční pomoc ale i za krásnou perníkovou chaloupku, kterou nám věnovali, sportovcům a
hasičům za práci pro obec, paní Lydii Ryplové a panu Sečkovi za zájem o obecní problémy a ochotu pomáhat a všem
dalším, kteří pro obec pracují.
Vážení občané, dovolte mi, abych Vám jménem obecního úřadu popřála šťastné vánoce a mnoho zdraví a
úspěchů v novém roce 2001.
Jana Božovská

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva
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Pořadí

Volby do krajského zastupitelstva
ze dne 12.11.2000
Počet osob v seznamu voličů
Počet voličů – účastníků voleb
3 ODS
6 Sdružení nezávislých kandidátů
8 Strana venkova
12 Čtyřkoalice
24 Republikáni Miroslava Sládka
32 Strana zelených
33 KSČM
34 Česká strana národně sociální
35 Vlastenecká republikánská strana
38 Pravý blok - KAN
39 ČSSD
41 Strana za životní jistoty
Počet platných hlasů

Pořadí

V neděli 12.11.2000 se v celé republice uskutečnily první volby do krajských zastupitelstev nově vznikajících krajů.
Voliči v našich obcích volili ve dvou volebních okrscích Pištín a Češnovice a zastupitele vybírali ze 12 kandidátních listin.
Výsledky voleb v naší obci a celkové výsledky v kraji zobrazuje následující přehled.

1.
5.
8.
2.
10.
9.
3.
6.
13.
12.
4.
7.
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Vítání občánků
Dne 3. listopadu 2000 se v budově nově opraveného obecního úřadu konalo vítání občánků. Šlo o druhé vítání
občánků v novodobé historii obce Pištín.
Vítání probíhalo v příjemném prostředí zasedací místnosti. Program zahájily místní děti, které navštěvují
mateřskou školu v Sedlci, a pod vedením paní učitelky Zíkové přednesly několik milých básniček. Dále jsme vyslechli
projev paní starostky, na který navazoval akt samotného přivítání. Děti při něm dostávaly dárečky od obecního úřadu, 1.
JVS a Poštovní spořitelny a jejich rodiče se podepisovali pod příslušný zápis v uvítací knize. V pátek odpoledne přišlo
celkem 8 dětí se svými rodiči. Organizátorky akce nezapomněly ani na přítomné babičky, které stejně jako maminky
občánků obdržely kytičku.
Celé odpoledne bylo velice hezké, a tímto bych ráda za zúčastněné rodiče poděkovala všem pořadatelkám, že
nezapomněly ani na naše nejmenší.
Marta Kubaštová ml.
Jako noví obyvatelé naší obce byly přivítány děti narozené od října 1997 (kdy proběhlo poslední vítání) do října 2000:
Pavel Jiran
Šárka Klečková
Daniel Kopal
Roman Marek
Karolina Nováková
Martina Pešková
Jaroslav Polanský
David Růžička

Na přiložené fotografii je zachycen

Pištín 28
Češnovice 74
Pištín 55
Pištín 42
Češnovice 74
Pištín 127
Češnovice 57
Češnovice 61

STRANA

6

ZPRAVODAJ SLOUČENÝCH OBCÍ

2000 / 2

Obecní úřad Pištín
zve všechny občany
na

které se uskuteční 28.12.2000 od 19.00 hod
v Češnovické hospodě.
K poslechu a tanci hraje Netolická čtyřka.
vstup zdarma
bohatá tombola
Hostinec Na Dolánku v Pištíně
obnovuje plný provoz
Na jídelním lístku najdete :
♦
♦

hotová jídla v cenách okolo 40,Kč
minutky v cenách přibližně 50,– 70,- Kč

Provozní doba: Po - Čt 11.00 – 22.00 hod
Pátek 11.00 – 24.00 hod
Sobota 16.00 – 24.00 hod
Neděle 16.00 – 22.00 hod

NABÍDKA *** NABÍDKA *** NABÍDKA
Nové výplety a opravy výpletů starších
cestovních kol, především rozměru 28x1 1/2 (40
– 635) provede v zimním období od 1.11.2000 do
31.3.2001

Jan Hrdina
Školní 269
373 44 Zliv
adresa provozovny:

Šrámkova 517 Zliv
(v hasičské zbrojnici)

provozní hodiny:

úterý a čtvrtek
od 15:30 do 18:30 hod

Obecní úřad Pištín oznamuje:

