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Pístinský

ohlédnutí za rodáky
Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
rok se pomalu blíží ke svému konci
a před vámi leží druhé letošní číslo
pístinského zpravodaje. Vracíme
se v něm k nejdůležitějším
událostem, které se v naší
obci za posledních pět měsíců
přihodily. Slovem i fotografiemi
si připomeneme nejvýznamnější
akci tohoto roku Setkání rodáků
a přátel obce, která proběhla
na začátku září. Podíváme se,
jak dopadla veřejná sbírka na
zvon do kaple svaté Kateřiny,
a v reportáži přiblížíme příběh
starého zvonu i to, jak se takový
zvon vlastně vyrábí a jak dlouhá
je jeho cesta, než se dostane do
zvonice kapličky. Nezapomněli
jsme ani na povídání se seniory,
ohlédnutí za ostatními kulturními
akcemi a zprávy o aktuálním dění
v obci.
Koncem listopadu život v Pístině
rozvířila
vichřice
Herwart,
která kromě materiálních škod
také důkladně prověřila naši
připravenost na podobné situace
a donutila nás zamyslet se nad
tím, jak velká je naše závislost na
elektrické energii. V takovýchto
chvílích jsou pak obzvláště
cenné věci jako nezištná pomoc,
obětavost a nasazení vlastního
života pro druhé. Mám tím na mysli
především práci záchranných
složek, mezi nimi i dobrovolných
hasičů.
Dovolte mi popřát vám poklidný
závěr roku, šťastné a bezpečné
vykročení do roku nového
a mnoho dobrých lidí ve vaší
blízkosti.
Marcela Adamová

V sobotu 2. září se v Pístině uskutečnilo druhé setkání rodáků a přátel obce. Připomněli
jsme si 620 let od první nejstarší písemné zmínky o obci, ústředním mottem setkání se
stal zvon do kaple sv. Kateřiny.
Navzdory dlouhým a pečlivým přípravám
nás však zradilo to, co nelze ovlivnit
– počasí. Zatažená obloha, chladno
a neustálá hrozba deště nad námi visely po
celý den a zřejmě byly i příčinou mnohem
menší návštěvnosti než před pěti lety.
Začátek byl velmi nesmělý a téměř prázdná
náves nás donutila posunout zahájení o půl
hodiny. Přivítání všech účastníků se ujal pan
starosta Antonín Fišer společně s panem
farářem P. Mgr. Martinem Bětuňákem
z Třeboně. Osoby moderátora se zhostil
nám všem známý muzikant a herec
Radomír Švec. Dále pak následovala Mše
svatá v kapli svaté Kateřiny a požehnání
novému zvonu.
Odpolední program zahájilo vystoupení
folklorního souboru Javor z Lomnice nad
Lužnicí a o další zábavu se postarala
hudební skupina Vrbovci, která hrála
k poslechu a skupina historického šermu
Corbeau z Třeboně se svými scénkami.
Pro ty, kdo se chtěli podívat po Pístině, byl
k dispozici kočár tažený koňmi. Slibovaný
skákací hrad pro děti jsme nakonec pro
nepřízeň počasí nepostavili. Účast na
odpoledním programu byla poznamenána
nevlídným počasím.

dobu ještě bylo možné přispět do veřejné
sbírky na zvon. V teple si mohli návštěvníci
prohlédnout staré papírové fotografie,
k nahlédnutí byla kronika obce a po celé
odpoledne zde běžela prezentace o historii
i současnosti Pístiny. A právě zde jsme byli
svědky některých dojemných setkání.
Živo bylo i u občerstvení, které si pod
patronát jako obvykle vzali členové sboru
dobrovolných hasičů v čele s Mírou
Kozlem a jeho rodinou. Lákali nás na
dobroty a myslím si, že málokdo všem těm
pokušením odolal.
Vrcholem celého dne byla večerní taneční
zábava. Hrála skupina Klaret, která byla
určitě tou správnou tečkou.
Velký dík patří všem, kteří se na tomto
setkání podíleli. Bylo jich mnoho. Také je
třeba poděkovat všem dárcům, kteří přispěli
ve prospěch sbírky, protože díky vám všem
po mnoha letech z kaple sv. Kateřiny hrdě
zní nový zvon. Děkujeme.
Vlasta Petrová, místostarostka obce

