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Úvodní
slovo
Vážení čtenáři,
Po dvanácti měsících leží
před Vámi další číslo Pístinského zpravodaje.
O tom, že čas letí jako
voda svědčí i to, že jeho
vydavatel
Tělovýchovný spolek Pístina letos
pořádá již páté ročníky
Pouti sv. Zdislavy a Kateřinského posvícení. Také
rok magických osmiček
máme za sebou a začal
nám rok historicky neméně významný, ve kterém
si mimo jiné připomínáme
80. výročí okupace Československa a 30 let od
sametové revoluce. Na
pohnuté události z roku
1939 si zavzpomínáme v
zápisech místních kronikářů.
Po komunálních volbách
v říjnu 2018 se nám v obci
změnilo
zastupitelstvo.
Jak hodnotí práci zastupitelů staronový starosta
i nový místostarosta se
dočtete v listě. Čenářům
přiblížíme novinky v oblasti rozvoje a investičních
záměrů obce, ale také pozvánky a aktuality z kulturního dění. O příspěvek
jsme požádali zastupitelku
města Stráže nad Nežárkou PaeDr. Laděnu Plucarovou a o rozhovor na
úvodní stranu Ing. Marka
Janna, místostarostu obce
Pístiny.
Přeji příjemné čtení a jménem
Tělovýchovného
spolku také klidné májové
dny.
Marcela Adamová

Pístinský

Plánů a návrhů máme do budoucna dost
V říjnu 2018 proběhly volby do místních zastupitelstev. Ing. Marek Jann se rozhodl kandidovat
poprvé a hned úspěšně, nejen že obdržel ve volbách nejvíce voličských hlasů, ale také byl jednomyslně zvolen místostarostou obce.
Nové zastupitelstvo pracuje v tomto složení zhruba půl roku. Jak tuto dobu hodnotíš
z pozice místostarosty?
Za sebe mohu říci, že nad každým tématem
probíhá věcná debata, ze které vždy vyplyne
společný závěr. Nemáme mezi sebou zásadní rozpory a vždy jsme se na všem nakonec
shodli. Táhneme za jeden provaz a doufám,
že to tak bude i nadále.
Co vše máš jako místostarosta a zastupitel
na starost?
Byl jsem pověřen k výkonu dozoru a k organizacemi nad činnostmi v sektoru veřejného
prostranství a obecních komunikací – což
obnáší mimo jiné starost o pořádek a údržbu
veřejné zeleně a údržbu obecních komunikací. Postupně také budu přebírat funkci lesního hospodáře a zastávám funkci odpadového
hospodáře, což je v naší obci novinka.
Přibliž nám funkci odpadového hospodáře,
a případné změny, které místní občany v
této oblasti čekají?
Odpadového hospodáře musí mít ze zákona
každá obec, která vyprodukuje více než 100
kg nebezpečného odpadu ročně. Tato činnost
zahrnuje aktivity související s komunálním,
tříděným, nebezpečným a velkoobjemovým
odpadem.
Novinkou pro občany bude nádoba na oleje a
tuky rostlinného původu. Povinnost pro obce
vyplývá rovněž ze zákona. Máme rozpracovanou smlouvu s firmou, která přistaví nádoby
určené na tento typ odpadu a bude je rovněž
sama odvážet. Chtěli bychom tyto nádoby instalovat již během letošního roku.
Pro místní obyvatele zůstane v nejbližší budoucnosti nastavený systém odpadového
hospodářství stejný, uvidíme však, jak se vyvine odpadový systém v rámci celé České republiky. Už teď je jasné, že odpadová politika
zaznamenává mnohé změny, nově obec musí
např. platit za odvoz separovaného odpadu.
Také u cen za likvidaci komunálního odpadu
se do budoucna předpokládá velký nárůst.
V souvislosti s odpadem mě napadají také
odpadní vody, jak je to s pístinskou Čistírnou odpadních vod (ČOV) a cenami za vodné a stočné?
Zastávám funkci obecního vodohospodáře a
jsem tedy u správy obecní vodohospodářské
infrastruktury od počátku vybudování ČOV.
Musím říci, že i přes výrazný pokles spotřeby
vody v Pístině a tím pádem menšího nátoku

