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Každé ráno vyrazím s naším psem Jackem
do přírody. Nenechám se odradit ani špatným
počasím, ani momentální nechutí. Pevné
boty, pořádné oblečení a jdu. I když chodím
stále stejnou cestou, pokaždé mě něčím
překvapí. Vnímám probouzející se přírodu,
vodní ptactvo, množství zvěře na polích
a loukách. Krajina kolem je liduprázdná a
ozvěny lidské činnosti jsou slyšet jen z dálky.
Každý den si znovu připomenu, jaké štěstí
máme, že žijeme v tak krásné a čisté krajině.
A to není málo, vlastně je to velmi mnoho,
bohatství, kterého bychom si měli vážit,
pečovat o něj, chránit jej a také se o něj umět
podělit. My na vesnici máme totiž pořád tolik
práce, že si krásy krajiny, která nás obklopuje,
ani nestačíme všimnout. Není proto divu, že
ji daleko více ocení lidé z města, kteří k nám
jezdí rádi odpočívat. Najděte si i vy chvilku na
relax v přírodě.

Vážení spoluobčané,

Příjemné jaro a mnoho pozitivní energie přeje
Marcela Adamová

máme za sebou neveselé období dlouhých měsíců bez
vzájemného setkávání a obav o své příbuzné a známé, kteří
se setkali se zdravotními obtížemi souvisejícími s nemocí
COVID-19.
Rád bych touto cestou poděkoval všem občanům naší obce,
kteří se chovali po celou kritickou dobu zodpovědně. Díky
tomu můžeme konstatovat, že jsme prozatím vše zvládli
relativně úspěšně.
Bohužel i nadále musíme být ostražití a zodpovědní a nebrat
nemoc COVID-19 na lehkou váhu. Opatření vlády se
zmírňují, čeká nás období dovolených a je třeba i nadále
používat zdravý rozum, bez ohledu na to, co nám v jakém
období kdo nařizuje. Virus tu s námi zůstane i nadále, a tak
využijme všech dostupných možností a informací, abychom
se co nejdříve vrátili do normálu a žili život opět s radostí
a naplno.
Obec i nadále aktivně prosazuje rozvoj ve všech základních
směrech života občanů, ale zároveň musím bohužel
konstatovat, že mírně upadá aktivita občanů samotných ve
smyslu aktivní účasti na veřejném životě. Částečně je situace
jistě ovlivněna COVIDEM, ale přes veškeré překážky je
nutné se do veřejného života znovu aktivně zapojit. Možností
je mnoho, účast na jednáních zastupitelstva obce, účast v
obecních spolcích nebo vyhlašovaných brigádách. Pro
vzájemné soužití je také důležitá tolerance a ohleduplnost
občanů. Umět hledět kolem sebe a dělat si obec hezkou na
každém kroku.
Antonín Fišer
Starosta obce
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• Kulturní program
• Zajímavosti z obce a okolí
Kaple s pampeliškou

• Vybrali jsme z knihovny: Karel Havlíček Borovský
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AKTIVITY OBCE V ROCE 2020
Na podzim roku 2020 byla dokončena
akce na rozšíření společenské místnosti. Vznikla nová venkovní terasa směrem
k rybníku Horní návesní a rozšířena byla
také vnitřní čajová kuchyňka o výčepní
barový prostor. Akci realizovala stavební
společnost J.K.Stavební s.r.o. z Třeboně za cenu 341 859,03 Kč s DPH. Akce
byla podpořena dotací Jihočeského kraje z Programu obnovy venkova ve výši
175 000,- Kč.
V září loňského roku bylo provedeno odbahnění rybníka Horní návesní. Akci realizovala společnost JIPAMA s.r.o. z Hrachoviště za cenu 96 800,- Kč s DPH.
Odbahnění bylo hrazeno z prostředků obce.

Akce a investiční záměry následného
období

za dílo bude po případném schválení dotace předmětem výběrového řízení.