Nejživěji nakonec bylo ve společenské
místnosti, kde byla umístěna prezence
a kde každý dostal na památku perníček ve
tvaru zvonu. Byla zde i sbírková kasička, v tu

Slavnostní zahájení Setkání rodáků a přátel obce;
moderátor R. Švec, starosta obce A. Fišer a páter
M. Bětuňák

Žehnání zvonu u příležitosti Setkání rodáků
2. 9. 2017

Ohlédnutí za rodáky ve fotografiích

Členové folklórního souboru Javor z Lomnice nad Lužnicí

Skupina historického šermu Corbeau

Významná
životní
jubilea
V druhé polovině letošního roku oslavili
a oslaví svá významná životní jubilea tito
naši spoluobčané:
Srpen:
Kristina Čuchnová (94 let)

Páter M. Bětuňák při bohoslužbě v kapli svaté
Kateřiny, vlevo původní zvon

Společenská místnost s informačními
tiskovinami, dobovými fotografiemi a kronikou

Září:
Jana Vrchotová (70 let)
Libuše Kovářová (70 let)
Říjen:
Marie Kozlová (70 let)
Listopad:
Ursula Kozáková (83 let)
Stanislava Zahradníková (75 let)
Prosinec:
Ladislav Kozák (60 let)
Ladislav Zahradník (85 let)
Gratulujeme!

Projížďky po vsi s koňským spřežením

Výstava hasičských pohárů ve společenské
místnosti

Kulturní kalendář 2017
Pozvánka na Kateřinské posvícení
V sobotu 25. listopadu se uskuteční Kateřinské posvícení. Nově vzniklou tradici založil
Tělovýchovný spolek Pístina v roce 2015. O tom, že se tento pokus podařil, svědčí již
3. ročník posvícení v Pístině. Program proběhne v podobném duchu jako v předešlých
ročnících. Posvícení zahájí bohoslužba v kapli svaté Kateřiny, při ní bude posvěcen věnec
z pečiva, který se za doprovodu hudby slavnostně přenese do místa konání posezení
a zábavy; do společenské místnosti. Oslavu tohoto lidového „svátku žen“ si vychutnají
nejen přítomné dámy, které mají právo usednout ke slavnostní tabuli jako první, ale i všichni
ostatní. K poslechu a dobré náladě zahrají opět Marnotratníci ze Šumavy a nebude chybět
bohaté občerstvení a tombola.
Srdečně zveme všechny občany.
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Co zbývá v letošním roce ještě za
kulturu:
1. 12. Adventní dílna pro děti
a dospělé
3. 12. Rozsvícení vánočního
stromku
5. 12. Mikulášská nadílka
17. 12. Adventní zastavení v kapli
sv. Kateřiny

příběhy dvou zvonů

Všichni pístinští si jistě všimli, že od 15.
září nám naši kapličku pravidelně každý
den v 7 hodin ráno (s výjimkou sobot
a nedělí), v pravé poledne a v 19 hodin
večer rozeznívá zbrusu nový zvon. Jeho
hlas je velmi příjemný a nerušeně zapadá
do každodenního života naší vesnice.