vody, než bylo původně odhadováno, jsou výsledky rozborů z naší ČOV jedny z nejlepších v
okrese, což znamená, že čistírna funguje velmi dobře. Za celou dobu provozu neproběhly
žádné zásadní opravy, pouze běžná údržba
stávajícího zařízení. V roce 2018 se zakoupilo
nové míchadlo a původní bylo repasováno.
Cenu vodného navrhuje provozovatel vodovodní sítě společnost ČEVAK a.s. a odsouhlasuje valná hromada Dobrovolného svazku
obcí Hamr, který spravuje naší vodovodní síť.
S cenou stočného je to trochu složitější. Protože obec Pístina získala dotaci na výstavbu
kanalizace a ČOV , má po dobu udržitelnosti
projektu povinnost se při tvorbě ceny za stočné řídit pravidly Státního fondu životního prostředí; laicky řečeno obec si cenu za stočné
neurčuje sama.
Co má zastupitelstvo obce v plánu pro nadcházející roky?
Zastupitelstvo schvaluje tzv. Akční plán, který
shrnuje plány a investice obce na příštích pět
let. Funguje to tak, že se zastupitelé dohodnou, jaké důležité investiční akce v příštích pěti
letech by bylo potřeba realizovat. Na jednotlivé návrhy můžeme jako obec žádat o dotace z
Ministerstva pro místní rozvoj, tyto plány musíme také plnit. V současné době je schválen
Akční plán na roky 2019 – 2023. Z finančně
náročnějších akcí by se v letošním roce měl
vybudovat víceúčelový sklad na p.č. 1040, aktualizovat projekt na ZTV Sever a nechat vyhotovit projekt na opravu rybníka Čekal, v roce
2020 vybudovat ZTV Sever a možná také začít s rekonstrukcí rybníka Čekal (tato investice
bude podmíněna získáním dotace) a v roce
2021 opravit sportovní hřiště . Dále je v plánu
vypracování uceleného konceptu obnovy veřejné zeleně v obci včetně dětského hřišťě a
oprava místních komunikací.
Plánů a návrhů je do budoucna dost, musíme
však pracovat v souladu s rozpočtem a s budoucími příjmy obce.
Nějaké sdělení občanům na závěr?
Já jako zastupitel budu iniciovat pravidelná setkání občanů naší obce se zastupitelstvem, na
kterých bychom mohli probrat jak věci oficiální, tak neoficiální
Doufám, že občané Pístiny budou spokojeni
s mou prací pro obec a i s prací celého zastupitelstva.
Děkuji za rozhovor.
-ma-

Plány a realizace v Pístině v roce 2019
nění o nové skutečnosti. Výstavba ZTV by
měla být dokončena do konce roku 2020.
V druhé polovině letošního roku bude přistoupeno k výběru zhotovitele stavebních
prací a k výběru banky, která by kryla část
potřebných finančních nákladů na akci,
aby obec udržela své finanční prostředky
na běžném účtu pro případné další investice. Splátkový kalendář bude nastaven
tak, aby obec nebyla omezena v dalším
rozvoji, počítá se s doprovodným příjmem
za prodej stavebních parcel v předmětném
území a zvažuje se možnost požádat o dotaci na dílčí části infrastruktury. Nově tak
vznikne dalších šest stavebních pozemků,
přičemž již dnes obec eviduje pět zájemců
o koupi. V aktualitách na webu obce jsou
další dostupné informace, včetně vizualizace území.