NABÍDKA PRONÁJMU:

 v budově bývalého OÚ Pištín čp.52 jsou
od 1.1.2001 k pronajmutí nebytové
prostory bývalého obchodu textilu a
obuvi.

 nabízím k pronájmu obchod se smíšeným
zbožím v Češnovicích.

 vhodné jako
provozovna.

obchod

nebo

drobná

 bližší informace lze získat v úředních
hodinách na obecním úřadě osobně, nebo
telefonicky na čísle 798 30 04.



bližší informace osobně během otevírací
doby, nebo telefonicky na čísle
038 / 798 32 47.
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Z HISTORIE SPOLKŮ V NAŠICH OBCÍ
Z historie baráčnické obce “Vitoraz” v Pištíně (pokračování)
V roce 1984 byl zvolen rychtářem zdejší baráčnické obce soused Václav Vávra. Spolek měl tehdy 55 sousedů a
tetiček, kteří se mimo jiné podíleli na přestavbě kulturního zařízení a hostince, kde v tomto roce odpracovali 616
brigádnických hodin. Velmi dobrá spolupráce byla navázána s místní mateřskou školou, kde členové obce baráčnické
zajišťovali kupříkladu nadílku za asistence Mikuláše a čerta a naopak, děti této školky několikrát vystoupily s kulturním
programem na valných sousedských sezeních. Z další činnosti členů spolku lze uvést účast na baráčnických oslavách ve
Zlivi a Hluboké nad Vltavou, ale též v místech značně vzdálených, jako v Českých Velenicích.
U příležitosti zlaté svatby manželů Školákových byli vysláni zástupci baráčnické obce s gratulací.
Dne 18.7. 1985 bylo odsouhlaseno, že ke všem členům kteří dovrší 70 let a po dalších pěti letech výše, budou
vysláni zástupci spolku, kteří předají osobně gratulace a dárek, od 80let výše ještě k tomu něco přidají. V případě
posledního rozloučení se sousedem nebo tetičkou bude u katafalku držena čestná stráž baráčníků ve svérázu.
V úvodu sousedských sezení (schůzí) se zpívala státní hymna a na závěr “ Baráčníkem být........”, někdy se zpívalo při
harmonice s J.Novotným.
V roce 1986 byl rychtářem opět zvolen V. Vávra, čestným rychtářem F. Vácha a čestným místorychtářem
F.Lahodný. Na oslavu 50 let trvání obce baráčníků Vitoraz byl zvolen též početný zábavní výbor. Vlastní oslavu zahájil
župní rychtář Pulkrábek a V.Vávra. Dětský soubor “Klíček” ze Zlivi předvedl pěkné vystoupení, po kterém následovalo
předání pamětních listů, předání zdravic, jichž bylo mnoho a na závěr dopoledního jednání se zpívaly písně. Oslav se
zúčastnili hosté z Písku, Radomyšle, Č. Velenic, Č. Budějovic, Nemanic, Zlivi, Č. Vrbného, Boršova , Bavorova, zástupci
MNV Zliv a dalších převážně místních kolporací.
Odpoledne se slavnostní průvod vypravil od kulturního domu Pištínem. V čele byla nesena vlajka a za ní 8 baráčnických
praporů. V průvodu se nesly dvě májky, stuhy jedné nesly tetičky a druhé děti. Následovala krojovaná chasa, hudba
Babouci a za nimi ostatní krojovaní baráčníci a občané. Průvod prošel asi polovinu obce a zastavil u pomníku padlých ve
světové válce, kde vzdělavatel soused Hovorka držel slavnostní řeč a hrála se hymna. Poté se průvod odebral zpět do
kulturního domu, kde byla taneční zábava, při níž členové mladé chasy z Velenic a Radomyšle zatančili českou a
moravskou besedu, začež sklidili uznání a potlesk. Tak skončila oslava půlstoletého trvání baráčnické obce Vitoraz
v Pištíně.
Poté i mnohá další sousedská sezení (schůze) byla zahájena státní hymnou, podávalo se občerstvení během
programu, zpívaly se písně, obzvláště “Baráčníkem být...”. I nadále bylo zemědělcům pomáháno při sezónních pracech,
uzavíraly se závazky na pomoc zvelebení obce a to vždy s takovými výsledky, že jim bylo děkováno vedením obce i JZD.
Baráčníci pořádali taneční zábavy, plesy, vzdělavatel na sousedských sezeních hovořil na různá témata z historie národa.
Veškeré akce byly vždy velmi dobře připravené a zajištěné.
V průběhu roku 1990 byl rychtářem zvolen J.Fiškandl. V roce 1991 proběhla menší oslava 55 let trvání spolku za
účasti delegátů osmi přátelských baráčnických obcí. Za obecní úřad Pištín vystoupil pan starosta, jenž činnost spolku
baráčníků ohodnotil jako velmi dobrou. Oslava měla pokračování, bylo poděkováno dlouholetým členům a byly předány
zdravice zástupců hostujících baráčnických obcí, večer se konala taneční zábava.
Na ostatních výročních sousedských sezeních se vždy vzpomnělo na zemřelé členy, zpívala se hymna. Nikdy se
neopomenulo pozvat spřátelené baráčnické obce a zástupce všech místních organizací, z nichž některé v této době byly
před zánikem, takže později jsou uváděny pouze zástupci svazu žen a hasičského sboru. Na harmoniku hrál soused
Mertlík.
V prvé polovině devadesátých let se v činnosti baráčníků též projevuje spolupráce se sponzory, což je vlastně
trend doby a činí tak i ostatní organizace v obci. Bez částečné finanční pomoci by nešlo uskutečnit mnoho dobrých věcí.