Literatura nám říká, že zvon je samozvučný
bicí nástroj sloužící ke svolávání věřících
k modlitbě nebo jiné signální funkci.
Je tvořen tělem zvonu a srdcem, které
je zavěšeno uprostřed těla zvonu a je
pohyblivé. Zvony slouží ke svolávání na
mši, pro odzvánění času i při mimořádných
společenských událostech. Nejstarší zvony
na českém území máme doloženy z 9.
století. Od 14. století se v českých zemích
začínají zvony také vyrábět. Svého vrcholu
co do počtu i kvality výrobků dosahuje
české zvonařství v 16. století. Po třicetileté
válce dochází k jeho úpadku. Nejvíce jsou
zvony postiženy rekvizicemi první a druhé
světové války, které zničily asi dvě třetiny
českých zvonů.
Původní zvon, který visel ve vížce
v kapličce svaté Kateřiny, měl také svůj
pohnutý příběh. O jeho vzniku se toho však
příliš neví. Níže cituji dochované písemné
svědectví o starém zvonu, které se nalezlo
v archivu rodiny Doňkových…
„Zápis o odnětí zvonu z kaple Pístinské
německou správou vojenskou roku 1942.
Dne 7. dubna 1942 byl sňat zvon kaple
Pístinské ráno kovářem Adolfem Maxou.
Zvon vážil 25 kg, byl na něm L.P. 1793
s obrazem Sv. Jana Nepomuckého a kolem
dolního okraje zvonu byla věncová ozdoba
a hvězdami, vše bylo vypracováno na
povrchu zvonu. Zvon měl velmi jasný, čistý
hlas, byl pořízen našimi pradědy osadníky
Pístiny dříve, nežli byla postavena kaple
tak, že do té doby vyprovázel při úmrtí
zdejších osadníků již tři pokolení. (Kaple

postavena r. 1824). Byl odvezen dne 9.
dubna 1942 z obce do Třeboně.
Kaple Pístinská byla postavena rovněž
našimi pradědy roku 1824 a jest zasvěcena
čtrnácti Svatým Pomocníkům jsou to:
Sv. Jiří, Achacius, Sv. Vít, Cyriak, Blažej,
Pantaleon, Austachius, Sv. Erazim, Krištof,
Jilí, Diviš, Sv. Kateřina, Sv. Markéta,
Barbora.
Zvon byl před odvezením natřen bílým
písmem a napsáno naň Pístina obec okres
Třeboň. Pro věčnou paměť napsal L.P.
19. července 1942 jako nápis pro místní
kroniku doporučuje
Doněk František Josef, rolník čp. 12
v Pístině
Dodatek:
Zvon byl nalezen ještě s jinými zvony
v Praze, na Maninách v Libni a byl
nechán dopraven vikářem Václavem
Bartlem do Stráže nad Nežárkou, odkud
byl odvezen Frant. Doňkem rol.12 do
Pístiny 3. července 1945 a zde zavěšen
na své původní místo ve věžce kaple
v Pístině, kdy se s ním počalo vyzváněti.
Práci provedl Adolf Maxa, kovář v Pístině.
V roku 1953 zvon praskl a dostal změněný
hlas, trochu křaplavý, byl zalit na trhlině
kovářem ze Stráže avšak má hlas jiný
nejasný a křaplavý….“
Podle paměti našich nejstarších byla
zřejmě poslední zvonicí, která na zvon
zvonila, paní Píchová z Pístiny čp. 30
(dnes domek Marie Maryškové). Zvonila
už na prasklý zvon ještě v padesátých
letech minulého století.
Osud starého zvonu se naplnil 14. ledna
2017, kdy byl sejmut Antonínem Fišerem
za asistence Františka Rady a Josefa
Vrchoty. Jeho příběh tak končí šťastně, je
mu dáno čestné místo v interiéru kaple,
které si právem zaslouží.