V letošním roce se zastupitelé dohodli
zrealizovat dlouhodobý záměr - vybudování víceúčelového skladu na obecním
pozemku 1040/1 a 3/7. Sklad bude využit
k uskladnění obecního vybavení objemnějšího charakteru, posypových hmot pro
zimní údržbu, atd. Projektově akci zpracovala Ing. Zemanová z Třeboně a stavbu provede společnost Staviservis z J.
Hradce, vybraná na základě výběrového
řízení. Akce bude stát více jak jeden milion
korun, přesná částka bude známa po vyhodnocení případných více a méně prací.
Obec v této souvislosti požádala
o dotaci
NAVRHOVANÉ OBJEKTY
PLOCHY STAVEBNÍCH POZEMKŮ
z Programu obnovy venkova s možnosObčané jistě zaregistrovali, že v roce 2018
STAVEBNÍ OBJEKTY INDIVIDUELNÍ VÝSTAVBY
tí získat příspěvek až 300 000 Kč.RODINNÝCH
V ná-DOMŮ (NENÍproběhla
adaptace
PŘEDMĚTEM STAVEBNÍHO
POVOLENÍ) budovy Obecního úřaZÓNĚ (SO 101)
vaznosti na tuto akci a elektrifikaci KOMUNIKACE
skladu,V OBYTNÉdu.
Projekt vypracoval Ing. Radek Zeman
VÝHYBNY A ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ KOMUNIAKCE (SO 101)
bude společnost E-ON realizovat SPLAŠKOVÁ
uložení
a přestavbu realizovala společnost p. JaKANALIZACE GRAVITAČNÍ (SO 01)
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE TLAKOVÁ (SO 01)
podzemního vedení NN, které se dotknou
nouška z Třeboně. Výsledkem je zásadní
DEŠŤOVÁ KANALIZACE (SO 301)
02)
i sousedních objektů čp. 9, čp. 11 aVODOVODNÍ
čp 41.POTRUBÍ (SOvizuální,
technická a funkční změna celé
Stávající nadzemní vedení bude zrušeno
budovy. Objekt byl řešen v rámci energea do zemně bude uložen i kabel pro lamtických opatření (zateplení zdiva přístavby,
pu veřejného osvětlení u nově vzniklého
zateplení stropu, výměna oken a dveří),
skladu.
změny vytápění, výměny elektroinstalace,
byly rozvedeny datové sítě, došlo k elekDalším dlouhodobým záměrem obce je
tronickému zabezpečení budovy, vzniklo
oprava rybníku Čekal parc.č. 752. Rybník
nové sociální zázemí, zhotoveny byly nové
je dlouhodobě problematický s ohledem na
podlahové krytiny, došlo k obnově omítek
únik vody, a to především tělesem hráze. K
a výmalby uvnitř i vně objektu a v nepovypracování projektové dokumentace byl
slední řadě vznikl multifunkční prostor v
vybrán Karel Urbánek Dis. ze Strmilova.
podobě nové knihovny. Cena projektu s
Předmětem projektu bude návrh řešení,
poradenstvím při výběrovém řízení činila
které zamezí únikům vody, rozšíří stávající
98 542 korun, náklady na výměnu oken
těleso hráze a dojde k odbahnění a proa dveří činily 113 546 korun, náklady stastorovému vymezení rybníka včetně povebního charakteru včetně stavebního dotřebného litorálního pásma. Obec požádá
zoru byly 1 412 691 korun. Celkové náo dotaci z grantu Ministerstva zemědělství
klady rekonstrukce se vyšplhaly do výše
s možností získat až 80% z uznatelných
1 624 779 korun. Obec na tuto akci obdrnákladů projektu. Realizace by měla prožela dotaci z Programu obnovy venkova
běhnout v roce 2021.
ve výši 225 000 korun.
Obec se rozhodla rovněž k zabezpečení
Významnou roli v chodu obecního úřadu
podmínek pro zhotovení „Základní techmá účetní obce a samostatná referentka
nické vybavenosti“ (dále ZTV) v lokalitě
paní Lenka Elisová, která občanům a zaseverního okraje obce, kde již nyní probístupitelům obce poskytuje skvělé zázemí.
há postupná výstavba na třech technicky
Její zásadní činností je práce účetní, kdy
připravených a prodaných pozemcích. Na
za celou dobu jejího působení v této pozici
akci byl v minulosti vypracován projekt,
obec nezaznamenala žádné výtky ze stranyní dochází k jeho aktualizaci a zpřes2

ny auditorů a obec si i nadále udržuje „čistý štít“. V rámci služby Czech Pointu zabezpečuje veškeré informace pro občany
v podobě výpisů z veškerých dostupných
rejstříků. Průběžným proškolováním v široké paletě specifických odborností vytváří
základní legislativní oporu pro celkovou
činnost úřadu a svou každodenní přítomností v kanceláři úřadu přispívá k nadstandardní možnosti využít snadnou dostupnost úřadu pro všechny spoluobčany.
Jako starosta obce působím v Pístině již
jedenáctým rokem, před tím dva roky jako
místostarosta a další čtyři roky jako řadový zastupitel obce. Za tuto poměrně dlouhou dobu musím konstatovat, že se v obci
změnilo opravdu mnoho věcí. Naše obec
patřila i dříve mezi obce aktivnější a mohla se vždy opřít o poctivé a pracovité lidi.
Dochovaný charakter obce je z pohledu
mého i z pohledu mnoha lidí, se kterými se
potkávám, unikátní a ojedinělý; i to svědčí
o lidech, kteří zde žijí, pracují, vychovávají
své děti a sdružují se ke společným aktivitám.
Od loňského podzimu doznalo změnu v
obsazení i místní zastupitelstvo obce a
mám za to, že ženský element může obci
z tohoto pohledu chybět. Oproti tomu se
však ženský prvek pozitivně projevuje v
občanském životě, především v práci s
dětmi, kdy je zřejmý velký posun ve vytváření společných aktivit. Je pravdou, že se
po delším období sešlo ve vsi mnoho dětí
podobné věkové struktury a navíc s aktivními maminkami, za to jim patří můj velký
dík.
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Jedním ze zásadních témat v letošním
roce je Územní plán obce Pístina. Obec
pověřila Městský úřad J. Hradec, odbor
územního plánování, aby jako pořizovatel ÚP dbal na koordinaci celého procesu,
na dodržování legislativních povinností, a
aby úzce spolupracoval s vybraným projektantem, kterým je Ing. Ťoupalíková.
Aktuálně se dokončuje podoba Návrhu
zadání Územního plánu Pístina. Po jeho
schválení zastupitelstvem obce vypracuje
projektant materiál, který bude předmětem
veřejného projednání, po kterém budou
uplatňovány požadavky na finální podobu
všech dotčených stran. Předpokládáme,
že obec požádá o finanční příspěvek ve
formě dotace z grantu Jihočeského kraje,
který částečně pokryje finanční náklady
na vypracování předmětného dokumentu.
Celkové náklady na pořízení Územního
plánu činí 136 000,-Kč