Činnost baráčníků byla i nadále zaměřena na udržování starých zvyků a tradic. Pomáhali při zvelebení veřejných
prostranství v obci, takže hodnocení starosty sloučených obcí Z.Floriána bylo vždy kladné, stejně jako župního rychtáře.
V roce 1996 byla konána oslava 60 let trvání baráčnické obce “Vitoraz” v Pištíně. Spolek pořádal tehdy
velkolepou oslavu v mnohém podobnou těm předešlým, kdy se dopolední část odbývala v kulturním domě za účasti mnoha
přátel a odpolední průvod baráčníků šel Pištínem. Nesly se tři májky a do pochodu hrála hudba.
Průvod zastavil u pomníku padlých v I. světové válce. Zde byla položena kytice, promluvil vzdělavatel a hrála se
hymna.
V roce 1997 byl baráčníkům v Pištíně vlastním přičiněním splněn mnohaletý sen. Došlo totiž k pořízení vlastního
spolkového praporu, který byl získán od vedení I. župy Jana Žižky z Trocnova, kam jej odevzdala jedna zaniklá
baráčnická obec.
Prapor však musel být opraven, části nápisu znova vyšity. Svěcení spolkového praporu se odbývalo 6. září 1997
za účasti místních baráčníků a hostů z dvanácti baráčnických obcí IX. a X. župy, z veleobce pražské a zástupců mnoha
kolporací. Úvodní část se odbýval v kulturním domě, poté se průvod s hudbou vydal Pištínem. V průvodu bylo neseno 12
baráčnických praporů, za nimi zahalený prapor baráčnické obce Pištín, po stranách kráčely družičky nesoucí svinuté stuhy.
Za praporem šla matka praporu a kmotry praporu a pak asi stočlenný průvod krojovaných baráčníků a mnoho dalších hostů
a přihlížejících. Průvod takto dorazil k pomníku padlých ve světové válce, kde v blízkosti hřbitovní zdi, pod širým nebem,
se odbýval akt rozvinutí a svěcení praporu. Matka praporu, tetička M.Fiškandlová prapor rozvinula a připnula stuhu
s heslem “Věrni zůstaneme” a poté byly v plné kráse předvedeny obě bohatě vyšívané strany praporu. Nově ustanovený
velebný pán, správce zdejší farnosti, prapor posvětil a pronesl hezký proslov o významu a historii takovýchto praporů:
Dále kmotry praporu, tetičky Jírovcová, Váchová a Kučerová, připevnily na vršek žerdi stuhy s hesly “ Miluj svůj národ,
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vlast a zpěv”, “Čechy krásné, Čechy mé”, “Kde domov můj, tam vlast má”. Rychtářka X. župy připevnila stuhu s heslem
“Láska, věrnost, přátelství”. O významu tohoto spolkového praporu pohovořila i starostka obce Pištín, paní J.Božovská,
která připomněla, že prapor zůstane pro obec i okolí vesnice ojedinělou záležitostí, a proto bude všude reprezentovat i celý
zdejší region. Poté byl prapor předán rychtáři, který mu za všechny sousedy přislíbil věrnost a předal jej praporečníkovi
J.Melicharovi. Pak ostatních 12 praporů dotekem přivítalo tento nový prapor mezi sebe.
Na závěr položila dvojice baráčníků kytici k pomníku padlých v I. světové válce a poprvé vlastně též umučených
v průběhu okupace, neboť deska věnovaná místní rodině Šteinerů, jež byla fašisty odvlečena do koncentračního tábora,
byla na pomník padlých připevněna nedlouho před tím, takže tuto oslavu lze považovat i za její slavnostní odhalení.
Odpoledne se konala taneční zábava, která se protáhla dlouho do noci. O slavnosti informoval i regionální tisk a
z průběhu slavnosti byl natočen hodnotný videodokument.
K dokreslení výsledků baráčnické organizace Pištín lze uvést příhodu, která sice nemá historický význam, ale
dělá-li se věc s láskou, dostavují se i nečekané výsledky. Kupříkladu, když byla obec Pištín přihlášena do soutěže O vesnici
roku, byla dvoučlenná komise přivítána po staročesku chlebem a solí od dvojice členů baráčnického spolku v krásném
vyšívaném kroji a svérázu. Vrchní komisařka údivem upustila na zem veškeré propozice a poznámky této soutěže, protože
byla mile překvapena.
Velmi podobně, též mile a vřele, byla roku 1999 a 2000 přivítána chlebem a solí skupina francouzských turistů na
Jižním dvoře. Baráčníci se navíc mohou nyní prokazovat vlastním praporem.
V letech 1998 až 2000 patří obec baráčníků Vitoraz Pištín stále k nejlepším obcím v X. župě spisovatele
J.Holečka, na čemž má podíl nejen konšelstvo, ale také všichni sousedé a tetičky. Soused rychtář Jar. Fiškandl, člověk
veselé mysli, je župním místorychářem, vzdělavatelka tetička M.Fiškandlová je župní matrikářka a gratulační. Výroční
sousedská sezení jsou zahajována státní hymnou, vzdělavatelka hovoří též o historii obce Pištín. Mezi hosty se objevují
ponovu zástupci spolku Jakuba Kubaty. Členové pomáhají při úpravě obce, takže je činnost spolku stále hodnocena
starostkou obce paní J.Božovskou jako velmi dobrá. Na počátku roku 2000 má spolek baráčníků 36 členů, kteří vzorně
reprezentují svůj spolek, ctí staré zvyky, udržují přátelské vztahy s ostatními baráčnickými obcemi, ale i se všemi obyvateli
rodné vesnice.
Konšelstvo

