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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Informace starostky obce
Občané Češnovic zaslali dne 23.5.2002 na obecní úřad petici, ve které si stěžovali na bezohledné chování
řidičů v obci. Již 7.3.2002 jsem zasílala na dopravní inspektorát kopii stížnosti jednoho občana Češnovic na tuto
skutečnost a dále po veřejné schůzi jsem se dne 22.4.2002 obrátila na policii s žádostí o častější přítomnost policie
v obci. 24.5. přišla od dopravního inspektorátu odpověď, abychom stavebně upravili vjezd na parkoviště před obecním
hostincem, dobudovali chodníky a aby byla odstraněna nepovolená reklamní zařízení, která mají někteří občané u svých
nemovitostí. Na mimořádném zasedání zastupitelstva bylo rozhodnuto o svolání jednání se zástupci státních orgánů,
které by nám mohli pomoci. Na jednání byli pozváni zástupce krajského úřadu oddělení dopravy, krajský dopravní
inženýr, zástupce dopravního inspektorátu, zástupce odboru dopravy okresního úřadu, okresní dopravní inženýr,
zástupce správy a údržby silnic. Ze strany úřadů byly navrhovány různé stavební úpravy na silnici, která prochází obcí,
majitel komunikace, správa a údržba silnic, tyto úpravy jednoznačně odmítl s odůvodněním, že na mezinárodní
komunikaci takto nelze postupovat. Dopravní inspektorát slíbil častější kontroly v obci.
V Pištíně a v Češnovicích bylo v několika ulicích pokládáno elektrické do kabelů do země. Snažili jsme se
domluvit s Telecomem, aby bylo do země zároveň položeno vedení telefonu. Všechny pokusy o domluvu byly marné.
Protože byly zrušeny stálé kontejnery na odpad, budeme mít přistaveny tentokrát na velkoobjemový odpad
kontejnery jeden den v srpnu, datum bude včas oznámen ve vývěskách OÚ.
Dne 25.7.2002 pořádá obec zájezd na divadelní představení na otáčivé hlediště do Českého Krumlova.
Koncem srpna, nebo začátkem září chceme uspořádat podobný zájezd, jako byl loňský na Šumavu. Podíváme se opět po
krásách jižních Čech, termín a cíl zájezdu bude upřesněn v srpnu.
V případě zájmu bude obecní úřad pořádat v tělocvičně v budově OÚ v Pištíně cvičení spojené s hubnutím.
Kurz je vhodný pro celou rodinu, děti mohou chodit cvičit s maminkami. Délka kurzu by byla tři měsíce, cena 1500 Kč.
Platba je možná po dohodě každý měsíc 500 Kč. Začátek by byl v září, pokud máte zájem, zavolejte na naše číslo
7983004.
V nejbližší době bude zahájena výstavba plynovodu pro naši obec. Vysokotlak postaví plynárny až příští rok,
takže provoz bude zahájen až v roce 2003.
Fotbalové družstvo mužů Praktic FC Pištín postoupilo do okresního přeboru. Všem fotbalistům blahopřeji
jménem zastupitelstva obce a pevně věřím v jejich další úspěchy pod vedením trenéra p. Norberta Krále.
Blíží se konec volebního období, 1. listopadu budou komunální volby. Děkuji všem zastupitelům, kteří se
v tomto období podíleli na správě obce. Za minimální odměnu maximální starosti při rozhodování o problémech, které
nikdy nekončí, ale je jich spíše rok od roku více. Žádný ze zastupitelů neomezoval svou účast pouze na zasedání
zastupitelstva jednou za měsíc, všichni pracovali na zajišťování různých akcí.
Poděkování a uznání patří také všem, kteří pracují pro obec. Radce Modrové za její ochotu pracovat nad rámec
svých povinností, p. Kubaštové za vzorné vedení účetnictví, manželům Fiškandlovým za ukázkovou údržbu hřbitova, p.
Klepalovi za práci na zdravotním středisku, p. Zajíčkovi za vození dětí do školky a starost o obecní auto, rodině
Čapkových za natahování kostelních hodin a vedení knihovny, p. Houškové za péči o pomník padlých v Češnovicích, p.
Kubaštové za úklid čekárny v Češnovicích, Petrovi Drázdovi za spolupráci na různých stavbách v obci, Jirkovi
Marhounovi za obětavou činnost ve fotbalovém klubu, našim kronikářům p. Caletkovi a p. Drázdovi st. a všem ostatním,
bez jejichž práce by obec zkomírala. Za spolupráci bych chtěla poděkovat také členům všech místních spolků.
Jana Božovská
starostka obce
Informace z jednání obecního zastupitelstva
Zasedání ze dne 9.1.2002
- byla stanovena výše místních poplatků pro rok 2002..Popelnice - zastupitelstvo schválilo zatím cenu z vyhlášky
neměnit, zůstává 500,- Kč za popelnici, pro chalupáře 250,- Kč za popelnici; stočné - 70,- Kč za osobu a rok; pes 60,- Kč za rok.
- bylo jednáno o nájmech na rok 2002. Za stánek v Češnovicích byl stanoven roční nájem 24 000,- Kč od 1.1.2002.
Nájem za hospodu v Češnovicích bylo schváleno zvýšit o 30 000,- Kč s platností od 1.1.2002. Paní Božovská
dohodne tuto skutečnost s ředitelem pivovaru.
- zastupitelstvo bylo informováno předsedy jednotlivých inventurních komisí o průběhu inventarizace. Inventura
veškerého majetku za rok 2001 byla dle příkazu starostky provedena. Inventurní soupisy budou předány do konce
ledna 2002.
- bylo schválen návrh, aby byl obyvatelům slavícím zlatou svatbu věnován dar v hodnotě do 1000,- Kč.
Zasedání ze dne 16.1.2002
- byla projednána nabídka na dokončení stavby budovy obecního úřadu v Češnovicích. Zastupitelstvo schválilo
požádat o dotaci na byt (půdní vestavba nad HZ) a poté dokončit.
Zasedání ze dne 6.2.2002
- bylo jednáno o plynofikaci obce. O postupu prací na plynofikaci obce informovala starostka, paní Božovská. Zatím
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není rozhodnuto zda bude plynofikovat Jihočeská plynárenská společnost nebo Třebíčská teplárenská společnost,
která zatím pro obec nabídla výhodnější podmínky. Jednání bude znovu probíhat do konce týdne.
byla projednána žádost pana Rezka o umístění reklamy v Češnovicích na veřejném prostranství. Zastupitelstvo se
usneslo umístění reklamy dle žádosti pana Rezka nepovolit. Jedná se o reklamu u pomníku padlých.
byla projednána těžba dřeva v roce 2002. V roce 20002 je plánována těžba dřeva 300 m3 u Bezdreva. Samovýrobu
určenou hajným p. Tolarem bude kontrolovat člen zastupitelstva Jan Novotný.
žádost ČSAD STTRANS o příspěvek na dopravní obslužnost zastupitelstvo neschválilo.
byl schválen příspěvek na dětský maškarní ples 1 000,- Kč v Pištíně i v Češnovicích.
zastupitelstvo schválilo opravu zdi u hospody v Češnovicích dle cenové nabídky pana Šimka zastupujícího firmu
Demostav.
paní Kubaštová seznámila s rozpočtem na rok 2002. Plánované příjmy jsou 3 360,3 tis. Kč, výdaje 5 554,5 tis Kč.
Rozdíl je pokryt ze zůstatku minulého roku.
zastupitelstvo doporučuje nově navrženou pracovní dobu na poště v Pištíně, bude pro občany vyhovující.