Jak se rodí zvon
Nový zvon, který po mnoha letech znovu v Pístině zvoní, byl ulit ve zvonařské dílně pana
Votruby v Myslkovicích u Soběslavi. Na událost odlévání zvonu jsme byli pozváni a mohli
jsme tedy být přímo u jeho zrodu.
Přicházíme do strohé, moderně zařízené Než tavenina dosáhne požadované teploty
zámečnické dílny s licí jámou a tavící pecí. vysvětluje nám zvonař přípravu formy.
První, co mě překvapilo, byl věk mistra „Forma je vlastně taková „matrojška“,
zvonaře. Ujímá se nás mladý, teprve 28letý složená z několika vrstev. První vrstvu
Michal Votruba, který nám velmi zasvěceně tvoří jádro, jehož hrubý základ je vystavěný
vypráví o výrobě zvonu. V peci v jámě se z cihel, na který se vrství jílová hlína, ve
už mezitím taví zvonovina, ze které se bude které jsou nastříhané koňské žíně a plevy.
náš zvon odlévat. Zvonař ji umě promíchává Ty jsou tam proto, aby při formování jádro
a odstraňuje z hladiny oxidovaný škraloup. nepraskalo a po výpalu se v něm vytvořily
Na pístinský zvonek, který bude vážit asi mikrokanálky a bylo tak prodyšné. Jsou to
24 kg, je jí připraveno 40 kg. Zvonovina je léty vyzkoušené praktiky a má to význam
vlastně slitina bronzu, cínu a mědi, z níž především u lití velkých zvonů. Hlína se
čistá měď tvoří asi 78% a zbytek bronz a cín. šablonuje prknem, které má už tvar vnitřního
Jednotlivé kovy mají různou teplotu tání, profilu zvonu a tímto způsobem se vytvoří
proto se musí přidávat postupně. Zvonovina velmi přesný tvar zvonu.
se taví velmi pomalu, několik hodin a musí
Pokračování na další straně
se neustále kontrolovat a promíchávat.
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Jak se rodí zvon
Pokračování z předchozí strany

Pod jádrem se zatopí koksem, aby se zkrátila
doba jeho schnutí. Po zaschnutí se namaže
vepřovým sádlem, aby se nepřilepila druhá
vrstva zvaná košile neboli falešný zvon, který
se na jádro nasadí. Na tu se nanáší vrstva
z vosku, kde už jsou jednotlivé reliéfy. Na tuto
vrstvu přijde tzv. plášť, který tvoří jemná hlína
asi v centimetrové vrstvě (zhruba 10 nátěrů),
na tu se nanáší vrstva hrubší hlíny, kam se
reliéf zvonu otiskne a vznikne tzv. negativ.
Celá forma se následně vypálí, při výpalu
shoří sádlo i vosk a forma je tak připravena
k odlití zvonu.
Když zkušené oko zvonaře pozná, že
zvonovina je připravena k lití, vhodí do
ní ještě odplynovací tabletu s obsahem
fosforu, který na sebe naváže nečistoty,
vytvoří strusku, která vyplave na povrch,
odkud se sejme a kov je dokonale čistý.
Začíná samotné lití zvonu. Je to rituál
celé rodiny. Zvonař nasazuje ochranné
nehořlavé
rukavice,
silný
plášť
a ástěru, stejně jako jeho pomocník,
druhým pomocníkem je jeho maminka.
Ochranné prostředky jsou nutností,
teplota zvonoviny je kolem 1200 °C.
Forma stojí na podlaze a my
ustupujeme do bezpečné vzdálenosti.
„Lití je vždy napínavé,“ dodává
zvonař a mistrně lije rozžhavený kov
licím kanálkem do formy. Odlévání
trvá sotva pár vteřin. „A je hotovo,“
prohlásí zvonař a my přihlížející
máme téměř slavnostní náladu.
Zbytek žhavé zvonoviny se nalije
do podlouhlých forem a bude použit
pro další zvon. Náš zvonek bude
ve formě stydnout do druhého
dne. Velké zvony chladnou několik
dní. Zvonař pak dodává: „Forma
se zasype dřevěným uhlím, aby
nálitek pomalu chladnul. Zatím je
tekutý a musí si postupně sedat. Po
vystydnutí se hlína rozebere a forma,
jejíž výroba trvá několik měsíců,
se rozbije a vyhodí. Po vyjmutí je
zvon šedý s drobnými povrchovými
nečistotami. Obrousí se bruskou
a doleští jemným brusivem. Zvon
se pak natře povrchovou patinou,
kterou má každá zvonařská dílna
trochu jinou. Nátěr provádíme tzv.
,sirnými játrami‘, což je sloučenina
sodíku a síry, která se používá pro barvení
měděných výrobků do černa. Na úplný