Na přiložené fotografii je vyobrazen
prapor baráčnické obce “Vitoraz” Pištín.
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SPORTOVNÍ AKTIVITY V OBCI
Z činnosti fotbalového oddílu Praktic FC Pištín
Uplynulý rok byl pro náš oddíl opět velice bohatý hlavně co se týče sportovní činnosti. Na jaře se dohrával druhá
část sezóny 1999/2000, ve které jsme měli přihlášena dvě družstva – muži, kteří byli zařazeni ve třetí třídě okresu Č.
Budějovice a družstvo dorostu, hrající okresní soutěž okresu České Budějovice. V podzimní části ještě přibylo družstvo
žáků.
První část sezóny se našim mužům velice vydařila a pro jaro si vybojovali pěkné třetí místo, dávající naděje na
útok na jedno z prvních dvou postupových míst. Přes kvalitní zimní přípravu se našemu družstvu nepodařilo zvládnout
všechny zápasy podle představ trenérů a po odehrání jarní části jsme se s postupovými příčkami museli rozloučit. Umístění
v horní polovině tabulky přesto nelze považovat za úplný neúspěch. Podzim sezóny 2000/2001 rozehráli naši muži skoro
stejně úspěšně, jako v minulém roce, a nebýt několika herních výpadků se slabšími soupeři, mohli přezimovat na některé
vyšší než čtvrté příčce tabulky.
Družstvo dorostu, jehož hráči vzešli z velké většiny z bývalých členů v předešlé sezóně úspěšného žákovského
družstva, si ve své první sezóně nevedlo úplně nejlépe, obsadilo ve skupině páté, předposlední místo, ovšem s velkou
perspektivou výkonnostního růstu pro následující sezóny. Je ale třeba vidět, že ve svých zápasech dorostenci utkávali
s často o tři roky staršími a fyzicky i technicky vyspělejšími hráči družstev soupeřů. Podzim nové sezóny s novým
trenérským vedením přinesl do herního projevu družstva potřebné oživení a výsledkem je suverénní vedení v tabulce
s plným bodovým ziskem.
V první polovině roku se ve dvou případech dalo dohromady dokonce i družstvo starých pánů, aby změřilo své
síly s dorostenci v jejich přípravě na soutěž. Poslední utkání pak naši staří páni sehráli na sklonku září se svými vrstevníky
ze Sedlce u příležitosti otevření nově zrekonstruovaného hřiště tamního fotbalového klubu.
Pro novou sezónu 2000/2001 bylo kromě družstev mužů a dorostu do soutěže přihlášeno družstvo žáků. Jeho
výsledky nejsou nijak oslnivé a naši žáci s jediným bodem zatím uzavírají tabulku okresní soutěže starších žáků.
Nepodařilo se nám pro fotbal získat dostatečný počet chlapců ve věku 13-15 let, pro které je tato kategorie určena a ti
mladší se mohou protihráčům co do výkonnosti rovnat jen výjimečně. Věřím ale, že se v jarní části výkony našeho družstva
zlepší a s lepšími výkony se dostaví i lepší výsledky.
Pro sportovní vyžití hráčů i fanoušků našeho klubu se už tradičně začátkem srpna koná fotbalový turnaj “Praktic”,
pořádaný naším oddílem. Sportovní zážitek z vydařeného průběhu turnaje je pro fanoušky o to příjemnější, pokud v něm
zvítězí domácí družstvo, což se našim mužům podařilo již po čtvrté v řadě po sobě.
Kromě sportovní činnosti odpracovali naši členové v uplynulém roce několik stovek brigádnických hodin zejména při
úpravách a opravách areálu hřiště ale i při zvelebování veřejných prostranství.
Významnou měrou nám v naší činnosti v uplynulém roce pomohla podpora ze strany obce (příspěvky na činnost,
půjčování obecního mikrobusu a traktůrku na sečení hřiště) a od sponzorů – Praktic, ČSAD Jihotrans, Stavební geologie,
ZOD Sedlec, hostinec Na Dolánku.
Václav Kubašta