Zasedání ze dne 3.4.2002
- byla projednána smlouva s dopravní firmou Záruba M+K o dopravní obslužnosti. Příspěvek ve výši 13 000,- Kč
zastupitelstvo schválilo.
- byla projednána žádost oddílu kopané FC Praktic o finanční pomoc při výstavbě kanalizace. Bylo schváleno uhradit
materiál na výstavbu kanalizace na hřišti v Pištíně.
- bylo jednáno o prodeji pozemku v Pištíně. Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku parc. č. 36/4 v Pištíně panu
Peškovi. Kupující si zajistí kolek na své náklady. Schválená cena je 50,- Kč/m2.
- byla projednána stížnost pana Boubala z Češnovic. Zastupitelstvo vzalo na vědomí stížnost pana Boubala a schválilo
odpověď na tuto stížnost ohledně provozu v Češnovicích.
- byla projednána nabídka nátěru oken v Češnovické hospodě. Nátěr oken je nabízen v celkové ceně 15 945,- Kč.
Nabídka byla přijata.
- byl schválen příspěvek pro SDH Češnovice za poražení stromů ve výši 8000,- Kč.
Veřejné zasedání v Pištíně ze dne 17.4.2002
Za účasti více než šedesáti občanů byli přítomní seznámeni s hospodařením obce v uplynulém roce. Výsledek
hospodaření byl 2 649 485,75 Kč, navíc obec vlastní podílový list v hodnotě 1 591 971,41 Kč. V dalším bodě byli
občané informováni o plánovaných výdajích a příjmech obce podle rozpočtu na rok 2002. Zástupce táborské firmy,
zabývající se výrobou domovních čističek odpadních vod, podal informaci o jejich výrobcích. Čistička pro jeden
rodinný dům stojí včetně montáže 50 000,- Kč. Starostka obce, paní Božovská, informovala o plynofikaci obce. Obec
má zajištěny finanční prostředky a Pištín zaplatí na plynofikaci 3 mil. Kč. Dále byli občané informováni o tom, že se v
letošním roce bude v Češnovicích provádět výstavba obecního bytu. Kdo má zájem může na obecním úřadě zažádat o
přidělení obecního bytu. V diskusi se občané dotazovali na udržování pořádku v okolí obce, upozorňovali na stále
vznikající černé skládky a byl také přednesen návrh na zřízení sběrného dvora. Byl zodpovězen také dotaz na to, jak se
bude obecní úřad stavět k vyhlášce o spalování zahradního odpadu, která začne platit 1.7.2002.
Veřejné zasedání v Češnovicích ze dne 18.4.2002
V Češnovicích se veřejné schůze zúčastnilo zhruba padesát občanů, kterým zástupce firmy Ervi-pur, vyrábějící domovní
čističky odpadních vod, představil jejich produkty. Pak byli přítomní seznámeni s hospodařením obce v roce 2001 a s
rozpočtem na rok 2002. Starostka obce podala informaci o plynofikaci. Občanům bylo vysvětleno, že důvody, proč obec
zrušila velkoobjemové kontejnery, byly stále rostoucí nadměrné vývozy těchto kontejnerů a nepořádek v jejich okolí.
Pro volby do místních zastupitelských orgánů chystá obecní úřad uspořádat anketu, v níž se mohou občané vyjádřit,
koho by rádi volili. V diskusi se řeč opět stočila na nepořádek na místě, kde dříve stály velkoobjemové kontejnery.
Řešila se také dopravní situace v obci. Výstavba obchvatu okolo obce je plánována na rok 2010, oprava mostu u
hospody byla odložena. Kvůli bezpečnosti v obci se diskutovalo nad dotazy občanů na vybudování chodníků v
Češnovicích na dolánku a zda je možné vybudování přejezdových pásů na okrajích obce, aby byla přes vesnici
dodržována povolená rychlost.
Zasedání ze dne 7.5.2002
- byla projednána nabídka specializované firmy na změření radonu. Členové zastupitelstva budou v obci informovat
obyvatele o možnosti bezplatného měření radonu v rodinných domech.
- byla projednána žádost o zapůjčení kontejnerů. Bylo schváleno zapůjčit kontejnery pro ČSAD Jihotrans České
Budějovice za nátěr a údržbu (buď 1 ks nebo 2 ks). Zapůjčení na dobu 1 roku. Pokud je bude obec potřebovat budou
kontejnery vráceny dříve.
- bylo jednáno o úklidu návsi v Češnovicích před setkáním rodáků. Úklid by se měl zaměřit na nátěr plotu u hospody,
úprava prostranství u stoky a za motelem U kapličky.
Zasedání ze dne 27.5.2002
- byla projednána stížnost občanů Češnovic na dopravní situaci v obci. Obecní zastupitelstvo přijalo usnesení, které
bude v písemné formě zasláno trvale hlášeným občanům podepsaným pod stížností.
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- byla projednána situace při úklidu obcí. Bylo navrženo přijmout pracovníka na úklid obce na plný úvazek.
- k řešení dopravní situace v Češnovicích bylo rozhodnuto uspořádat jednání s občany, které se uskuteční dne
20.6.2002 v 10 hod v Češnovicíh a na které budou pozváni zástupci následujících orgánů státní správy: Okresní úřad odbor dopravy, Krajský úřad – odbor dopravy, Ředitelství silnic a dálnic, Krajské ředitelství Policie ČR, Okresní
ředitelství Policie ČR – dopravní inspektorát. Ti by měli odborně posoudit, jak nejlépe pomoci při řešení problémů
s dopravním zatížení Češnovic. Na základě jejich doporučení bude obecní úřad postupovat.
Zasedání ze dne 3. 7. 2002
- byl schválen koeficient růstu nájemného od 1.7.2002 do 31.12.2002 na 1,04.
- starostka informovala zastupitelstvo o jednání ohledně řešení dopravní situace v Češnovicích. Zastupitelstvo schválilo
doplnit dopravní značku označují začátek obce dopravní značkou doporučená rychlost – 40 km.
- byla předložena studie na přestavbu sportovních kabin na hřišti v Pištíně. Zastupitelstvo nemá proti této studii
připomínky.
- byla podána žádost na dotaci na vybudování záchranného integrovaného systému .
- zastupitelstvo schválilo nabídnout k odprodeji akcie České spořitelny a.s za současných podmínek. Předpokládaná
tržba je 35 000,- Kč.
- firma SAHOS Litvínovice informovala o záměru vystavět v Pištíně (vedle firmy Praktic) halu na výrobu
dřevoobráběcích strojů. Činnost bude představovat běžnou zámečnickou výrobu (soustruh, fréza, svářečka –
počítačem řízené stroje.) Zastupitelstvo provede prohlídku závodu ve Stecherově mlýně ve středu 10.7.2002 v 17.30
hodin. Na prohlídku pojedou zastupitelé a občané bydlící v okolí uvažované haly.
- pan Ficl seznámil zastupitelstvo s tím, že preventivní požární prohlídky v Pištíně budou provedeny na podzim.
- bylo schváleno, aby příští zastupitelstvo, které vznikne po podzimních komunálních volbách, mělo 9 členů.
Finanční rozpočet obce na rok 2002
Následující tabulka přibližuje rozpočet hlavních položek příjmů a výdajů obce na rok 2002 a jejich plnění k 30.6.2002
v tisících Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je pokryt zůstatkem z roku 2001.
Příjmy (tis. Kč)
Výdaje (tis. Kč)
Rozpočtová kapitola
Rozpočet
Plnění
Rozpočtová kapitola
Rozpočet
Plnění
Daňové výnosy
2605,0
980,9
Lesní hospodářství
300,0
136,1
Správní poplatky
7,0
2,2
Silnice
80,0
36,9
Poplatek ze psů
6,0
6,2
Dopravní obslužnost
50,0
16,6
Poplatek z ubytování
10,0
7,7
Vodovod
2,0
7,7
Dotace
23,8
33,8
Kanalizace
60,0
39,2
Lesní hospodářství
210,0
1,7
Příspěvek na MŠ
20,0
20,0
Stočné
30,0
28,7
Příspěvek na ZŠ
200,0
93,3
Nájem vodovodu
30,0
26,4
Místní knihovny
29,0
33,5
Pronájem rybníka
0,5
0,5
Kroniky
8,0
3,5
Zájmová činnost v kultuře
140,0
36,9
Památky
1,0
0,0
Bytové hospodářství
23,0
8,2
Zájmová činnost v kultuře
50,0
56,2
Pohřebnictví
5,0
1,7
Tělovýchova
45,0
39,9
Komunální služby a územní rozvoj
80,0
21,0
Zdravotní péče
26,0
20,6
Sběr komunálních odpadů
110,0
79,5
Bytové hospodářství
10,0
41,2
Činnost místní správy
20,0
29,4
Veřejné osvětlení
150,0
49,3
Příjmy z úroků
60,0
31,9
Pohřebnictví
37,0
16,1
Sběr komunálních odpadů
300,0
115,7
Veřejná zeleň, vzhled obcí
105,0
84,0
Celkem
3 360,3
1 296,7
Sociální dávky zdr. postiženým
18,0
12,0
Požární ochrana
35,0
104,7
Místní zastupitelské orgány
140,0
78,9
Činnost místní správy
580,0
243,7
Služby peněžních ústavů
5,0
2,6
Pojištění majetku
30,0
52,4
Plynofikace obce
3 258,5
191,3
Příspěvky církvím
15,0
15,0
Celkem
Výsledky voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
V polovině června se uskutečnily volby do parlamentní sněmovny. V následující tabulce

5 554,5

1 510,4

Marta Kubaštová
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jsou shrnuty výsledky voleb v obou volebních okrscích v naší obci a pro porovnání souhrnné výsledky za Jihočeský kraj
a za celou republiku. Údaje byly čerpány z internetových stránek Českého statistického úřadu věnované volebním
výsledkům – www.volby.cz.
Volby do PS Parlamentu ČR
(14.6.-15.6.2002)
Počet osob v seznamu voličů
Počet voličů – účastníků voleb
Počet platných hlasů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Národně demokratická strana
Demokratická liga
Česká str.sociálně demokrat.
Balbínova poetická strana
Občanská demokratická aliance
Volba pro budoucnost
Humanistická aliance
Akce za zruš.Senátu a proti t.
Naděje
Nové hnutí
Republikáni Miroslava Sládka
Cesta změny
Česká strana národně sociální
Romská občanská iniciativa ČR
Strana zdravého rozumu
Str.venkova-spoj.občan.síly
České sociálně demokrat.hnutí
Česká pravice
Republikáni
Sdružení nezávislých
Občanská demokratická strana
Komunistická str.Čech a Moravy
Moravská demokratická strana
Koalice KDU-ČSL, US-DEU
Strana za životní jistoty
Pravý Blok
Strana zelených
Strana demokrat.socialismu

Pištín
abs.

%

Češnovice
abs.
%

Celkem
abs.