Aktuálně je připraveno k realizaci odstranění zchátralého skladu vedle obecního
úřadu a opětovná výstavba skladu nového v obdobných proporcích, tak aby bylo
možné prostor aktivně využívat při dodržení prostorových a hygienických standardů. Akce se bude realizovat zřejmě v říjnu
tohoto roku, čeká se na schválení dotační
podpory ve výši asi 300 000 Kč z Jihočeského kraje – Programu obnovy venkova.
Celková cena prací včetně likvidace nebezpečného odpadu činí 595 801,30 Kč
s DPH.

Dále je zpracovaná studie, včetně předpokládaného položkového rozpočtu, na rekonstrukci dětského hřiště vedle kapličky.
Je vybrán i zhotovitel prací a aktuálně
bude podána žádost o dotaci na realizaci
předmětné dodávky herních prvků z Nadace ČEZ – Oranžové hřiště. Dotace by
mohla činit až 75 % uznatelných nákladů. Po případném schválení dotace bude
stanoven přesný termín realizace. Hřiště
bude osazeno moderními herními prvky z
akátového dřeva a zabezpečeno ochranným plůtkem.

S koncem roku 2020 byly dokončeny inženýrské sítě v severní
lokalitě obce tzv. ZTV-sever. Akci
realizovala společnost JIPAMA s.r.o. z Hrachoviště za cenu
4 205 622,19 Kč s DPH. Akce
byla podpořena dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
konkrétně oddíl dešťové kanalizace ve výši 480 000,- Kč. I přes
jistotu vlastních prostředků byl na
akci využit relativně výhodný úvěr
ve výši 4 040 762,89 Kč, splatný
do 12 let. Volné prostředky obce
budou využity na případné spolufinancování dalších rozvojových
projektů v obci.
V lokalitě ZTV sever vzniklo celkem devět stavebních pozemků,
které jsou v současné době již
prodány formou dražby. Obec
za prodej těchto pozemků utržila
celkem 5 320 318,- Kč. Po úhradě DPH jsou prostředky vedeny
na účtu obce. V nejbližší době lze
očekávat zvýšený pohyb osob
a vozidel v této lokalitě, z důvodu předpokládaného zahájení
stavební činnosti. Rodinné domy
by měly být dokončeny do pěti let
od převodu vlastnického práva
kupujícím. Žádám tedy všechny spoluobčany o trpělivost se
stavebníky, jsou to naši potenciální spoluobčané, a současně bych chtěl o totéž
požádat také stavebníky. Dodržování sousedských pravidel, uplatňování zdravého
rozumu a udržování pořádku v celé lokalitě
po dobu výstavby i následného období, by
mělo být prioritou nás všech a základem
dobrých budoucích sousedských vztahů.
Počátkem tohoto roku bylo řešeno kácení
přerostlých, nemocných a nevhodně rostoucích rizikových stromů na návsi obce.
Jednalo se o stromy, které ohrožovaly
okolní stavby, vzdušné vedení NN, případně provoz na místních komunikacích. Akce
byla provedena formou dobrovolné brigády a nevznikly tak žádné zásadní finanční
náklady.

Vypracovaný je i projekt, včetně položkového rozpočtu, na opravu hráze rybníka
Horní návesní. Předmětem díla bude především oprava kamenného tarasu včetně
důsledného utěsnění jílovým zámkem.
Probíhá ohlášení stavby u dotčeného vodoprávního úřadu a hledá se vhodný zdroj
finanční spoluúčasti. Následně bude vybrán zhotovitel díla se stanovením termínu realizace prací.