Sportovní činnost SSM Češnovice v roce 2000
V právě uplynulém roce se činnost členů našeho spolku svobodných mládenců opět nespočívala pouze ve
vysedávání nad sklenicí piva, ale tuto celkem oblíbenou zábavu řada z nás pravidelně střídá se sportováním k udržení
dobré tělesné kondice. Proto jsme se v druhé polovině roku aktivně zúčastnili dvou významných sportovních podniků.
Fotbalový turnaj v Plástovicích
Po neúspěšné premiéře našeho fotbalového družstva na tomto turnaji v loňském roce jsme si jako výkonnostní cíl
při účasti v letošním ročníku pořádaném na začátku léta dali lepší postavení v konečné tabulce proti loňsku, tzn. neskončit
poslední. Optimisté v našich řadách doufali i v možnost zisku trofeje pro vítěze, o boji našeho družstva o první místo byli
pevně přesvědčeni, k čemuž je vedl široký kádr i rýsující se sestava s několika novými, kvalitními hráči. Příprava na turnaj
byla po nedobrých zkušenostech z loňska naprosto změněna. Přípravné zápasy a společné tréninky jsme z důvodů omezení
možnosti vzájemného zranění zcela vypustili. Tímto způsobem jsme si zajistili, že se na turnaj dostavili všichni
nominovaní. V letošním roce jsme zmírnili i přísná pravidla pro nominaci hráčů z loňského roku (jednotliví hráči nemuseli
nijak dokladovat své svobodné rozhodování o vlastním životě, postačil, projevený zájem o účast na turnaji v barvách
našeho družstva) a kádr našeho týmu mohl být posílen novými pěti kvalitními hráči - Aleš Šimík, Jan Novák, Tomáš
Kabelka, František Čapek a Jan Růžička ml., kteří dobře nahradili tři chybějící, v loňském roce zúčastněné spoluhráče a
ještě rozšířili lavičku náhradníků.
V prvním zápase jsme se střetli s obhájcem loňského vítězství, družstvem SVP Zbudov. Favoritem zápasu byl náš
soupeř, v jehož řadách opět startovalo několik opor fotbalových družstev z okolních i zahraničních oddílů. Na začátku
zápasu se projevila malá sehranost našeho družstva a nedůraznost obrany dovolila soupeři, aby se velice rychle ujal vedení,
které pak během krátké doby po našich chybách před vlastní brankou zvýšil na rozdíl tří branek. Kondičně i kombinačně
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lépe hrající družstvo Zbudova si již do poločasu zaslouženě vytvořilo dostatečný náskok, k udržení vítězství v zápase a ve
druhém poločase poněkud zvolnilo nasazené tempo, čímž nám umožnilo vyrovnat hru a vypracovat si několik slibných
příležitostí ke vstřelení branky. Jediný čestný úspěch nakonec zaznamenal z nařízené penalty nejlepší hráč našeho družstva
v tomto utkání, Aleš Šimík. Zápas skončil naší porážkou v poměru 1:7.
V dalším zápase dne se o druhé finálové místo utkala družstva Santos Plástovice a SDH Hrdějovice. Plástovičtí se
značně pozměněným a omlazeným kádrem nestačili i přes veškerou snahu rozhodčího na favorizované Hrdějovice a
svému soupeři podlehli 2:4. Výsledek tohoto utkání nám pro zápas o třetí místo zajistil jako soupeře domácí družstvo
Plástovic, kterému jsme chtěli oplatit porážku z loňského ročníku.
Zápas o bronzový stupínek, který začal těsně po obědě, jsme rozehráli poměrně dobře a celkem brzy jsme se
dostali do vedení brankou Jindřicha Čapka a v průběhu prvního poločasu jsme si vytvořili několik dalších brankových