%

Jihočeský kraj
abs.
%

Česká republika
abs.
%

239
134
134

56,07

149
98
98

65,77

388
232
232

59,79

502 951
292 287
290 888

58,11

8 264 484
4 793 706
4 768 006

58,00

0
0
39
0
2
1
0
1
0
0
1
0
5
0
0
3
16
28
29
3
0
6
-

0,00
0,00
29,10
0,00
1,49
0,74
0,00
0,74
0,00
0,00
0,74
0,00
3,73
0,00
0,00
2,23
11,94
20,89
21,64
2,23
0,00
4,47
-

0
0
31
0
0
0
1
0
0
3
3
1
4
0
0
5
22
9
15
1
0
3
-

0,00
0,00
31,63
0,00
0,00
0,00
1,02
0,00
0,00
3,06
3,06
1,02
4,08
0,00
0,00
5,10
22,44
9,18
15,30
1,02
0,00
3,06
-

0
0
70
0
2
1
1
1
0
3
4
1
9
0
0
8
38
37
44
4
0
9
-

0,00
0,00
30,17
0,00
0,86
0,43
0,43
0,43
0,00
1,29
1,72
0,43
3,87
0,00
0,00
3,44
16,37
15,94
18,96
1,72
0,00
3,87
-

173
314
88 232
1 668
753
476
1 035
1 186
2 478
1 190
2 836
592
3 963
95
429
10 242
75 599
53 098
35 637
2 669
2 194
6 029
-

0,05
0,10
30,33
0,57
0,25
0,16
0,35
0,40
0,85
0,40
0,97
0,20
1,36
0,03
0,14
3,52
25,98
18,25
12,25
0,91
0,75
2,07
-

5 532
4 059
1 440 279
9 287
24 278
16 730
8 461
9 637
29 955
139
46 325
13 169
38 655
523
10 849
41 773
602
2 041
6 786
132 699
1 166 975
882 653
12 957
680 671
41 404
28 163
112 929
475

0,11
0,08
30,20
0,19
0,50
0,35
0,17
0,20
0,62
0,00
0,97
0,27
0,81
0,01
0,22
0,87
0,01
0,04
0,14
2,78
24,47
18,51
0,27
14,27
0,86
0,59
2,36
0,00

Setkání rodáků
U příležitosti setkání rodáků Češnovic, které se konalo v roce 1992, složil Jan Chaloupek, jeden z rodáků, kteří byli
v padesátých letech z obce vystěhováni, následující oslavnou báseň:
Češnovičtí staří rodáci sešli se zde na pouti,
navštívit stoletou kapli, nikoho nezarmoutí.
Děkujem všem co přispěli, penězi nebo prací,
na opravu staré kaple, Pán Bůh stokráte vrací,
jakápak pouť bez mše svaté, bez hudby u pomníku,
bez hasičů ve stejnokrojích, svatá Anno moc díků.

Dlouhá doba uplynula, vzpomínáme s vděčností,
mnozí nejsou mezi námi, ti už jsou na věčnosti,
někteří již věkem sešli, jiné nemoc schvátila,
pamětníci už tu nejsou, když se kaple stavěla.
Každý pomoh jak jen mohl, stavěli si v obci chrám,
věřili, že jednou v nebi přijme je sám Kristus Pán.

Výročí má zdejší kaple, dočkala se obnovy,
nás rodáky pozvali dnes na pouťové oslavy.
Přejeme my rodné obci, aby jenom vzkvétala
a už nikdy své rodáky z obce nestěhovala.
Žádný nemá právo na to, aby druhému škodil,
černé skvrna vymizela, je to hanebný podíl.
Věřme, že se budou rodit děti s rovnou páteří,
do kořene vymizí zlo, pravda ta ať vítězí.

Poděkování se sluší zdejšímu starostovi,
který celou akci řídil, člověk do dnešní doby.
Kulturu on prosazuje, jako kdys ochotníci,
starostu hned podobného nenajdete se svící.
Díky jemu, díky Vám všem, kteří chcete v lásce žít,
svorně spolu po sousedsku, rodina s rodinou být.

Jan Chaloupek
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SPOLEČENSKÉ AKTIVITY V OBCI
Akce pro děti pořádané v Češnovicích
Dne 2. března 2002 se v Češnovicích konal dětský karneval. Hudební produkci zajišťovala dětská kapela
Spalničky, která v Češnovicích vystupovala už po několikáté. V sále nezůstalo volné snad ani jedno místo, protože se
přišly bavit nejen místní děti, ale i jejich rodiče, příbuzní a také kamarádi z okolí. Při výběru masek měly děti opravdu
velkou fantazii a na karnevalu jste mohli potkat nejrůznější princezny, čaroděje, čerty a další pohádkové bytosti. Během
karnevalu probíhala řada soutěží pro malé i větší děti a nechyběla také tombola s velkým množstvím cen. Tyto ceny
věnovali různí sponzoři. Po vystoupení kapely Spalničky následovala diskotéka a celá akce se pro některé děti protáhla
až do pozdních večerních hodin. Celé odpoledne bylo organizačně velmi dobře zvládnuto a myslím, že děti se již teď
těší na příští rok.
Další akce pořádaná pro děti byl tzv. dětský den, který se již tradičně koná v sobotu před začátkem prázdnin.
Tento rok byla pro dětský den vyhrazena sobota 29.6. Děti se sešly na hřišti a odtud se po skupinkách vydávaly na trasu
soutěžního odpoledne. Trasa vedla přes ves až do lesa Obecný a zpět. Na trase bylo rozmístěno 13 stanovišť a děti na
nich plnily různé úkoly ať už vědomostní nebo sportovní - chození na chůdách, skákání přes švihadlo, poznávání ptáků,
luštění doplňovačky, střelba ze vzduchovky, apod. Po absolvování celé trasy děti došly zpět na hřiště, kde na ně čekala
sladká odměna a zde si také opékaly špekáčky. Na organizaci celého odpoledne se podílela řada rodičů a výsledkem
bylo velice příjemné zahájení prázdnin se spoustou zážitků pro všechny děti.
Marta Klečková

RECEPTY NAŠICH ČTENÁŘEK A ČTENÁŘŮ
Kokosová buchta
36 dkg hladké mouky
20 dkg cukru krupice
1 vanilka
1 kypřící prášek
3 vejce
1 zakysaná smetana
Celá vejce ušleháme přidáme cukr, vanilku a ještě trochu
šleháme. Pak dáme zbytek surovin a vyšleháme těsto.
Těsto nalijeme na vymazaný a moukou vysypaný plech a
syrové těsto posypeme směsí 15 dkg kokosu smíchaného
se 7 dkg práškového cukru.
Dáme upéci a hotovou buchtu zalijeme roztokem :
1 smetana + 5 dkg rozpuštěného másla.
Buchta není časově náročná na přípravu a výsledek vás
mile překvapí.
Raffaello řezy
Těsto: 30 dkg polohrubé mouky, 25 dkg másla,
5 žloutků, 1/2 prášku do pečiva, 15 dkg
moučkového cukru.
Náplň: 3 tvarohy, 2 vanilkové pudinky, 3 lžíce kokosu,
moučkový cukr, mléko.
Poleva: sníh z 5-ti bílků, 5 lžic kokosu, 5 lžic cukru.
Na vymazaný a vysypaný plech dáme těsto, naneseme
náplň a na ní rozetřeme polevu a zvolna pečeme ve
vyhřáté troubě.

Ovocný koláč
Co potřebujete: 1 hrnek vody, 1 hrnek másla, 1 hrnek
cukru, 4 vejce, 2 hrnky sušeného ovoce, 1 lžičku prášku
do pečiva, 1 lžičku soli, citrónový džus, oříšky, 1 láhev
kvalitní whisky.
Postup:
1. otestujte whisku, je-li kvalitní
2. připravte si hlubokou misku
3. otestujte whisku, je-li skutečně kvalitní
4. ještě jednou otestujte whisku, pro jistotu
5. do připravené misky vložte máslo, jedno vejce,
zapněte mixer a rozšlehejte
6. ujistěte se, zda-li whiska je stále dostatečně kvalitní
7. vypněte mixer čudlíkem "off"
8. bude-li pořád vrčet, vytrhněte šňůru ze zásuvky
9. testujte whisku, testujte whisku, testujte whisku
10. mimo misku si rozmačkejte vejce
11. prubněte whisku, je-li dostatečně ...... ehm .... tekutá
12. přidejte do misky hrnek soli, vlastně tři, proč šetřit
13. přilijte džus, přiměřeně
14. přidejte lžíci, třeba cukru nebo co to je
15. whiska
16. zapalte troubu
17. vypněte misku a vyhoďte hořící troubu oknem
18. otestujte zbytek whisky
19. a vůbec, kdo vás sakra nutí do toho strašného koláče
20. jděte spát.