Přibližně v měsíci červnu proběhne opětovný zdravotní prořez lipového stromořadí vedle kapličky a sportovního hřiště.
Prořez provede odborně způsobilá osoba
a financování akce je zajištěno v součinnosti s Agenturou ochrany přírody a krajiny
ČR – CHKO Třeboňsko.
Zpracovaný je rovněž projekt, a to včetně
položkového rozpočtu a vydaného stavebního povolení, na rekonstrukci sportovního
hřiště, kde je opětovně podána žádost o
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova – Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku. Dotace
může činit až 80 % uznatelných nákladů.
Výběr zhotovitele, termín realizace a cena
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Ve věci řešeného nového Územního plánu obce Pístina lze předpokládat možné
časové průtahy způsobené nařízením
vlády ve věci nemoci COVID-19, a rovněž
zapracováním připomínek občanů a dotčených orgánů. V následujícím obdobím
bude provedeno veřejné projednání k vypracovanému „Návrhu územního plánu“,
kde se budou moci všichni občané aktivně
vyjádřit a případně tento návrh dále připomínkovat.
V plenkách jsou prozatím přípravy projektu na rekonstrukci obecních komunikací,
zpevněných ploch, nového chodníku z lokality ZTV sever a prodloužení kanalizačního řádu do východní lokality obce, kde
již probíhá výstavba rodinných domů a je
předpoklad, že v budoucnu bude pokračovat jejich další výstavba.
Antonín Fišer

JAK SE ŽIJE BÝVALÝM KLIENTKÁM DOMOVA PÍSTINA?
Ke konci roku 2015 se vaše sousedky, které využívaly sociální službu v Domově Pístina, nastěhovaly do domů chráněného bydlení v Jindřichově Hradci, Třeboni, Lomnici nad Lužnicí a v Lišově. Začala jim tak zcela nová etapa života. Díky přípravám a dobře nastavené podpoře
proběhlo stěhování a následné zabydlení žen bez větších problémů.
Dnes je tomu už více jak 5 let. Za tu dobu
jsme všichni ušli kus cesty. Aktuálně v
chráněném bydlení poskytujeme službu
osmdesáti dospělým lidem v jednadvaceti
individuálních nebo skupinových domácnostech. Službu poskytujeme nejen pro
ženy, ale i pro muže. Domácnosti v domech
jsou šestičlenné, v bytech žijí maximálně dva lidé spolu, což je celkově zásadní
změna oproti životu ve velkém zařízení. V
každé domácnosti jim dle míry jejich potřeby (od několika hodin až třeba po celý den)
pomáhají asistenti, a to v oblastech každo-

denního života, zejména pak v situacích,
ve kterých si sami nedokáží poradit. Klienti
naší služby nejsou jen lidé s lehkým postižením, ale umíme pomáhat i lidem s vyšší
mírou nezbytné podpory. Umožňujeme jim
tím podporu v běžném životě tak, aby mohli
prožít život naplno stejně, jako ho žijí jejich
vrstevníci. Všechny domácnosti jsou ve
standardní zástavbě a bydlení je situováno tak, aby si klienti dokázali zajít k lékaři,
kadeřnici nebo například do bazénu sami
nebo s doprovodem.
Vytváříme domov, ne instituci, a proto to v

každé domácnosti vypadá trochu jinak –
záleží na tom, co se jejím obyvatelům líbí
a co potřebují. Velikost a uspořádání domácností vždy odpovídá také počtu jejích
členů. Klienti si vlastním klíčem odemykají
úplně běžný byt, ze kterého na návštěvníka
hned při vstupu dýchne domácí atmosféra.
Je také dost možné, že ho ještě v předsíni
přivítá domácí mazlíček. Kávu klienti svým
návštěvám připraví v samostatné kuchyni nebo obývacím pokoji s kuchyňským
koutem. A když potřebují klienti soukromí,
má každý svůj pokoj, který je jen jeho, a
kde má jen své věci. V bytě
se dále nachází koupelna,
toaleta, nezbytné úložné a
technické zázemí. Společné
prostory jsou zařízeny jednoduše a účelně a jejich podoba se odvíjí od vkusu a přání
lidí z dané domácnosti.
Pokud se chcete podívat
na to, co všechno se za 5
let změnilo, podívejte se
na naše webové stránky
www.chbnaplno.cz
Mgr. Aleš Adamec,
vedoucí Chráněného bydlení Naplno

Rozhovory s klientkami

Taky chodím na kafe za Janou a Ivetou
(spolubydlící).

k tomu, aby mi někdo chystal léky, vařil atd.