Další viditelnou změnou posledních let
je oprava původních domů a vznik domů
nových. Je to po dlouhé době pozitivní fenomén a pevně věřím, že v tomto trendu
bude pokračováno. Přispět k tomu mohou
i noví spoluobčané, které tímto srdečně v
naší obci vítám. Je však potřebné, aby i
tito noví lidé uvažovali v zájmu celku a řídili
se zdravým rozumem při svých stavebních
záměrech a samozřejmě i ve svém občanském životě. Jedině tak je možné docílit
toho, aby naše obec i nadále pokračovala
v celkovém rozkvětu a lidé zde žili v spokojeném a přátelském soužití.
I přes mnoho vykonaného je před námi
stále hodně věcí k řešení. Čekají nás veřejná setkání; jak za účelem projednávání
územního plánu, tak i ve věcech běžného
života obce. Všechny proto vyzývám k aktivní účasti při těchto setkáních, včetně plánovaných brigád a kulturních aktivit v obci.
Za tímto účelem jsou v předstihu uveřejňovány informace na úřední desce obce, na
webových stránkách obce, v obecních vývěskách a v hlášeních obecního rozhlasu.
Děkuji všem aktivním spoluobčanům za jejich pozitivní působení na své okolí a všem
ostatním předem děkuji za to, že k těm aktivním budou tolerantní a uctiví.
Antonín Fišer, starosta

Stráž nad Nežárkou v roce 2019
Město Stráž nad Nežárkou v klidu vstoupilo do nového roku a naprostá většina občanů Stráže nad Nežárkou, Dolní Lhoty a Dvorců si k této příležitosti otevřela vlastní kalendář, který
již potřetí vydalo ve spolupráci s dalšími sídly na Nežárce, tedy s Novosedly a Jarošovem,
vlastními náklady Město.
O klid jde však jen zdánlivý. Členové Rady
i Zastupitelstva obměnění po říjnových komunálních volbách o některá nová jména
a nové tváře schválili vyrovnaný rozpočet
na rok 2019. Následující řádky jsou výběrem akcí, které Stráž nad Nežárkou čekají
nebo byly dokončeny v závěru roku 2018.
Z větších prací se bude pokračovat na rekonstrukci Pístinské ulice. Po problémech se
zhotovitelem stavby a vypsání nového výběrového řízení se rýsuje, že již v průběhu jarních měsíců bude zahájeno dokončení i zbývající části silnice. Budeme tak příslovečně v
lepším spojení s pístinskými sousedy. Zcela
nově započnou práce na rekonstrukci ulice
9. května, je zhotoven projekt, jsou vyřešeny
některé pozemkové problémy s vlastníky a
vidina zmizení „tankodromu“ na této ulici je
pro obyvatele této části města v dohlednu.
Z dalších akcí je třeba připomenout zateplení stropu v budově Základní školy ve Stráži
nad Nežárkou a také získané prostředky na
modernizaci počítačové učebny a na vybudování nové jazykové učebny v průběhu tohoto školního roku. Pracuje se na projektu
na informační a orientační systém ve Stráži
nad Nežárkou, laicky řečeno systém směrovek a cedulí ukazujících na příslušné ulice,
kde sídlí lékařská péče apod. Z kulturních
záležitostí je třeba jmenovat dokončení fasády na Městském divadle včetně obnovení
původního nápisu a zhotovení pamětní desky, připomínající osobnost Emy Destinnové
hned u vchodu do divadla, v celodenním
shonu někdy zapomínáme tyto drobnosti
vnímat. Navíc se strážské divadlo zapojilo
do projektu Národního muzea v Praze, jehož
cílem je zmapovat a zdokumentovat funkční

divadelní scény a fungující divadelní soubory v republice včetně podrobného popisu
divadelního prostoru (stavební, fotografická
dokumentace apod.). 11. května 2019 mělo
právě naše Město tu čest hostit účastníky
tradičního setkání Stráží, celodenní program
byl završen v kempu U Skalníků společenským večerem s hudbou (Klaret), ohněm,
občerstvením i překvapením.
Laděna Plucarová,			
Stráž nad Nežárkou, členka Rady