Letní večeře
Na másle orestujeme 2 nakrájené cibule a 1 nakrájenou papriku, osolíme a opepříme.
4 plátky chleba namažeme hořčicí a položíme je na plech.
Na plátky chleba položíme plátky salámu a ještě orestovanou zeleninu.
Postrouháme tvrdým sýrem a dáme zapéct na 8 – 10 minut do trouby.
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SPOLKOVÁ ČINNOST V NAŠICH OBCÍCH
Z činnosti SDH Češnovice v prvé polovině roku 2002
Sbor dobrovolných hasičů v Češnovicích pořádal 26.1.2002 hasičský ples, o který byl tradičně velký zájem. K
poslechu a tanci hrála kapela Keramik, okolo půlnoci byla tažena tombola, která obsahovala množství cen, takže téměř
každý vyhrál. Mimo to že hlavní cenu rádio zakoupil sbor, nutno poděkovat za dary našim členům, ale i místním
podnikatelům a živnostníkům. Tombola ples jen zpestřila a zábava pokračovala téměř do svítání.
O měsíc později pořádaly naše členky dětský maškarní ples, o který je již několik roků velký zájem a ani letos
tomu nebylo jinak.V příjemném prostředí nově zrekonstruovaného sálu kulturního domu v Češnovicích hrála kapela
Spalničky, která umí děti jaksepatří pobavit, neboť na programu nejsou pouze písničky, ale též hry pro zúčastněné děti,
masky se dostavily v hojném počtu. Ovšem poděkování patří hlavně některým našim mladším členkám, za léta vzorně
zajištěné akce tohoto druhu.
Po dohodě s obecním úřadem, byly některými aktivními členy naší organizace odborně poraženy a rozřezány
dva staré stromy u potoka (viz fotografie), v místě proti obecnímu pohostinství. Tyto se již nebezpečně skláněly a
případným
nekontrolovaným pádem by
ohrozily kolemjdoucí i
parkující automobily.
Likvidace stromů byla
značně náročná, neboť
tyto přirozeně padly
přes širokou návesní
stoku a zčásti mimo a
tam
musely
být
rozřezány na kusy,
dříví bylo odvezeno,
byly spáleny osekané
větve,
prostranství
bylo uklizeno a vše
bylo dáno do pořádku,
jako bylo předtím.
V
průběhu
měsíce dubna, pomohli členové sboru
přivézt zařízení bývalé
knihovny a knihy ze skladu čerpací stanice Pletka, do novostavby víceúčelového objektu obce, kde je opět místo i pro
novou knihovnu. Tehdy darovala rodina Hrachů z č.p.3, do obecní knihovny na 500 kvalitních a hodnotných knih, což je
značný přírůstek k dosavadnímu základu.
Když začal obecní úřad připravovat setkání rodáků po 10 letech, hasiči byli vyzváni, aby pomohli též zajistit
některé dílčí akce, což bylo přislíbeno. Obětaví členové sboru se scházeli v měsíci červnu každé úterý po návratu ze
zaměstnání a pracovali na úpravě veřejných ploch a zeleně, hlavně v okolí kaple a u obecního hostince. Zařizovali si též
novou hasičskou zbrojnici, která vznikla v nové víceúčelové obecní budově za pohostinstvím. Na stěnách osadili pevné
police, na kterých v budoucnu spočinou hadice a další výzbroj a výstroj.
V den pouti svaté Anny, která letos vychází na neděli 28.července, kdy se v Češnovicích koná i setkání rodáků
z obce se v nové zbrojnici u příležitosti jejího slavnostního otevření uskuteční velkolepá výstava starých hasičských
relikvií. Dobrovolní hasiči v Češnovicích si proto dovolují pozvat místní občany, rodáky i zájemce z okolí na výstavu,
kde bude možné shlédnout celé vývojové série kupříkladu hasičských stejnokrojů, přileb, opasků, čepicových a
přilbových odznaků, trofejí ze soutěží, mezi nimiž vynikají putovní standarty ONV Č.Budějovice a KNV Č.Budějovice,
pro vítěze okresních a krajských kol z prvé poloviny padesátých let. Dále zde budou staré proudnice, krásné plesové
pozvánky z meziválečného období, sekerky, diplomy a řada dalších předmětů, z nichž každý i ten nejmenší stojí za
shlédnutí. Vystaveny zde budou i oboustranně malované kulisy dávno zaniklého ochotnického divadelního spolku v
Češnovicích s fotografiemi některých jeho členů. Ve spolupráci s obcí budou zde též vystaveny staré fotografie týkající
se starých Češnovic. Tak rozsáhlou výstavu zde ještě hasičský sbor nikdy neuspořádal a do budoucna se s ní již
nepočítá, proto jsou srdečně zváni všichni zájemci.
29. června pořádal hasičský sbor slavnostní den pro děti, na počest ukončení školního roku a začátku prázdnin.
Sraz byl na hřišti za domem č.p.2, a na programu byly některé hry, naučná stezka zaměřená na znalosti přírody, ptáků a
rostlin, chůze na chůdách, střelba ze vzduchovky, večer opékání uzenin na táboráku. Rozchod těch nejvytrvalejších byl
téměř za tmy. Nad zdárným průběhem odpoledne bděly členové a členky hasičského sboru.
Spolupráce s obecním úřadem je léta na velmi dobré úrovni ale není divu, neboť stejně jako jinde dobře
spravované obce chtějí v prvé řadě mít organizované a vycvičené záchranáře z řad svých obyvatel, kteří dobře znají
místní poměry a vždy přispěchají na pomoc, dostane-li se kdokoliv do nouze.
Jan Caletka
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Z HISTORIE NAŠICH OBCÍ
Pištínské kostelní zvony
Před první světovou válkou byly na zdejším kostele pravděpodobně čtyři zvony. Za první světové války 19141918 byly dva zvony rekvírované (zabavené) k válečným účelům. Na věži zůstal hlavní zvon a umíráček.
Podle zápisu z kroniky dne 8. dubna 1923 se konala ve zdejší osadě velká slavnost zavěšení dvou nových
zvonů na kostele sv. Vavřince. Jednalo se o zvony za rekvírované za první světové války 1914-1918. Nové zvony a to
prostřední, laděný do tónu "C" dostal číslo 291, vážil 262 kg, byl vysoký 54 cm a spodní vnější průměr měl 73 cm. Na
tomto zvonu byl obraz sv. Kříže a P. Marie a pod tím byl nápis :"Panno Maria, oroduj za nás" a pak věnování : "Na
paměť 100 padlých a nezvěstných vojínů ve světové válce 1914-1918 z pištínské farnosti" a sice : z Pištína 12 padlých a
nezvěstných, z Břehova 4, z Dehtář 4, z Čejkovic 25, z Češnovic 11, z Pašic 2, ze Zalužic 4, a ze Zlivě 38 padlých a
nezvěstných vojínů. Datum ulití je 1923.
Druhý zvon, laděný do tónu "es" dostal číslo 292 a vážil 126 kg. Výška zvonu byla 50 cm a vnější spodní
průměr měřil 62 cm. Na tomto menším zvonu byl obraz sv. Josefa s Ježíškem a nápis: "Svatý Josefe ochránče sv.
Rodiny a Církve sv., oroduj za nás.". Datum ulití rovněž rok 1923. Tyto zvony dodala firma Rudolf Perner z Českých
Budějovic za cenu 15 000,00 Kč a na tento obnos ve farní osadě bylo sebráno 10 000,00 Kč.
Za druhé světové války, koncem roku 1941 musel vyplnit "Ohlašovací list pro bronzové zvony" každý vlastník
zvonu, většinou Farní či Obecní úřad, ale i jednotlivci. V ohlašovacím listě, který se povinně odesílal ihned Okresnímu
úřadu, muselo být uvedeno místo a majitel zvonu, váha zvonu, rozměry - průměr a výška. Dále dotace a nápisy na
zvonech, použití a umístění zvonu. V posledním odstavci byla označena hodnota zvonu písmeny A až D.
Nejhodnotnější, zpravidla gotické a renesanční zvony byly označeny D, barokní C, nejmladší pak A. Zatím co D, jako
historicky cenné, byly ponechány, skupina A byla likvidována jako první.
Ohlašovací list pro bronzové zvony byl v Pištíně dne 27. prosince 1941 vyplněn následovně: hlavní zvon č. 1
vážil 870 kg, výška 88 cm, spodní vnější průměr byl 112 cm - tento zvon, zasvěcený sv. Jiljí byl ulit ve zvonárně
Nového města Pražského v roce 1498 - tento zvon byl označen D, jako historicky cenný, starobylý a je na kostelní věži