příležitostí, které jen těsně nekončily gólem, ve dvou případech i vinou nastřelených tyčí soupeřovy branky. Ve druhém
poločase soupeř zvýšil svoji útočnou aktivitu a několikrát byl blízko vyrovnání. Nám se ale podařilo po chybě
protivníkovy obrany vstřelit zásluhou Zdeňka Floriána mladšího druhý gól, který rozhodl o naší výhře 2:0, znamenající
celkové třetí místo.
Ve velmi vyrovnaném finále, s celou řadou pěkných fotbalových momentů na obou stranách se po uplynutí hrací
doby družstva Zbudova a Hrdějovic rozešla smírně s remízou 0:0 a o vítězi turnaje musely rozhodnout střely ze značky
pokutového kopu. V nich byli šťastnější naši soupeři z prvního zápasu a obhájci turnajového prvenství, družstvo SVP
Zbudov, kteří po velice dlouhém penaltovém rozstřelu s konečným skóre 8:7 získali vítězství v tomto zápase i v celém
turnaji.
Pohár za třetí místo jsme umístili k dalším naším trofejím nad výčepem v češnovické hospodě poté, co jsme ho
několikrát na oslavu úspěchu naplnili šumivým šampaňským.
Turnaj ve vodácké kopané v Táboře
Závěrečným sportovním zápolením roku, kterého se zúčastnilo družstvo našeho spolku, byl třetí ročník Senátor
cupu - turnaje v malé kopané, pořádaného vodáckým oddílem z Tábora, za podpory senátora za táborský region, pana
Pavla Eyberta. Turnaje, konaného poslední listopadovou sobotu, 25.11.2000, se tradičně zúčastnily týmy vodáků z Tábora
a Bechyně, obhájci prvenství z loňska, táborští veslaři a naše družstvo, jak jsme aspoň doufali, černý kůň turnaje.
Rozlosování, kterým byl v útulné klubovně loděnice pořádajících vodáků před polednem turnaj zahájen, nám
přiřadilo jako prvního soupeře nebezpečné domácí družstvo. Soupeř v prvním zápase využíval dokonalou znalost prostředí
- hrálo se na hřišti na malou kopanou vybudovaném členy vodáckého oddílu u loděnice, na němž byla dobrá znalost
prostředí významnou výhodou. Na těžkém, celonočním deštěm silně rozmočeném terénu se nemohla zcela přesvědčivě
uplatnit technická vyzrálost našeho družstva a velká bojovnost soupeře činila značné problémy naší obraně a nedovolila
našim útočníkům prosadit se před protivníkovou brankou. Tento, fyzicky velice náročný způsob boje nedokázali táborští
produkovat neustále, čímž umožnili našemu družstvu několik rychlých protiútoků, z nichž Jindra Čapek dokázal kromě
nastřelené tyče vstřelit dvě branky a tím zajistil našemu družstvu poločasové vedení 2:0. Po přestávce se soupeř pokoušel
ještě zvrátit průběh utkání a udolat nás svou tvrdou hrou, což pocítili někteří naši hráči četnými šrámy. Z velkého tlaku se
naštěstí táborským podařilo pouze zkorigovat výsledek na konečných 2:1.
Ve druhém zápase, během kterého jsme čerpali nové síly do dalších bojů v teple klubovny, se utkala zbývající dvě
družstva, táborští veslaři a bechyňští kanoisté. Vítězství favorizovaných veslařů nám pro následující zápas určilo za
soupeře kanoisty z Bechyně.
Souboj s bechyňskými měl atmosféru známou ze slavných derby zápasů i proto, že v naší sestavě na turnaji
nastupoval Jožka Macášek, kterého bechyňský trenér nenominoval do devítičlenné turnajové sestavy (brankář, pět hráčů
v poli a tři náhradníci). My jsme přicestovali pouze s jediným náhradníkem, což proti méně unaveným soupeřům mohlo