Pouť svaté Zdislavy
25. 05. 2019
Kácení májky
01. 06. 2019
Taneční zábava
20. 07. 2019
Sportovní den pro děti a dospělé
14. 09. 2019
Podzimní tvoření
28. 09. 2019
Posezení s harmonikou
05. 10. 2019
Výlov návesního rybníka
listopad 2019
Kateřinské posvícení
23. 11. 2019
Rozsvícení vánočního stromu 		
s nadíkou 				
05. 12. 2019
Vánoční dílna pro ženy a děti
07. 12. 2019

Nová pamětní deska na Městském
divadle ve Stráži nad Nežárkou

Adventní zastavení			
15. 12. 2019
Změna termínů vyhrazena

POZVÁNKA NA POUŤ
Rád bych pozval všechny příznivce na
jubilejní pátý ročník Pouti svaté Zdislavy,
která se uskuteční v sobotu 25. května. Pouť
zahájí bohoslužba v kapli svaté Kateřiny ve
14 hodin a po ní bude následovat tradiční
putování po křížích, křížcích a božích
mukách. V letošním roce jsme na
trase putování spolupracovali s
Turistickým oddílem TJ Sokol Stráž
nad Nežárkou. Cesta nás proto
logicky zavede na území Stráže.
Novinkou bude autobus, který bude
přistaven před kapličkou a který
poutníky po skončení mše odveze
na židovský hřbitov. Odtud už
půjdeme pěšky, navštívíme kostel
svatého Petra a Pavla ve Stráži nad
Nežárkou a v tradičních zastaveních
u křížů budeme pokračovat až do
Pístiny, kde putování a program
završí pouťová zábava v podání

PŘEHLED
KULTURNÍHO
PROGRAMU
V PÍSTINĚ

kapely Regent. Podrobnosti naleznete na
plakátech a Bulletinu 2019, který při této
příležitosti vychází a který dostanou pístinští
obyvatelé do schránek.
Radim Adam, předseda TSP

Jménem redakce bychom
rádi srdečně pogratulovali
všem spoluobčanům, kteří
v tomto roce slaví významná
životní jubilea.
Zároveň bychom rádi
věnovali tichou vzpomínku
dvěma ženám, které nás
v loňském roce opustily
a to paní Věnceslavě
Fišerové a Janě Vrchotové.

Poutníci před kaplí sv. Kateřiny 26.5.2018
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Aktuální informace z Jihočeského kraje 				
o objektu Domova Pístina
S dotazem na současnou situaci objektu
Domova Pístina jsme se obrátili na hejtmanku Jihočeského kraje Mgr. Ivanu Stráskou.
Ing. Bc. Jiří Fidler z odboru hospodářské a
majetkové správy nám odpověděl takto:
Dobrý den,
paní hejtmanka mě pověřila, abych Vám poskytl informaci týkající se areálu ve vlastnictví Jihočeského kraje v obci Pístina.
Bývalý areál „ Domova pro osoby se zdravotním postižením“ v obci Pístina, jak zmiňujete, je od roku 2015 volný pro další
možné využití Jihočeským krajem. Od jeho
uvolnění Jihočeský kraj intenzivně hledal a
stále hledá jeho jiné využití v rámci jiných
resortů kraje (např. školství či kultury a
cestovního ruchu). Zároveň s tím zvažuje
možné zcizení celého areálu. Zde je však
nutné hledat potenciální zájemce v okruhu,
kterým nebude na překážku omezující podmínka pro tento areál.
Tato podmínka byla stanovena poskytovatelem dotace: Evropskou komisí resp. MPSV

ČR v rámci dotačního programu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji“.
Je zavazující jak pro kraj, současného vlastníka, tak i pro vlastníka následujícího, jiného. MPSV a EK mohou kontrolovat splnění
podmínek do 10 let od ukončení projektů,
proto nelze využít uvolněného objektu pro
stejný druh vyjmenované soc. služby. (Projekty byly ukončeny dnem 30. 11. 2015.).
Z toho sdělení tedy vyplývá, že omezující
podmínka by měla skončit v letech 2025
či 2026, podle toho kdy začíná běžet lhůta
omezení (pozn. jestli v roce ukončení projektu nebo od roku následujícího po ukončení projektu).
Jihočeský kraj provedl řadu prohlídek s potencionálními zájemci (ne z komerční sféry),
avšak zatím bez projevu dalšího zájmu.
Z pohledu projednávání nakládání s tímto
majetkem, zatím nebylo orgány kraje (radou
ani zastupitelstvem) přijato žádné usnesení.
V tuto chvíli to jsou zatím všechny informace, které Vám mohu poskytnout.
Pokud budete mít další otázky týkající se
nakládání s tímto majetkem, jsem připraven