dodnes. Přežil obě rekvírování za první i druhé světové války. Zvony č. 2 a 3 jsou ty, které se zavěšovaly při slavnosti v
roce 1923 a jsou již výše blíže popsány a v ohlašovacím listě byly označeny jako zvony skupiny A.
Tyto byly odvezeny 18. března 1942. Zvon č. 4 vážil 37 kg, výška 30 cm vnější spodní průměr 37,5 cm, který
byl odlit v roce 1752 Antonem Peglem z Č. Budějovic byl označen písmenem C jako barokní. Tento byl za první
světové války ponechán, a proto bylo snahou Farního úřadu tento zvon ponechat a zachránit. Tato snaha však byla
marná, protože dne 15. června 1942 byl rovněž tento zvon dodatečně odvezen.
Osud však tomuto zvonu přál. Zvony na nádraží dávali do vagónů vojáci, a hlavní dozor na toto měl důstojník
Václav Dvořák z Pištína. Zvon odvezl a zakopal v kasárnách, kde byl schován do konce války. Po válce jej vrátil do
Pištína, kde na věži slouží dodnes.
Ke konci roku 2001 byla dána možnost na základě ověřených kopií originálů o rekvizici zvonů, které jsou
uloženy ve Státním archivu v Praze, žádat o náhradu nebo navrácení zvonů, rekvírovaných za druhé světové války.
Zvony, o jejichž vydání se jedná, byly buď roztaveny, nebo jsou dosud uloženy v Hamburku. V naší farnosti se jedná o
dva zvony skupiny A, které byly likvidovány jako první, takže je malá naděje, že by se nalézaly mezi zvony uloženými v
Hamburku. Podařilo se tyto potřebné doklady včas získat a přiložit k žádosti o navrácení zvonů nebo finanční
vypořádání, která se zasílala do Ženevy.
Poznámka:
V Ohlašovacím listu o bronzových zvonech z r. 1941 se uvádí hlavní zvon sv. Jiljí jako D, že byl odlit r. 1498. Toto
datum ve skutečnosti na zvonu je uvedeno. Ovšem v první kronice obce Pištín, která byla opsána z farních kronik, se
doslova uvádí: roku 1752 dne 19. dubna vypukl v Pištíně znovu oheň u souseda Kokty, tehdejšího rychtáře, vyhořela
celá ves, dva lidé dospělí, muž a žena a jedno dítě. Shořela také celá fara, věž na kostele, zvony spadly a se rozbily,
shořela střecha kostela, až chytal též oltář sv. Linharta, ale zde oheň uhašen a kostel od další škody zachráněn. Stařičký
a výborný farář Josef Schnölzer ztratil vše, co měl, sotva matriky a breviáře zachránil. V celém Pištíně zůstala tehdy
jediná školní světnice uchráněna požáru, a tak se farář až do r. 1753 uchýlil do dvora Suchá. Nová stavba fary a
oprava kostela rozpočtena na 2 126 zlatých a 25 krejcarů. Ježto Pištín peněz neměl půjčil na to kostel hosínský. V roce
1753 pořízeny nové zvony, které ale v roce 1759 znovu musely se přelíti. Odpovídá tomu i zvon č. 4, uvedený jako C barokní, který byl rekvírován jako poslední v červnu 1942. Znovu obnovení věže po požárech dokládá i datum 1766 na
fasádě západní strany věže. Snad se to podaří někdy vysvětlit.
Josef Drázda
Proměny češnovické návsi očima posledního desetiletí
Že češnovická náves je pěkně zelená, to každý zná z oblíbené lidové písně. Její větší část bývala před rokem
1968 návesním rybníkem, po rekonstrukci potoka vznikl na místu rybníka park a od té doby zde nebylo větších změn.
Snad pouze v roce 1974, byl při státní silnici postaven tzv. poutač, na betonovém podstavci kovový symbol JZD s
hvězdou, který byl v roce 1990 odstraněn. Velký zásah do návesní zeleně, nastal v roce 1992, při budování vodovodního
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řádu, ale to byla záležitost, na kterou obec čekala již řadu let. Ještě v tomto roce byly uloženy kabely vysokého napětí do
země, zbořen starý el. transformátor a nahrazen byl novým, moderním.
Ale vraťme se k roku 1989 a povšimněme si stavebního vývoje některých budov lemujících náves, neboť
změny jsou značné. Selská stavení, která byla řadu let v užívání JZD, byla v po roce 1989 v žalostném stavu.
Restitučního navrácení se nedočkala usedlost č.p.12., lidově Pletkovina, která byla zbořena do gruntů. Na Volmanovině
č.p.13 byl asi 2 roky plakát, že usedlost je na prodej, nikdo však dlouho neměl zájem. Podobně i Jiříkovina č.p.15, byla
dlouho na prodej. Západní část návsi, při výjezdu z obce, byla tedy několik let v žalostném stavu, navíc zchátralá byla i
obecní kaple, do níž střechou zatékalo, část stropu byla shnilá. Byl to velmi neutěšený pohled na tuto část obce.
Hasičský sbor v Češnovicích si v roce 1990 vzal na starost zachránit návesní kapli svaté Anny z roku 1892 a tuto
zrekonstruoval, vyspravil krytinu i shnilý strop kaple. Protože lešení bylo tehdy postaveno až ke střeše věže, bylo též
provedeno nové oplechování, které uhradil obecní úřad. V té době neřešitelnou záležitost s výrobou profilovaných a
kulatých oken vyřešil místní občan, který je vyrobil podle originálů a zcela zdarma, hasiči pak provedli opravu fasády.
Byl to prvý zrekonstruovaný objekt v této části obce.
Téměř na opačné straně návsi, za domkem č.p.2, bylo vybudováno tenisové hřiště s betonovým povrchem a
vedle zatravněné hřiště na minifotbal.
Po roce 1993, byly prodány dlouho nabízené usedlosti č.p. 13 a 15. První byla prodána Volmanovina č.p.13,
kterou odvážně koupil mladý architekt z Prahy, jehož předkové mají kořeny v obci. Nebál se jít do projektu, který se
nikdo před ním neodvážil realizovat. Nechal totiž celou zchátralou usedlost zbořit a na jejím místu vybudoval podle
vlastního projektu čerpací stanici pohonných hmot Pletka, která se ukázala velmi prospěšným zařízením nejen pro
motoristy, ale i pro obec.
Jiříkovinu č.15 koupil majitel stavební firmy z Českých Budějovic, který ji prodal dalšímu majiteli a ten z
usedlosti udělal velkorysými stavebními úpravami motel s celodenním provozem, ubytováním, dvěma výčepnami piva,
salonkem a prodejnami. Byly položeny chodníky, upraveno okolí, vše působí vskutku velkoryse, motel je další chloubou
obce.
Mezitím mnohá selská stavení na návsi dostala minimálně novou střešní krytinu, usedlosti byly opraveny
svépomocí i stavebními firmami a památkovým úřadem. Obec dala opravit pomník padlých ve světové válce a v roce
1999 provedla stavební firma generální opravu kaple svaté Anny z roku 1892, včetně výměny veškeré krytiny, instalace
okapů, provedení nové fasády a vnitřních oprav. Ve druhé polovině roku 2001, byla postavena víceúčelová budova
obecního úřadu pro Češnovice. Zčásti byla vystavěna na volném obecním pozemku a zčásti na místu staré lednice patřící
k obecní hospodě. Objekt bývalé lednice byl později přestavěn a v minulosti sloužil jako kancelář MNV a JZD,
Občanského výboru, byla zde obecní knihovna, bazar LiJana, klubovna mládeže a místnost tradic hasičského sboru. Po
poslední přestavbě skýtá budova místnost pro obecní knihovnu, zasedací místnost, hasičskou zbrojnici a v podkroví jsou
prostory pro slušný podkrovní byt, na který však nezbyly finance. Stavbou tohoto objektu byl uzavřen magický kruh,
který vymanil češnovickou náves z palby kdysi oprávněné kritiky a naopak již vzpomenutá západní část je dnes
chloubou obce, neboť jsou zde nově postavené, či vzorně upravené a udržované domy, objekty a provozovny.
V období po
roce 1989 došlo v
Češnovicích i v ostatních částech, obzvláště
na Horánku k opravě,
přestavbě a výstavbě
nových
rodinných
domů i provozoven,
k úpravě
a údržbě
veřejného prostranství
tak, že je radost v obci
kamkoliv pohlédnout.