závěr se zvon opatřený patinou vyleští. Naše dílna
používá právě tuto černou patinu, zvon pak vypadá
jako sametový“.
Do každého zvonu musí přijít srdce, které bije
uvnitř a rozeznívá jej. Srdce ovlivňuje rytmus
a barvu zvuku. Vyrábí se ze železa a musí být
měkčí než samotná zvonovina. Když je z příliš
tvrdého materiálu, zvon se poškozuje a zvuk je
nepříjemně tvrdý. Zvuk dále ovlivňuje velikost
zvonu, jeho výška a šířka. V místě, kde do něj
naráží srdce a tvoří se zvuk, je zvon nejsilnější.
„Když vyrábím nový zvon do zvonice, kde už jeden
zvon je, musí se i zvukově ladit, aby byly hlasy
obou zvonů harmonické. Zvon se nakonec zavěsí
na dubový závěs“.
Máme ještě chvilku a tak zpovídám mladého
zvonaře. „Řemeslu jsem se vyučil na střední škole
slévárenské, obor umělecké slévárenství kovu.
Tam jsem dostal základy, zvonařinu jsem se naučil
sám. Absolvoval jsem i školu restaurátorství kovu.
První zvonky jsem odléval už v 6. třídě,“ směje se
zvonař. „A rodiče mě vždy podporovali.“ Pomáhá
maminka i tatínek, který je vyučen opravářem
zemědělských strojů. „Tuto dílnu mám teprve
rok, před tím jsem zvony vyráběl pod malým
přístřeškem a odléval v podstatě venku. Zvonařina
je těžká a časově náročná, výroba zvonů se za
několik století téměř nezměnila a je v ní velký podíl
ruční práce. Neúspěchy vás nesmí odradit, chybu
udělám někdy i teď. Odlil jsem už asi 150 zvonů.
Největší vážil 340 kg a nachází se v obci Stěžery
u Hradce Králové. Nejvýznamnější byl zvon do
Betlémské kaple v Praze, byl vyroben k výročí
upálení Jana Husa. Zvon, který putoval z naší dílny
nejdál, vážil asi 50 kg a je na Sibiři ve městě Adan
u Jakutska, to je asi 6500 km. Všechny zvony mají
nějaký příběh, osobně se mi lépe dělají zvony, ke
kterým mají lidé vztah a na které se třeba i sami
finančně skládají, takovéto zvony mají duši.“
„Naše zvony také kontrolujeme a servisujeme,
do zvonic se pravidelně vracíme. To, co vytvořím,
by nás mělo přežít, největší odměnou pro nás je,
když stojíme pod zvonicí a z ní se line krásný hlas
našich zvonů,“ dodává na závěr Michal Votruba.
Nutno dodat, že pan Votruba nejen zvon ulil dle
otisku zvonu původního, ale také nový zvon zavěsil
na své místo do zvonice kaple svaté Kateřiny.
Na zvon byla vypsána veřejná sbírka, která vynesla
celkem 45 611 korun, což je jistě velký úspěch,
neboť téměř pokryla náklady na výrobu zvonu,
který stál 50 034 korun. Zbývající částku 4 223
korun, stejně jako částku za elektrický pohon,
který zvon pohání a rozeznívá a činil 51 183 korun,
uhradila obec ze svého rozpočtu. Elektrický pohon
dodala firma Miroslava Voráčka z Myslkovic.
Zvon v Pístině opět zvoní nejen díky umu
zvonaře Michala Votruby a všech, kteří
se podíleli na jeho zrození, ale velký dík
patří i mnoha našim obyvatelům a přátelům obce,
kteří finančně přispěli na jeho výrobu. Zvon nese
nápis „Pístinským rodákům“, byl slavnostně
požehnán páterem Martinem Bětuňákem 2. září
2017 při mši svaté u příležitosti setkání rodáků
a jeho hlas nechť nám navždy připomíná jeho
příběh a úctu ke všem, díky kterým byla prastará
tradice zvonění v naší obci znovu oživena. Jsem si
jistá, že náš zvon má ve svém těle kromě malého
železného srdce i svoji velkou lidskou duši.
Marcela Adamová
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krátké zprávy z obce
Územní plán obce Pístina
Zastupitelé obce schválili pořízení nového
územního plánu. Měla by tak být zajištěna
plynulá návaznost na stávající územní
plán, který je platný do roku 2020.
Celý proces tvorby má několik etap,
aktuálně
projektant
zpracovává
data územně analytických podkladů
a občané mohou vznášet požadavky do
připravovaného návrhu. Po vyhotovení
návrhu územního plánu bude probíhat
mimo jiné i jeho veřejné projednání.
Své
požadavky
mohou
občané
a podnikatelé předkládat na obecní úřad
Pístina již nyní, ideálně v písemné podobě,
dále také prostřednictvím místostarostky
V. Petrové, případně prostřednictvím
starosty obce A. Fišera.