na ně reagovat.
Co pro nás občany Pístiny z této odpovědi
vlastně vyplývá? Kraj pro areál zatím nemá
využití, zájemci o něj nejsou a ani Obec
Pístina o objekt zájem nemá – důvodem
jsou výše uvedená omezení a s tím spojený chybějící záměr jak objekt využít, rovněž
tak stále se zvyšující náklady na údržbu objektu, které už teď představují půl milionu
korun ročně. Uvidíme, zda se po ukončení
podmínek zájemci „jen pohrnou“ a vznikne
tu krásný domov pro seniory nebo podobné
zařízení, což bychom si určitě všichni přáli.
Otázkou zůstává, v jakém stavu bude areál
za oněch 6 nebo 7 let.
Obec by se tímto tématem měla přinejmenším průběžně zabývat a s krajem komunikovat, abychom my obyvatelé Pístiny byli
pravidelně informováni. Před uplynutím
omezující podmínky by bylo vhodné vyvolat
jednání s představiteli Jihočeského kraje, a
ne jen pasivně vyčkávat na to, jak to dopadne, ale to už je věcí současného a budoucího vedení obce.
-ma-

Rok 1939 pohledem pístinského kronikáře aneb
vzpomínka na události, které se odehrály před 80 lety
Autentický přepis záznamů z Pamětní knihy
obce Pístina – rok 1939

mají lidé hlad a žebrají o polévku.

Den 15. března byl nejsmutnějším v našich
novějších dějinách. Časně ráno byla u nás
sněhová vánice, jako by ani počasí nepřálo postupu německých vojsk do republiky.
Ti, kteří ráno poslouchali rádio, rozběhli se
v nejvyšším vzrušeni po vsi zvěstovat tuto
strašnou novinu. Mnozí teprve nyní pochopili strašný dosah Mnichovského diktátu
a naší loňské kapitulace našich zrádných
státníků a uznávali, že se loni kapitulovat
nemělo, i nynější kapitulace Háchova byla
odsuzována. Všichni uznávali, že nám nadchází těžké doby. Ukázalo se to brzo. Naše
obec je stranou hlavních dopravních tepen,
tak jsme neviděli tu zlodějinu ve velkém,
jako např. v Jindř. Hradci, kde se ve dne v
noci vyváželo nepřetržitými kolonami nákladních aut všechno možné. Přeplněné
vojenské sklady, zařízení kasáren, sklady
obilí apod. Podívaná byla na hladové německé vojáky. Vlivem nízkého kurzu Kč,
kterou Hitler stanovil neuznávajíce naší
měnu, byli překvapeni, když kupříkladu za 1
marku zde dostali celý růženec buřtů nebo
plný koš housek nebo spoustu cukrářského
zboží. Jedli jako bezední a pro mnohé to
mělo běhací následky. Pro jejich falešnou
propagandu, jako kupř. v Třeboni vyvařovali
polévku a dávali malé bochníčky chleba, a
když lidé ze zvědavosti dívali se co se děje,
fotografovali je a posílali do světa, že zde

Bylo nařízeno přísné hlídkování,
vždy dva muži 24 hodin, od 1 h v
poledne do 1 h v noci. V Brachovém vršku byla rozhledna, tam
jeden ve dne a druhý ve vsi, v
noci pak oba ve vsi. Hlídky byly
kontrolovány četnictvem.
Hned po napadení Polska Němci zavedli vázané hospodářství.
Byly vydány lístky na mouku a
chleba, maso, mléko, mýdlo.
Ovšem také zavedeny nucené
dodávky mléka, obilí, dobytka,
vepřů a vajec. Zavedeny komise
mléčná a obilní pro dodávky a
dobytčí.
Ihned po okupaci rozpustila německá správa obě se tvořící politické strany, jak stranu
národní i stranu práce a povolila jen jednu
celonárodní stranu „Národní souručenství“
která byla Němci kontrolována a vedením a
ideologií podobná nacistické straně německé, založená na vůdcovském systému, tj.
že vedoucí funkcionáři nebyly voleni členstvem, ale nadiktování a jmenováni ze shora. Členství bylo nuceně dobrovolné. V obci
skupina národního souručenství založena
byla.
Rovněž tak byla v obci založena skupina
celonárodního „svazu zemědělství a les4

nictví“, kde členství od 1 ha bylo povinné, a
který byl na německé přání založen a také,
aby sloužil zájmům okupantů k snadšímu
ovládnutí lidu a ne zájmům lidu samotného.
Vedoucím skupiny byl jmenován pan Josef
Houška, rolník č.2, ten také tu a tam dostával známky na železářské zboží a části
oděvů, které mezi členy rozděloval, ale bylo
toho nepatrné procento celkové potřeby.
K semletí samozásobitelských dávek, které
byly 23 kg chlebového obilí na měsíc a osobu, byly obecním úřadem vydávány mlecí
výkazy, vydáváním mlecích výkazů byl pověřen Jan Zahradník. Šrotovací povolení
vydává starosta. Rovněž i vydávání poukazů na boty, pláštů na kola vydával starosta.