Jan Caletka

Na fotografii je pohled na opravenou usedlost č.p. 15, Jiříkovina, dnes motel u Kapličky.
Deset let nohejbalového turnaje v Češnovicích
Součástí češnovické pouti bývalo sportovní soutěžení v nejrůznější podobě. V minulých letech jím byly např.
fotbalové zápasy svobodných se ženatými. Tato tradice byla někdy v polovině osmdesátých let přerušena a začátkem

STRANA

10

ZPRAVODAJ SLOUČENÝCH OBCÍ

2002 / 1

devadesátých let, kdy fotbalové hřiště za č.p. 60 přestalo být udržováno, zarůstalo vysokou travou a začalo se spíš
využívat jako skládka materiálu pro vodovod a opravu komunikací, to s jejím obnovením nevypadalo nijak růžově.
Před deseti lety, o svatoanenské pouti v roce 1992, se naskytla jedinečná příležitost obnovit tradici pouťového
sportovního zápolení. U příležitosti stoletého výročí vysvěcení kaple sv. Anny se tehdy v Češnovicích konalo setkání
rodáků. Přípravy na setkání rodáků byly velmi důkladné a kromě opravy kapličky, opravy chodníků, úklidu veřejného
prostranství bylo v létě roku 1992 zrovna dokončeno svépomocí obyvatel Češnovic budované tenisové hřiště.
Slavnostním uvedením hřiště do provozu se stal první ročník pouťového nohejbalového turnaje „O pohár obce
Češnovice“, který se uskutečnil právě o pouti v roce 1992. Tehdy se několik místních sportovních nadšenců rozhodlo, že
o pouti oželí „kolo štěstí“ v hospodě a případný rodinný dýchánek se zákusky a čajem, či kávou, a domluvili se, že
změří své síly v nohejbalu. Prvního ročníku turnaje se zúčastnila čtyři tříčlenná družstva. Přípravu a organizaci turnaje si
vzal na starost Jiří Novotný ml.. Obecní úřad věnoval putovní keramický pohár a jeho zmenšené kopie pro vítězné
družstvo. Ceny pro další účastníky poskytl Dům módy a sportu - PP. Celá akce se vydařila a stala se tak základem
tradice turnaje konajícího se každoročně bez přerušení až do současnosti.
V následujících deseti letech se pouťový nohejbalový turnaj značně rozrostl a stal se známým v poměrně širokém
okolí. Ze čtyř zúčastněných družstev z prvního ročníku se počet účastníků vyšplhal až na dvanáct a nebýt omezení
hracího systému, který nedovoluje účast většího počtu družstev, mohl se několika ročníků zúčastnit vyšší počet družstev.
Před vyřazovacím systémem některých turnajů pořadatelé preferují, aby každé družstvo sehrálo aspoň pět zápasů.
Z důvodu tohoto omezení bývají někdy někteří přespolní zájemci odmítnuti. Přednost účasti mají místní a ostatní
dlouholetí účastníci.
Hrací systém turnaje se vyvíjel spolu s rostoucím počtem účastníků. První dva ročníky byly odehrány systémem
každý s každým. Ve třetím ročníku byla družstva rozlosována do dvou čtyřčlenných skupin. Ve skupinách se hrálo
systémem každý s každým, podle umístění ve skupinách se pak družstva utkala o celkové umístění – vítězové o celkové
první a druhé místo, druzí o celkové třetí a čtvrté, atd. V každé skupině bylo odehráno šest utkání a na to spolu se čtyřmi
dalšími o celkové umístění stačilo pouťové nedělní dopoledne. Následující čtvrtý ročník byl v tomto směru přelomový.
Do turnaje se přihlásilo dvanáct družstev. Ta byla rozdělena do dvou skupin a turnaj se hrál stejným hracím systémem,
jako v minulém roce, vylepšeným o semifinálové zápasy prvních dvou družstev ze skupin. To znamenalo odehrát
dvakrát patnáct zápasů ve skupinách a osm zápasů o celkové umístění. Na jediném hřišti nebylo možné takový počet
zápasů odehrát během jednoho dne. Tak vznikl model turnaje, který byl zachován až do současnosti. V pátek je
rozlosování, boje ve skupinách probíhají v sobotu odpoledne a v neděli dopoledne a v neděli odpoledne se na pořad
dostávají zápasy o celkové umístění.
Přestože se o turnaji nevedou podrobné statistiky jako např. v NHL a výsledky z některých let se nezachovaly
úplné, lze z informací o výsledcích jednotlivých ročníků vybrat některé zajímavé údaje. V dosavadním průběhu turnaje
se na kurtu objevilo celkem 97 družstev, která mezi sebou odehrála 273 zápasů. Na vítězství v turnaji dosáhlo šest
družstev, rekordmanem je družstvo ČEDAM se třemi prvenstvími. Nejčastějším účastníkem turnaje je družstvo Santos
Plástovice, které v dosavadní historii startovalo osmkrát, z hráčů se Jiří Novotný aktivně zúčastnil devíti ročníků.
Nejmladším účastníkem byl Zdeněk Florián ml. ve druhém ročníku, kdy startoval v barvách družstva Češnovice ve
svých deseti letech. Nejstarším hráčem byl v 9. ročníku Zdeněk Špinar, tehdy hráč družstva Vačimiča. Nejvyšší věkový
průměr má už několik let družstvo Santos Plástovice, jehož hráči v desátém ročníku dosáhli dohromady věku
úctyhodných 133 let, naopak nejmladší bylo v desátém ročníku poprvé startující družstvo Caletrio s průměrným věkem
necelých 14 let. Asi nejjednoznačnějšího vítězství v turnaji dosáhlo družstvo Eagles v devátém ročníku, ve kterém
v žádném ze sedmi odehraných zápasů neztratilo ani set. Nejvyrovnanější zápas sehrála v semifinálovém utkání osmého
ročníku družstva ČEDAM a Santos Plástovice, kdy se o vítězi rozhodlo ve třísetové bitvě s rozdílem jediného míče
v každém setu.
V tabulce je přehled výsledků všech dosud konaných ročníků turnaje. Umístění z medailových míst z prvních tří
ročníků nebyla dobře zaznamenána a některá družstva už dnes nepamatujeme.
Roč Rok
Počet
1. místo
2. místo
3. místo
ník
účastníků
1. 1992
4
?
?
SK Prokeš (S.Lepša, I.Pokorný, R.Šindelář)
2. 1993
5
Pištín
Dívčice
SK Prokeš (S.Lepša, I.Pokorný, R.Šindelář)
3. 1994
8
Santos Plástovice Češnovice
Pašice (Ji.Ferebauer, Jo.Ferebauer, B.Milec)
4. 1995
12
Pištín
Buchta Lakers (J.Kubašta, V.Kubašta, J.Novotný) Češnovice
5. 1996
12
Santos Plástovice Buchta Lakers
FC Sedlák (P.Beneda, Z.Daňha, I.Petrouš)
6. 1997
10
FC Sedlák
LOK-HAM
ČEDAM (J.Boubal, J.Jíša, V.Růžička)
7. 1998
12
Eagles
FC Sedlák
ČEDAM (J.Boubal, J.Jíša, V.Růžička)
8. 1999
10
LOK-HAM
FC Sedlák
ČEDAM (J.Boubal, J.Jíša, V.Růžička)
9. 2000
12
Santos Plástovice ČEDAM
Eagles (Z.Florián, P.Šindelář, R.Šindelář ml.)
10. 2001
12
SK Bezdrev
Santos Plástovice
Eagles (Z.Florián, P.Novák, R.Šindelář ml.)
Popularitu si turnaj získal nejen dobrou organizační a herní úrovní, ale také hodnotnými cenami udělovanými
zúčastněným družstvům. Ceny pro účastníky turnaje poskytli živnostníci nebo firmy místní, z bližšího i vzdálenějšího
okolí. Sponzory turnaje byly (abecedně řazeno): Benzinová čerpací stanice Pletka, Češnovická hospoda, Digital
Equipment s.r.o., Dům módy a sportu – PP, Hostinec Na Dolánku Pištín, IT Systems, a.s., JOLA – půjčovna lodí,
Konzum R. Šindelář, LOK-HAM Mates, Motel U kapličky, OÚ Pištín, Penzion Jižní Dvůr, Pivovar Strakonice,
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Pneuservis B.Modr - Češnovice, Praktic s.r.o., Radiomobil a.s., Restaurace Blata Sedlec, SDH Češnovice, Zámečnictví
Caletka, Zamoko FF, ZOD Sedlec.
Lze si jen přát, aby i následující ročníky turnaje měly stále stejně dobrý ohlas a dělaly této pouťové tradici jen
dobré jméno. Díky za to patří všem výše jmenovaným sponzorům, stejně jako všem, kteří se podílejí na organizaci
turnaje.
Václav Kubašta
Na dnes už historické fotografii J. Caletky
z prvního ročníku nohejbalového turnaje je
zachycen zápas jednoho z účastníků, družstva
Pištína ve složení P.Lacina, K.Michalčík, J.Žáček.
Na druhé straně kurtu u sítě Jiří Novotný.
V popředí, na stolku keramické korbele pro vítěze
turnaje.