Rozpočet obce pro rok 2018
Zastupitelé připravují konečnou podobu
rozpočtu obce pro rok 2018. Mimo jiné se
uvažuje o adaptaci vnitřní části obecního
úřadu, především vytvoření odpovídajícího
sociálního zázemí a posílení topného
systému vedoucímu k celkové revitalizaci
a energetickým úsporám budovy.

Vichřice Herwart
V neděli 29. října se přehnala Českem
vichřice nazvaná Herwart, která svou
dlouhotrvající intenzitou napáchala značné
materiální škody a nevyhnula se ani Pístině
a okolí. Pro kalamitu s popadanými stromy
byla v neděli 29. 10. povolána i pístinská

„Jednotka sboru dobrovolných hasičů“
a to hned čtyřikrát. Z důvodu avizovaného
dlouhodobého bezproudí, které mohlo
přetrvávat i několik dní, povolal JSDH
i starosta obce A. Fišer, aby pomocí
elektrocentrály
zabezpečila
dodávku
elektřiny do nejvíce problematických
domácností pístinských obyvatel. Dodávka
elektrické energie byla naštěstí obnovena
již v pondělí kolem oběda, tedy zhruba
po 24 hodinách. Nejdelší bezproudí bylo
u manželů Radkovičových, kde JSDH
zabezpečovala dodávku elektřiny až do
odpoledních hodin středy 1. listopadu.
Takto dlouhodobý výpadek proudu nebyl
v obci zaznamenán již mnoho let.
Starosta obce touto cestou vyslovuje
poděkování všem členům JSDH, kteří ve
svém volném čase pomáhali odstraňovat
následky způsobené vichřicí.
Až do 1. 12. 2017 mohou obyvatelé vyplnit
dotazník, který v souvislosti s výpadkem
elektrické energie zaslal obcím Krajský
úřad Jihočeského kraje. Kraj chce tímto
způsobem získat přehled o tom, jak jsou
obyvatelé Jihočeského kraje připraveni
na podobné krizové situace. Dotazník
k tzv. Blackoutu je možné vyplnit přímo
na stránkách obce Pístina v sekci Úřední
deska. Dotazníky budou slosovány na
krizovém štábu kraje a deset výherců
obdrží od Jihočeského kraje dárek.

Kontejner na bioodpad
Na základě smlouvy uzavřené s Ing.
Nouzou z Dolní Pěny je v prostoru vedle

Činnost Sboru dobrovolných hasičů
v roce 2017
V roce 2017 kromě tradičního programu
jako je Masopustní průvod, stavění
máje, letní taneční zábava, rozsvícení
vánočního
stromku
a
Mikulášská
nadílka se členové dobrovolných hasičů
podíleli ještě na dalších akcích. Jejich
výčet je následující: 27. 5. technicky
vypomáhali při pouti sv. Zdislavy, 9. 6.
byli spolupořadateli krajské soutěže
v požárním sportu profesionálů, 10. 6.
spolupořádali krajskou soutěž v požárním
sportu pro muže, ženy a dorost. 16. 6.
proběhl po Pístině sběr železa a kácení
májky, 1. 7. získali 8. místo v soutěži
O pohár starosty Města Jindřichův Hradec
a 3. místo v soutěži O pohár starosty
SDH, 8. 7. se zúčastnili noční soutěže
v požárním útoku v Roseči, 26. 8. získali
5. místo v netradiční soutěži v požárním
útoku v Žíteči a 2. 9. byli spolupořadatelé
Setkání rodáků a přátel obce Pístina.
Několik zásahů proběhlo při vichřici 29.
října – členové M. Kozel ml., P. Jiráček

a J. Rada odstraňovali padlé stromy
z místní komunikace a následně 30. října
zajišťovali dodávku elektřiny pomocí
centrály v obci a až do následujícího dne
ji zanechali u p. Radkoviče. Při tomto
zásahu pomáhali P. Jiráček, M. Kozel ml.,
M. Jann a L. Kozák.
Marek Jann, jednatel a velitel družstva
SDH