V knihovně se čte, vyrábí i koncertuje
Pokud plníte svoji občanskou povinnost a
chodíte volit, nemusím vám představovat
volební místnost v Pístině. Velká, strohá,
neútulná místnost však po rekonstrukci
úřadu zcela změnila svoji tvář a funkci;
stala se z ní nová místní knihovna. Dostatek světla, teplo a oku lahodící výmalba dělají z knihovny útulné místo.

ské městské knihovně v roce 2000, kdy
se místní knihovnice rozhodly uspořádat
pro malé čtenáře dobrodružství v podobě
předčítání pohádek, soutěží, her a překvapení. Postupem času se tato akce stala
velmi populární a příklad následují nejen
knihovny, ale také školy a dětské kluby na
mnoha místech v celé České republice,
ale i v dalekém zahraničí. Cílem je přivést
děti k četbě a lásce ke knihám.

V Pístině mnoho čtenářů není, a tak návštěvnost knihovny nebyla v posledních
letech nijak závratná. Je to škoda, protože každý čtenář si tady jistě najde to
své. Kromě stálých svazků, kterých je
asi tisíc a jedná se především o českou
a světovou klasiku, dětské knihy a několik naučných publikací, nám z knihovny v
Jindřichově Hradci přiváží zhruba dvakrát ročně obsáhlý soubor nových titulů
napříč všemi literárními žánry. V rámci
meziknihovních výpůjček má čtenář také
možnost jakoukoliv knihu si z jindřichohradecké knihovny objednat a vypůjčit.
Kniha mu bude dovezena až do místní
knihovny. Nabídka tak zůstává stále aktuální bez nutnosti investic do nových
knih, které se pak mnohdy nikdy nevypůjčené hromadí v knihovně. Také staré, neaktuální a poškozené knihy se pravidelně
vyřazují, aby měl čtenář neustálou možnost pestrého výběru z knižních novinek.
Knihovna odebírá také několik časopisů
– Gurmet, Dům a zahrada, D-test a nově
také kreativní časopis Rozmarýna a dětskou verzi Rozmarýnka. Časopisy je samozřejmě možné vypůjčit si domů.

Novinkou v knihovně je také hudební nástroj – pianino, které věnovala obci paní
Marie Maryšková. Paní Maryšková učila
na Základní škole ve Stráži nad Nežárkou,
působila ve své době na místním obecním úřadu a v neposlední řadě pracovala
jako knihovnice. Nástroj byl v jejím domě
v Pístině, a protože se hře na klavír v její
rodině již nikdo nevěnuje a nástroj tak zůstával léta nevyužitý, rozhodla se jej darovat pro potřeby místní knihovny. Pianino
prošlo péčí odborníka, celkovou generální
opravou a bylo naladěno a to již na náklady obce. První veřejný koncert v knihovně
se uskutečnil na boží hod velikonoční 21.
dubna. Posluchačům, kterých se sešel
hojný počet, se představilo dvacet malých
muzikantů, od dětí předškolního věku,
které s hudbou teprve začínají až téměř
dospělé a hotové hudebníky. Na koncertě
zazněla kromě sólové hry na klavír také
čtyřruční hra na klavír, hra na housle, kytaru a akordeon. Malí zpěváčci zazpívali
a zahráli veselé písničky. Pro mnohé bylo
velkým překvapením, jak velké hudební
talenty máme ve svém okolí. Věřím, že
velikonoční koncert se stane další tradiční
událostí v kulturním životě v Pístině.

Nová knihovna však nabízí prostor i pro
jiné využití, které v té bývalé čistě z praktického hlediska nebylo možné. Při úpravách interiéru jsme se pokusili vytvořit
z knihovny nejen kvalitní čtenářskou
základnu, ale také jakousi víceúčelovou
místnost. Zaměřili jsme se především
na malé, potencionální čtenáře – tedy
na místní děti, které jsou zde hlavně v
předškolním a mladším školním věku. Je
tu pro ně připraveno několik stolů se židlemi, kde si mohou číst, kreslit, vyrábět
či jinak rozvíjet svoji kreativitu. Nechybí
ani velká nástěnka, kde se mohou svými výtvory pochlubit. Výtvarné potřeby
a pomůcky jsou všem malým tvůrcům k
dispozici.

V knihovně může být také kdykoliv instalován videoprojektor s plátnem, pro možnost promítání filmů, přednášek, besed, a
podobně.
Kromě toho je v knihovně umístěn také
trezor s obecní kronikou, do které je možné po dobu výpůjčních hodin nahlédnout.
Registrace a výpůjčky knih a časopisů
jsou pro všechny čtenáře bez ohledu na
věk zdarma.
Jako knihovnice bych ráda poděkovala
bývalému vedení obce za dobrý nápad na
využití prostoru volební místnosti a velkou
prozíravost ve volbě pojízdných regálů
na knihy, díky kterým se může prostor v
knihovně variabilně měnit podle potřeby;
od přednáškové místnosti až po „koncertní sál“.