být určitým handicapem tak jsme zařazení dalšího hráče do družstva velice uvítali. V zápase jsme od začátku kontrolovali
hru, ale nedařilo se nám proměňovat i ty nejvyloženější šance, čehož soupeř využil a z ojedinělého rychlého protiútoku se
pěknou brankou ujal vedení 0:1, které udržel dobrým bráněním až do přestávky. Byl to právě Jožka Macášek, který za
nepříznivého stavu 0:1 pro naše družstvo ve druhém poločase svou neúnavnou bojovností strhl ostatní hráče k lepšímu
výkonu, který vedl k vyrovnávací brance Jindry Čapka, po které získal vedení na naší stranu svým gólem Míra Novotný.
Na jeho branku stačil soupeř ještě odpovědět vyrovnávací trefou na 2:2, kterou velmi lacině za svá záda pustil náš brankář
Jirka Novotný, jehož chvíle měly ale ještě přijít v příštím zápase. V závěru zápasu na hřišti existovalo pouze jedno
mužstvo, náš výkon gradoval a vítězství 3:2 zpečetil brankou Petr Diviš. Výborný výkon podal v tomto zápase Jožka
Macášek, který byl i blízko ke vstřelení branky. Jeho pěknou střelu do odkryté soupeřovy branky ale nechtěně vyrazil jeden
ze spoluhráčů, když jsem se snažil clonit soupeřovu brankáři ve výhledu.
Vítězství nám zabezpečilo účast ve finále, ve kterém jsme nastoupili proti veslařům z Tábora, kteří ve svém
druhém zápase porazili táborské kanoisty až na samostatné nájezdy.
Terén byl po odehrání předchozích utkání velice rozšlapaný a spíš než fotbalové hřiště připomínal čerstvě
obdělané pole. Byli jsme ale odhodlaní odevzdat poslední zbytky sil a dotáhnout účast na turnaji do vítězného konce.
V prvním poločase táborští, asi ještě unavení z předchozího zápasu nebyli příliš aktivní a my jsme naši herní převahu
dokázali vyjádřit i brankami, když Jindra Čapek a Míra Novotný zajistili do poločasu vedení 2:0. Po změně stran se soupeř
ještě snažil o zvrat, ale naše obrana všechny pokusy celkem spolehlivě odvracela a zdálo se, že se podaří výsledek udržet.
Při jednom útoku soupeř pěknou trefou pod břevno snížil na 2:1. Naštěstí na tuto branku velmi rychle odpověděl Petr
Diviš, který z otočky nečekanou prudkou střelou bez přípravy vymetl pavučiny v šibenici soupeřovy branky, zaznamenal
nejhezčí branku našeho družstva a zvýšil náš náskok na 3:1. Soupeř pak ještě jednou snížil a v samém závěru měl velkou
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šanci na vyrovnání, když Jirka Novotný v brance odvracel střelu a dorážku osamocených útočníků soupeře, čímž napravil
svou chybu v předchozím zápase a uhájil naše celkové vítězství 3:2.
Při vyhlášení výsledků převzal kapitán družstva z rukou senátora Pavla Eyberta pohár pro vítěze a Jindra Čapek
cenu pro nejlepšího střelce turnaje. V družné atmosféře klubovny loděnice jsme pak vychutnávali radost z vítězství, která
vygradovala při triumfální cestě domů.
Přestože úspěch je dílem kolektivní hry celého družstva, které hrálo ve složení Jindřich Čapek, Aleš Čížek, Petr
Diviš, Václav Kubašta, Josef Macášek, Jiří Novotný, Miroslav Novotný a František Šindelář, rád bych vyzdvihl výkon
Jindry Čapka, nejlepšího střelce turnaje a nejlepšího hráče našeho družstva. Závěrem bych chtěl poděkovat obecnímu
úřadu Pištín za zapůjčení obecního mikrobusu, Aleši Čížkovi za bezpečnou dopravu a paní Laďce Macáškové za výbornou
předzápasovou přípravu poskytnutou svému manželovi.
Václav Kubašta