ČOV dlouhodobě umístěn velkoobjemový
kontejner na bioodpad. Občané zde
mohou celoročně ukládat veškeré rostlinné
zbytky, které budou následně zpracovány
kompostováním. V obci nadále zůstávají
i obecní kompostéry, určené pro drobné
zbytky bioodpadu z domácností.
Děkujeme všem, kteří třídí odpad,
a zároveň prosíme občany, aby udržovali
kolem
sběrných
míst
maximální
pořádek a dodržovali pokyny pro třídění
odpadu, které jsou na doprovodných
letáčcích. Tato pravidla platí pro veškeré
ukládání tříděného odpadu v Pístině.
Nepřidělávejme zbytečnou práci a úsilí
lidem, kteří odpad vyváží a dále s ním
nakládají.

Parlamentní volby 2017
Ve dnech 20. a 21. října se uskutečnily
volby
do
Poslanecké
sněmovny
Parlamentu ČR. Jak se volilo v naší obci;
- zvítězila ČSSD 16,17 % (11 hlasů) spolu
s SPD 16,17 % (11 hlasů)
Dále pak:
- ANO 14,7 % (10 hlasů)
- KSČM 13,23 % (9 hlasů)
- Piráti 8,82 % (6 hlasů)
- ODS 7,35 % (5 hlasů)
- STAN 7,35 % (5 hlasů)
- Svobodní 4,41 % (3 hlasy)
- TOP 09 2,94 % (2 hlasy.)
Volební účast byla 74,73 %.
Antonín Fišer, starosta obce

Mikuláš v Pístině
před 60 lety
Protože se blíží doba adventní,
zavzpomínali jsme s pístinskými seniory
tentokrát na téma Mikuláš. I když se
doba za posledních dvacet let velmi
změnila, některé tradice a zvyky se příliš
nemění. Stejné to je i v případě oslav
svátku svatého Mikuláše. V předvečer
svátku, tedy 5. prosince navštěvuje děti
muž s bílým vousem – často v doprovodu
čerta a anděla a obdarovává je, nebo je
kárá pro jejich prohřešky.
Naši dědové vzpomínají, jak se chodilo
na mikulášskou nadílku za jejich mládí.

Zásah JSDH při vichřici 29.10. , padlá vzrostlá
bříza zablokovala silnici z Pístiny do Stráže nad
Nežárkou
5

„Nejdříve jsme chodili k těm, kteří nám
většinou nic nedali a dokonce často ani
neotevřeli, v tento den jsme je měli tak
trochu dovoleno pozlobit. Tropili jsme jim
různé neplechy. Často jsme takto zlobili
pana Slovana (čp. 23 dnes chalupa M.
Mihóka). Zabarikádovali jsme mu třeba
dveře slámou a chrastím, které měl pan
Slovan složené na kárce, a ten nás hnal,“
vzpomíná pan Kozel.
Pokračování na další straně

Mikuláš v Pístině před 60 lety
Pokračování z předchozí strany

„Byl zrovna led a ledovalo se, pan Slovan
se v dřevákách hnal za mnou, já utíkal
a slyšel jsem pořád ten klapot. Starý pán
uklouznul a za mnou už klapaly jen ty
dřeváky,“ směje se pan Kozel. „Jindy jsme
byli u Blažků (čp. 7), kteří zrovna zabíjeli
a v chodbě chladili ve kbelíkách sulc. Já
jsem sehnutého pana Blažka praštil přes
zadek, ten se po mně ohnal a v domnění,
že mě vytrestá sprchou studené vody na
mě vychrstnul vědro plné sulce. Sulc na
mě po cestě tuhnul a domů jsem pak došel
zalepený a špinavý opravdu jako čert.
Jindy jsme chtěli pozlobit řidiče autobusu
a vlezli jsme dovnitř. Řidič však zavřel
dveře, rozjel se a zastavil až v zatáčce
u Haltýře a my jsme museli šlapat domů
pěšky a bez kořisti“.