Dědova vina
Takto je nazván jeden ze čtyř příběhů v knize Robinson na Otavě, od spisovatele Karla Klostermanna. Podklad
k příběhu zachytil mistr okolo roku 1904, když pobýval ve Zlivi a na svých toulkách v poměrně širém okolí rozmlouval
s pamětníky starých časů, jejich příběhy si pečlivě zaznamenával a později je použil v některých známých i méně
známých dílech, jako Mlhy na Blatech, Snímky lidí a věcí, Robinson na Otavě a dalších. Historici a znalci jeho díla se
shodují na tom, že žádný z jeho příběhů není smyšlený, avšak s tím, že některým spíše záporným hrdinům pozměnil
záměrně příjmení.
O Češnovicích se v některých příbězích sice zmínil několikrát, avšak pouze okrajově, zato ve zmíněné povídce
Dědova vina, zaznamenal mistr životní příběh muže, který značnou část svého života prožil v Češnovicích. Jeho mládí
bylo spjato s pytláctvím nejhrubšího zrna a v souvislosti s tímto se bezmála zapletl do dvou vražd o kterých mnohé
věděl, avšak musel celý život mlčet a až na stáří se ze všeho vyzpovídal Karlu Klostermannovi, jako v životě snad
žádnému jinému. Nemohl tušit, že rozmlouvá s klasikem takovýchto příběhů a že to, co mělo zůstat navěky tajemstvím,
naštěstí pro nás bylo zachyceno v příběhu chlapce sirotka, který v mládí prožil spíše více špatného, nežli dobrého a tak
se probíjel životem, až se nakonec usadil v Češnovicích u hodného kmotra, bratra své matky. Celý příběh má též jistě co
říci ke staré historii pytláctví na hlubockém panství.
Starce, se kterým mistr rozmlouval v Češnovicích, nazval v příběhu Pojar. Tento se narodil okolo roku 1830 v
Dívčicích a záhy zůstal sirotkem bez otce, vychovávala jej sama matka, která pro těžkou dřinu na to neměla příliš času,
neboť chodila do roboty k panskému dvoru ve Dřítni, nebo Vondrově. Do školy nechodil, jeho školou byly okolní
rybníky, lesy a Blata. Zjara chodil po lukách a z hnízd vybíral obzvláště čejkám vejce, která pak nosíval do Českých
Budějovic, kde je od něho kupoval jakýsi Žid. Žil jako zvíře, chytal ryby, kladl oka, dal se i na pytláctví a sám se
chválil, že tomuto zlodějskému řemeslu rozuměl tak, že nebylo nad něho rovného. Na stopě mu již byly rybniční
mládkové a lesní hajní, ale žádný jej nepřistihl. Ale jednou jej dostali. Tehdy mu bylo již asi 12 let, když pochytal
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několik bažantů ve Vondrovské bažantnici a když vycházel, byl přistižen. Pytel s úlovky tedy odhodil a utekl, ale
poznali ho a tak již navečer si pro něho přišel domů dráb a odvedl jej na Hlubokou na úřad. Matka musela jít též,
plakala, styděla se za hanbu, kterou jim způsobil. Soudce přihlédl k mladému věku pachatele a vynesl rozsudek takový,
že byl přivázán k lavici a mušketýr mu vysázel pevnou lískovkou 15 dobře mířených ran na holý zadek, až bolestí skučel
a skřípal zuby, přemáhal se, aby nebrečel. Výplatě byla přítomna matka,která při každé ráně div neomdlela. Trest přestál
a soudce jej napomenul, jestliže to bude podruhé, bude to daleko horší. Domluvil také matce, že příště bude potrestána
také ona a až bude větší, bude proto odveden na vojnu, aby se panství zbavilo takového lotra. Vrátil-li se tehdy takový
voják vůbec domů, nebyl k řádné práci, byl z něho tulák, žebrák a kořala. Mladý Pojar tedy dělal nějaký čas dobrotu,
nastoupil službu u sedláka ve Zbudově, kde s ním zacházeli velmi slušně, stravy dostával více nežli doma, zlého slova
neslyšel. Pásl tedy zpočátku na Blatech sedlákovi husy, prasata a ovce. Starší hoši pásli sedlákům koně a hříbata, říkalo
se jim proto hříbci a náš mladý hrdina snil o tom, až bude starší, musí se stát také hříbkem. Mezi těmi, co pásli na
Blatech hříbata, byl jistý chasník z Pištína, který je v příběhu zván Tomeš Plítků. Protože takových mladých pasáků
husí, ovcí a hříbat bylo na Blatech více, brzy poznali, že si mohou vypomáhat tak, že bdít bude pouze polovina a další
budou volní. Náš hrdina se stal zakrátko jakýmsi králem mladších pasáčků, protože uměl nejen plavat jako ryba, chytat
ryby v Soudném potoce jako volavka, kde byla v tůních hejna kaprů, štik, okounů a tloušťů. K jejich lovu používali hoši
též jakýsi lehce otravný prostředek, který ryby nakrátko ochromil. Domů sedlákovi však je přinést nemohli a tak je
dostávali jiní, kteří je dokázali zpeněžit. Přitom všem museli velmi dbát toho, aby je nepřistihl Tomeš Plítků, o němž se
všeobecně povídalo, že je jedna ruka z vyhlavským baštýřem a picinským hajným, kterým vše donášel. Dvě léta pak
ještě mladý Pojar pásl ovce na Blatech a poté se stal čeledínem u sedláka a po roce hříbkem, tedy kolegou Tomšovým. S
ním pak spal v dřevěné boudě na Blatech a to mu začínalo nahánět hrůzu. Pouhé Tomšovo vzezření již nahánělo hrůzu,
neboť svatoušek Tomeš vypadal jako světec, klopil zrak k zemi a mluvil sladce jako cukrkandl, z jeho úst nikdo neslyšel
ošklivé slovo, kořalku zásadně nepil. Brzy však mladý poznal, jak se v Tomšovi mýlil, neboť ten se ukázal jako
nejprohnanější lhář a pytlák, jakého nebylo v okolí rovno. Jednoho dne mladému vyčetl jeho trest na Hluboké, sdělil
mu, že ví o jeho pytlačení, takže ten se bál dalšího trestu a věděl, že by v dospělosti byl zaručeně odveden na vojnu. Ze
všeho byl tedy zdrcen, avšak po několika dnech, mu tento svatoušek nabídl, aby mu dělal společníka na pytláckých
výpravách. Lovili tedy spolu ryby, čeřenem i jinak v rybnících, neboť věděli, kde se rybám házela potrava, v pytlačení
zvěře se nejvíce zaměřili na srnčí, které chytali do drátěných ok a tak mladý Pojar poznal že až dosud byl ještě
nedoukem pytláckého řemesla, pomáhal proto Tomšovi ve všem.
Ten navíc slídil po jiných pytlácích, vodil a posílal na ně hajné a baštýře a pak běda jim. V povídce je
naznačeno, jak s dopadenými pytláky bylo naloženo. Obyčejně je na Hluboké tak těžce zbili, že v žaláři později na
následky zemřeli, nebo se po letech vrátili zmrzačeni. Nebylo potom divu, že se pytláci nedali polapit a věc vyřizovali
někdy střelbou na místě. Avšak jestliže Tomšovi někdo překážel, či měl-li proti někomu zášť, udal a křivě obvinil třeba
nevinného, do všeho zatáhl i mladého Pojara, který musel na úřadech křivě svědčit, neboť se ho bál, takovou měl nad
ním moc.
Lovili a pytlačili spolu dál za temných nocí, kdy se cítili bezpečnější, Tomeš posílal hajné a baštýře někdy
jinam, někdy najisto za pytláky, o jejichž úmyslech se dozvěděl. Tomeš měl své náhončí a špehy, kteří mu sloužili v
jeho udavačském řemesle, ale nikdo z nich zřejmě nevěděl, jak jejich informace zneužívá a sám je pytlákem největším.
Jednou, když se na noc chystali do Staré Obory, již navečer po západu slunce, obloha jakoby hořela, vše se
vyvíjelo tajemně a strašidelně, mladý prosil Tomše, aby noční výpravu vynechali. Dostal jasnou odpověď, že musí, nebo
jej zabije. Věděl, že nehrozí nadarmo. Vydali se tedy do Obory, kde měli nakladená oka, do kterých se chytily srny.
Jedna za krk, ta se udusila a druhé se oko dostalo až za hrudník. Přední běhy prostrčila, ale slabiny jí oko tak stáhlo, že
ostrý drát ji div v půli nepřeřízl. Mlátila sebou ještě, krev se jí řinula z nozder a huby, oči měla vypoulené a opodál
žalostně bečelo její kůzle. Tomeš jí utloukl kamenem a kůzle šlo pak za nimi ještě hodný kus cesty a svým voláním je
mohlo prozradit. Házeli tedy po něm kameny, až jej přece jen zaplašili. Oba kusy srnčího uložili ve sklepení rozpadlé
tvrze v Dívčicích, kam se až příští noc vrátili, naložili je do pytlů ošťouchaných slámou, aby nabylo znát co v nich je.
Když se takto pojistili proti možnému překvapení, vydali se přes Blata do Pištína, kde náklad složili u Tomšova otce,
který vlastnil koníka a káru, na které srnčí vozil pod nákladem jiného zboží do Budějovic i Netolic, kde měl své
odběratele. Do rozbřesku byli opět na Blatech a nikdo neměl potuchy, co ti dva zase provedli. Protože věděli, že hajní
hlídkují s dvojnásobnou bedlivostí, některá jejich oka našli a zničili, začali proto podnikat výpravy na ryby. Když
jednoho večera mladý Pojar ulehl v boudě na Blatech, vešel dovnitř člověk o kterém si zprvu myslel, že ho nezná. Až
když promluvil, poznal že je to Matoušek, švec a domkář z Hlavatec. Pustili jej z kriminálu, do něhož mu pomohl
Tomeš Plítků, který na něho udal a dosvědčil, že pytlačil. Nežli ho zavřeli, prý jej tak nemilosrdně ztloukli, až ho
zmrzačili. Mladý Pojar na Tomšův rozkaz proti němu také svědčil. Matoušek vyhrožoval, aby se měli na pozoru, že je
jim v patách, že se pomstí.
Jednoho dne zase Tomeš přišel, že půjdou lovit do Bezdreva. Byla to hrozná noc po horkém dni, na západě se
kupili husté černé mraky a z nich šlehaly blesky, takže obloha občas stála jakoby v jednom ohni. Mladý se opět vzpíral,