Pouťový nohejbalový turnaj “O pohár obce Češnovice”
V letošním roce se ve dnech 29. a 30.7. uskutečnil devátý ročník pouťového nohejbalového turnaje trojic “O
pohár obce Češnovice”.
Zájem o účast na turnaji byl opět značný a zahrát si chtělo více družstev než je při rozdělení do dvou skupin
maximálně zvládnutelných dvanáct, takže družstva musela být vybrána s ohledem na pravidelnou účast v minulých
ročnících a termín doručené přihlášky. Přípravu hřiště obstarali místní mladíci, o posečení a úpravu okolí se postaral
zaměstnanec obce pan Hromádka, občerstvení na turnaj si vzal na starost Radek Novák, čímž byl alespoň organizačně
zajištěn úspěšný průběh turnaje. Zástupci družstev se pak v pátek v podvečer dostavili k rozlosování do češnovické
hospody, kde se družstva rozdělila do dvou šestičlenných skupin a vylosovalo se pořadí jednotlivých zápasů.
V sobotní, papírově slabší skupině nastoupili již tradičně dva favorité – “Eagles” a “Santos Plástovice”, kteří
skupinou prošli bez většího zaváhání, všechny soupeře porazili 2:0 na sety a obsadili první dvě místa, zaručující postup do
semifinále. Ve vzájemném souboji zvítězilo družstvo “Eagles”, které tak skupinu suverénně vyhrálo bez ztráty setu. Na
třetím místě skončilo družstvo “Ferneti”. O pořadí na posledních třech místech při shodném počtu bodů družstev celkové
skóre. Lepší rozdíl setů pak na čtvrté místo posunul družstvo “Homolkovi” a při shodném rozdílu setů rozhodl lepší rozdíl
míčů o tom, že pátí skončili “Záhorka tým” a šestí “Buchta Lakers”.
V neděli se ve skupině očekával kvalitní nohejbal a souboj loňských finalistů družstev “Čedam” a “LOK-HAM”
s dalším favoritem turnaje družstvem “Češnovická hospoda” o první dvě místa zaručující postup do semifinále. Jednotlivé
zápasy ukázaly, že “LOK-HAM” nepřijel v loňské formě a “Češnovická hospoda” hrající více na krásu, než na výsledky
promarnila postup v dlouhých třísetových utkáních. Z dalších družstev toho dokázalo využít družstvo “Džara Džara
Team”, které velice nečekaně, ale zaslouženě obsadilo při bodové rovnosti prvních tří družstev skupiny s nejlepším skóre
první místo a až za ním následovala družstva “Čedam” na druhém a “Češnovická hospoda” na třetím místě. Čtvrté se
umístilo družstvo “Pištín I.”, pátý byl “LOK-HAM” a šestí se umístili “Machouni”.
Po svátečním obědě byla rozehrána závěrečná část turnaje – zápasy o celkové umístění. V nich se utkali nejdříve
šestí z obou skupin o celkové jedenácté, pátí o celkové deváté a čtvrtí o celkové sedmé místo. V následujících
semifinálových zápasech přehráli domácí “Eagles” družstvo “Čedam” 2:0 na sety a “Santos Plástovice” porazil “Džara
Džara Team” 2:1. Poražení se utkali o třetí místo, které získalo vítězstvím 2:1 na sety družstvo “Čedam”, čtvrtou příčku
obsadilo družstvo “Džara Džara Team”.Ve finále pak výborné výkony na celém turnaji potvrdili “Eagles”, kteří porazili
svého soupeře “Santos Plástovice” 2:0 a získali pohár pro celkového vítěze a cenu pro nejlépe umístěné domácí družstvo,
věnovanou starostkou obce.
Při vyhlášení výsledků turnaje všichni účastníci obdrželi hodnotné ceny, které pro tento ročník věnovali –
Restaurace Blata Sedlec, Penzion Jižní Dvůr, Benzinová čerpací stanice Pletka, Češnovická hospoda, ZOD Sedlec,
OÚ Pištín, LOK-HAM Mates, Zamoko FF, Zámečnictví R. Šindelář, SDH Češnovice, RadioMobil a.s.. Zdařilá
sportovně-společenská událost pak pro většinu účastníků pokračovala příjemným přátelským posezením v místní hospodě
při pouťové zábavě.
Václav Kubašta
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