„Ale nedělali jsme jen špatnosti,
samozřejmě jsme také dětem nadělovali
jablka, ořechy, sladkosti, na nadílku
jsme se všichni skládali. Něco jsme
i koledováním vydělali. Nikdy jsme však
záměrně nikomu neškodili, to bychom si
nedovolili, věděli jsme, že v tento den jsou
naše legrácky brány s nadhledem“.
Tradici Mikuláše si dnes v Pístině vzali za
své členové dobrovolných hasičů, kteří
každý rok vypraví početnou družinu čertů
doprovázející svatého Mikuláše a anděla
a kontrolují, jak se naše děti celý rok
chovaly. Tento svátek, kterého se děti
většinou tak trochu obávají, má dlouhou
tradici i v naší obci a je dobře, že se
v zachování tradic pokračuje.
Děkuji za rozhovor.
Marcela Adamová

Setkání seniorů a beseda
s Arnoštem Vašíčkem
V sobotu 7. října se uskutečnilo ve
společenské místnosti setkání seniorů.
Setkání předcházela zajímavá beseda
s ostravským spisovatelem, scénáristou
a „záhadologem“ Artoštem Vašíčkem.

z cest po zapadlých koutech světa pak
zpracovává ve svých knihách. Poodhalil
nám záhady, rituály a zvláštnosti z různých
částí naší zeměkoule, které navštívil.
Taje a mystéria zkoumá a objevuje nejen
ve světě, ale i u nás a jsou mu věčnou
inspirací pro jeho literární tvorbu. Mnohé
z jeho děl bylo i filmově zpracováno. Mezi
nejznámější patří seriál Strážce duší,
Planeta záhad a Setkání s tajemnem.

Boží muka
v areálu
Domova Pístina
opět zdobí
svatá Zdislava
Při přípravě putování po křížcích
v rámci poutě sv. Zdislavy v letošním
roce se zjistilo, že z niky božích muk
v areálu bývalého Domova Pístina
byl ukraden reliéf sv. Zdislavy,
který vytvořila restaurátorka Zdena
Skořepová v roce 2003. Náklady na
vytvoření reliéfu tehdy uhradil Ing.
Houška z Pístiny.
Pachatel krádeže se samozřejmě
nezjistil, jak také… Nadšenecky vznikla
iniciativa k vytvoření malby – obrázku,
který by byl inspiračně odvozen
z božích muk sv. Kateřiny, v jejichž
výklenku je obraz světice malovaný na
plech. Tak vznikl v podobném duchu
obrázek s portrétem a atributy sv.
Zdislavy (listy vinné révy a kostelík).
Autorem je nadaný Ondra Karlík, který
s pomocí dědy Jiřího Karlíka obraz
namaloval a do výklenku božích muk
i instaloval.

Svérázná forma jeho vypravování, při
kterém mnohdy až mrazilo v zádech, nás
donutila zamyslet se nad tím, že téměř na
každém kroku nás provázejí jevy, které
nelze racionálně vysvětlit. A jeho životní
krédo „Náš svět není tak obyčejný, jak se
zdá“ dávát tušit, že nejen v autorových
dílech, ale i v reálném životě se odehrává
mnoho věcí mezi nebem a zemí. Téměř
dvouhodinová beseda s promítáním
fotografií a dokumentárních videí se
svědectvím o nevysvětlitelných záhadách
byla velmi vítaným zpestřením života naší
vesnice.

Autor studuje životy domorodých kmenů
a polemizuje s existencí mimozemských
civilizací, své zkušenosti a poznatky

Večer stejně příjemně pokračoval při
posezení s harmonikou a bohatým
občerstvením, které bylo pro přítomné
zdarma. Setkání tradičně pořádá obec
Pístina a dík za skvělou organizaci
patří především Vlastě Petrové a Jiřině
Kozákové.			
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