ale opět pod hrozbami musel poslechnout. V noci pak šli z Blat k baště Vomáčce, pak se, jak měli ve zvyku, rozdělili,
aby je nikdo neviděl pospolu. Domluvili se však, že se sejdou v zalužickém borovém lese, proti velké zátoce v
Bezdrevu, kde ústí Bysinský potok. Zde se sešli a počkali až bouře s deštěm přešla a ryby se zatím stáhly do zátoky,
neboť dobře věděli, že šplouchající voda ryby ruší a v zátoce mají klid. Zdáli od Pištína, Zahájí a Hosína, bylo slyšet
zvony, neboť ještě v té době, okolo roku 1850, bylo zvykem zvonit proti kroupám a krupobití. Vlezli tedy zakrátko s
čeřenem do vody, nachytali dost velkých kaprů, ale mladý Pojar měl tušení, ohlížel se ke břehu a v záblesku jakoby
spatřil postavu. Na břehu pak svázali košili, kterou naplnili kapry a ještě více jich nesl Tomeš v čeřenu. Vydali se na
zpáteční cestu, lilo jako z konve a zdálo se, že bude vše v pořádku. Vtom však někdo vyskočil z rákosí a Tomše chytil
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za krk. Strhla se rvačka, v záblesku mladý poznal rybního mládka Zelenku ze Zlivi a proto raději utekl a ani nevěděl, jak
rychle se dostal do své boudy na Blatech. Druhý den již jen odevzdaně čekal na své zatčení, neboť mládek Zelenka byl
člověk urostlý a tak předpokládal, že co nevidět si přijdou i pro něho. Zapoledne se však objevil Tomeš a vyčítal mu
útěk a nespolehlivost. Druhý den se po kraji roznesla zpráva, že v rákosí u Bezdreva, pod lesem u Zalužic, byla nalezena
mrtvola mládka Zelenky ze Zlivi, který měl smrtelnou ránu nožem v srdci. Mladý Pojar věděl která bije, kdo je vrahem.
Celá událost mladíka děsila, ale musel mlčet, bál se Božího trestu, bezmála z toho zešílel. Za tři dny se opět objevil
Tomeš a pohrozil mu, jestli něco řekne, svalí vinu na něho, on byl trestán, nikdo mu věřit nebude, avšak bude-li
spolupracovat a pytlačit dál, zase bude vše v pořádku.
Matka mladého Pojara náhle těžce onemocněla a zakrátko zemřela, vydal se pro jejího bratra do Češnovic, aby
zařídil pohřeb. Ten tak učinil a k asi 17 letému sirotkovi pravil: „Chlapče, jsi samoten, na světě nikoho již nemáš a já se
svou starou manželkou jsme také samotni. Bůh dětí nedal a tak půjdeš k nám a zůstaneš, již jsme beztoho o tom
uvažovali a co je naše, beztoho jednou bude tvé.“, neboť kmotr vlastnil malou vejměnkářskou chalupu. Kmotr byl velmi
hodný člověk a o to víc Pojara žralo svědomí, jak se choval předtím. Kdyby tohle hodný kmotr zjistil, vyhnal by ho a
hanba by padla i na něho. Poznal, že poctivá práce je nejlepší útěchou, klid se mu pomalu vracel. Po vrahovi mládka se
stále pátralo i za cenu 200 zlatých, kdo jen na stopu přivede. Věděl, že Tomeš něco kuje a nezklamal se. Několik dní
nato, když sekl stýlí v cípu Bezdreva, kde se dnes říká Buchta, tu se mu Tomeš náhle objevil a nutil mu pár krejcarů za
podíl na kaprech z oné nešťastné noci, které odmítl s tím že se má nyní dobře a chce všeho zanechat. Jenže Tomeš si
vedl svou, co je mu po kmotrovi a že na nej má větší právo, nic nedal na prosby.Tomeš opět hrozil, že bude zle,
nepřijde-li v noci s ním chytat ryby do Bezdreva. Relativně bude klid, neboť chasa rybní zítra loví Volešek a tam jsou
všichni soustředěni. Mladý Pojar stál před rozhodnutím, nakonec se domluvili, že půjdou se smolnicí a ryby budou
sekat. To byl jeden ze starých pytláckých způsobů, kdy se loučí svítilo nad hladinou rybníka a zvědavé ryby vyplouvaly
na hladinu, vystrkovaly hřbety a do těch společník sekal šavlí, zraněné ryby se posbíraly a to se opakovalo, neboť ryby
opět připluly. Mladý Pojar dobře věděl o co půjde, neboť tento lov pořádali často. Kdyby se něco nezdálo,ponoří se
louče do vody a uteče se, nebo nejlépe skočí do vody a pod rouškou noci odplave na druhou stranu rybníka. Mladý
Pojar tedy v noci utekl z kmotrova domku a čekal na smluveném místě, čekal dlouho, ale Tomeš nepřišel. Bylo mu to
divné, neboť nepřišel ani dne následujícího. Vysvětlení se mu dostalo až nazítří, když jej hodný kmotr poslal do Munic s
jalovičkou. Cesta okolo Bezdreva mu ubíhala, zde je popisována bohatost přírody na ptactvo a zvěř, o které dnes jen
sníme, až přišel k panskému dvoru Vondrov, kde krajinu také dobře znal, Při zpáteční cestě z Munic se k němu přidal
panský pacholek ze dvora, cesta jim mezi řečí dobře ubíhala. Když dorazili na úroveň Vondrovského dvora, zdál se jim
nápadný shluk a křik ptactva, které doráželo stále do jednoho místa v rákosí. Samozřejmě se tam šli podívat a viděli cosi
beztvarého, na čem hodovalo ptactvo. Byla to lidská mrtvola již nabobtnalá a opuchlá, zohavená až hrůza. Všechny části
oděvu byly rozedrané oči i kůže v obličeji byly ozobané, lebka byla rozbita ranou snad po sekeře, ruce též bez kůže, jen
nohy které vězely v holinkách byly celé. Podle bot poznal mladý Pojar, že jde o Tomše Plítků z Pištína a že mrtvolu sem
připlavila voda. Ptáci se mezitím zvedli a doráželi nyní i na ně, strašný pohled, vondrovský čeledín div neomdlel, ale
mladý Pojar si jen povzdechl, Bože jak spravedlivě trestáš. Nález neprodleně oznámili, případ přebrala komise a tak byli
svědci voláni k výslechu, tentokráte nenastaly problémy.
Mladý nechtěl jít ani na pohřeb, až když mu kmotr domluvil, že spolu sloužili u sedláka, tak šel. Chudák kmotr
o dalším nevěděl. Všeobecně se soudilo, že Tomše zabil týž vrah, který před pár lety zabil mládka Zelenku. Věděl, že to
není pravda, ale marně si lámal hlavu, čí ruka skolila Tomše. Když po roce začaly události utichat a na vše se
zapomínalo, byl mladý Pojar opět vyburcován z klidu. To, když do kmotrova domu vstoupil žebrák Matoušek z
Hlavatec, kterého před lety s Tomšem obvinili a poslali do vězení, zbavili ho výdělku. Jeho rodina velmi strádala, dvě
jeho děti zemřely. Tento nyní chodil po žebrotě, pil kořalku a stával se čím dál víc pomateným. V tomto stavu
prohlašoval podivné věci, jichž se lidé počali chytat. Říkal, že je jmenován katem a že bude popravovat zločince.
Jednoho již dokonce popravil. Na jeho návrh se trest nebude konat oběšením, ale mečem nebo sekyrou, jak bývalo dříve
zvykem. Smáli se všichni Matoušovi, ale mladík se nesmál, neboť začal tušit, kdo si s Tomšem vyrovnal účet. Jednou
přijel do Češnovic panský mušketýr a u obecní hospody se na něco vyptával místního člověka, který pak ukazoval na
kmotrovu chaloupku. Když mušketýr přišel do chalupy, podlomili se mu nohy tak, že se musel zachytit stolu. Mušketýr
však přinesl kmotrovi rozkaz vrchnosti, že má mladého Pojara posílat do práce na Vondrov. Ale po týdnu, když byl
kmotr se ženou na mši v Pištíně, vešel do světnice opět švec Matouš. Opilý žádal o jídlo které dostal, při odchodu však
pravil: „Víš chlapče, tenkrát jsi také svědčil proti mně, ale že ses polepšil, odpouštím ti. Tys katu nepropadl, ale na
Tomšovi jsem popravu vykonal. U mně doma leží širočina, kterou jsem to dílo vykonal, potom jsem Tomše hodil do
Bezdreva, aby si na něm ryby pochutnaly, ale vody ho nechtěly, vyvrhnuly ho.“ Po čase pak Matouš všude vykládal, jak
Tomše popravil, lidé se tomu však jen smáli, za blázna jej považovali. Ale když začal obviňovat hlubockého soudce, že
nespravedlivě soudí a vondrovského správce, že zavinil smrt kterési ženy a když při svých obchůzkách veřejně nosil
sekeru, počalo se vážněji na vše pohlížet a tak jej jednoho dne sebrali drábové a byl umístěn v Praze do ústavu, jako
nebezpečný blázen.
Mladému Pojarovi se dostalo tvrdé životní školy, že v dalším životě se již nedotkl cizího majetku, tížilo jej
však stále svědomí, že býval společníkem zloděje a vraha, že měl podíl na tom, jak Matoušek a jeho rodina dopadla. To
vše jej na stáří velmi tížilo a cítil vinu. Na stáří vychovával vnuka a velmi se obával, aby se nedal na pytláckou stezku
jako on v mládí, neboť jestliže se někde lovil rybník, děda jej neuhlídal, již dobře jej znali porybní, takže dědovy obavy
asi nebyly marné.
Karel Klostermann v mnohastránkovém příběhu popsal řadu dalších místních záležitostí a vůbec příběh v jeho
podání zanechá v čtenáři hluboký dojem. Není tady od věci knihu si zapůjčit a dopřát si příběh v podání mistra klasika.
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OZNÁMENÍ

Obecní úřad Pištín a sbor dobrovolných hasičů Češnovice
zvou na

Setkání rodáků Češnovic spojené s poutí,
které se koná v neděli 28. července 2002
Program:

Vyšlo : 16.7.2002

9,00 hod koncert kapely Babouci na návsi
11,00 hod mše v kapličce sv. Anny
14,00 hod slavnostní uvítání rodáků na návsi u rybníčka
položení věnců k pomníku padlých
odměny dětí za účast ve výtvarné soutěži
předtančení staročeské besedy
výstava fotografií a dětských kreseb v budově OÚ
hasičská výstava v nové hasičské zbrojnici
16,00 hod taneční zábava s kapelou Babouci v kulturním domě
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