Knihovna je rovněž využívána jako učebna – každou středu v podvečer se tu
schází místní děti na výuku angličtiny. Cizímu jazyku je učí Američanka původem
z New Yorku, v současné době žijící v
nedaleké vesnici. Výuka probíhá formou
hry, neboť někteří malí posluchači ještě
neumí ani číst ani psát. Místní děti mají
tak jedinečnou možnost seznámit se s
cizím jazykem ještě před nástupem do
školy a navíc slyšet angličtinu z úst rodilé
mluvčí.

V nebližší době je v plánu zdravotní přednáška na téma poskytnutí předlékařské
první pomoci, zaměřené především na
maminky s dětmi. Termín bude včas oznámen. Vítány jsou také náměty na možné
besedy či přednášky nebo na zlepšení
funkce knihovny.

V letošním roce se naše knihovna zaregistrovala do projektu Noc s Andersenem, který vzniknul v uherskohradišť-

Marcela Adamová,
knihovnice, kronikářka
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Historie budovy Obecního úřadu
V roce 2018 proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy obecního úřadu v Pístině. O finančních nákladech a podrobnostech rekonstrukce
se zmiňuje ve svém příspěvku starosta obce. Pojďme se na budovu, která byla postavena před 85 lety, podívat z trochu jiného
pohledu.
Budova sloužila od svého počátku jako
úřadovna kampeličky a také jako obecní
úřadovna. Historie obecní záložny sahá
ještě dále do historie. 17. března 1910 byl
v obci založen Spořitelní a záložní spolek
(Kampelička) s ručením „neobmezeným“.
Kampelička je vlastně lidový název pro
družstevní záložny nebo spořitelní družstva, které vznikaly za účelem přijímání
finančních vkladů, poskytování úvěrů a
jiných finančních služeb. Název vznikl podle Františka Kampelíka, který propagoval
myšlenky družstevních záložen v polovině
19. století. Ve své době jeho dílo nebylo
přijato s velkým úspěchem a rozmachu
dosáhly „kampeličky“ zhruba o sto let později. Prvním starostou pístinské Kampeličky byl Josef Zahradník, pokladník František Blažek a od r. 1919 Josef Vrchota.
V roce 1919 měl spolek vklady 94 809 Kč
a zápůjčky 8 643 Kč. Roku 1930 dosáhly vklady výše 648 224 Kč a zápůjčky
336 068 Kč. Spolek zakoupil pro obec
různé stroje a obstarával nákupy umělých
hnojiv a různých hospodářských potřeb.
V roce 1933 jednal záložní spolek s obcí o
potřebě úřadovny pro kampeličku a zároveň i pro potřeby obce. Dne 7. srpna 1933
se obě korporace na společné schůzi dohodly na následujících podmínkách: obec
daruje spolku pozemek uprostřed vesnice a stavební dřevo. Provedení stavby i
veškerý ostatní stavební materiál provede Kampelička svým nákladem a stavba
sama bude majetkem Kampeličky. Za
poskytnuté stavební místo a dříví Kampelička ponechá obci k bezplatnému užívání
dvě místnosti; jednu na obecní úřadovnu
a druhou na knihovnu a to na dobu 20 let.
Tato lhůta může být libovolně prodloužena. Dále se obě strany dohodly, že se
stavbou se započne na jaře 1934 a členové Kampeličky se zavázali, že všechny
pomocné práce provedou zdarma. Ještě
v zimě 1933 se v obecním lese nakácelo
dříví potřebné ke stavbě Kampeličky, stavební dříví se navozilo ke stavbě, trámové
a krovové bylo osekáno, špalky na prkna
a latě odvezeny na pilu. Kácení a odvoz
provedli členové zdarma. Když na jaře
1934 sešel sníh, začalo se s přípravami ke
stavbě. Vozil se kámen, písek a cihly a po
jarních pracích se začalo zdít. Stavbu prováděl zednický mistr Jan Škarda ze Stráže
za celkovou odměnu 800 Kč. Do zimy byly
veškeré zednické práce hotovy.

Slavnostní otevření proběhlo v březnu
1935 za účasti úředníka Jednoty hospodářské společnosti a mnoha místních i
okolních obyvatel. Po projevech tehdejšího starosty Kampeličky Jana Maxy a
úředníka Jednoty hospodářské byla budo-

va předána svému účelu. Celkové náklady na stavbu Kampeličky, bez obětavé a
bezplatné práce všech jejích členů, činily
22 906 korun českých.
-ma-

Slavnostní otevření Kampeličky v březnu 1935

Budova obecního úřadu v květnu 2019
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