Paní Pavla Janečková

Co se ti na životě v J. Hradci nejvíc líbí?

Paní Ivana Fibrichová

Pavlo, přestěhovala jsi se z ústavu v Pístině do chráněného bydlení do domku v Třeboni a po čase do Jindřichova Hradce do
řadovky ve Francouzské ulici.

No, můžu jít, kam chci a sama a všude trefím. Jsou tu blízko obchody a zverimex a
veterinář.

Jak se ti tady žije?
Dobře se mi tu žije, líbí se mi tu, můžu, kam
chci a mám tu práci.

V domácnosti bydlím s dalšími pěti lidmi.
Dva muži a dvě ženy.

Kde pracuješ?
V Houbáči (pozn. Redakce – Houbový
park) Baví mě to hodně , pracuji na zahradě a v lese a venčím psy. Máme tam dobrou partu. A vydělávám hodně peněz a koupím si co chci. A dávají mi výplatní pásku.
Co děláš, když nejsi v práci?
Starám se o Adelínu a Sněhurku (morče
a králík), jsou v králíkárně a kydám jim
a pasu je na trávě a chodím jim na pampelišky a na jetel.
A děláš ještě jiné věci?
Jo, vařím si vždycky ve středu a v pátek.
Peru. A uklízím v bytě a v pokoji.
A máš kamarády?
Jezdím za Zdeňkem (přítel) do Třeboně
a taky za Květou a ostatníma holkama. Bydlím se dvěma chlapama a jsou v pohodě.

V Lomnici se mi moc líbí. Chodím často ven
na procházky. Můžu chodit na zahradu. V
domácnosti se mi líbí, že si můžeme sami
vařit a rozhodovat si, co si uvaříme, a když
to nechceme, dojdeme si koupit něco jiného. Bydlím ve dvoulůžkovém pokoji. Chtěla
bych mít svůj pokoj. Tak i to se snad podaří.

Do práce jezdím do Českých Budějovic.
Práce mě moc baví. Jsem na sebe hrdá, že
zvládnu cestu do Českých Budějovic včetně MHD sama.
paní Pavla v práci

Paní Vlaďka Olšbauerová
V Lomnici se mi moc líbí. Chodím sama
ven, kdy chci. Domluvím se s kamarádkou
Majkou a jdeme vyvenčit jejího psa. V domácnosti se mi líbí to, že si můžu sama vařit. Bydlím s dalšími pěti lidmi. Jedním mužem a čtyřmi ženami. V pokoji jsem sama.
Do práce nechodím, protože to neumožňuje můj zdravotní stav. Do Pístiny bych
se vrátit nechtěla. Nechtěla bych se vrátit

Do Pístiny se vrátit nechci. Bylo to tam ukřičené a uhádané, tady je větší klid a máme
tady i chlapy – i když teda někdy jich mám
dost. :)
Paní Marie Dubská
V Lomnici se mi moc líbí, chodím na procházky, na nákupy, do kostela.
V domácnosti mi vše vyhovuje, máme
všechno vybavení v kuchyni, můžu si kdykoliv připravit jídlo, kávu, čaj. Bydlím se
6 spolubydlícími. S 5 ženami a 1 mužem,
s panem Zdeňkem. Nejvíce mě baví vyšípokračování na straně 4 >>>

3

pokračování ze strany 3 >>>
vání, sledování televize a výlety. Bydlím
v pokoji s paní Jaroslavou, jsem spokojená, jsme přítelkyně, vyhovíme si a pomáháme.

pracovala, dlouho v Žirovnici, naposledy
v masně v Českých Budějovicích. Práce
tam se mi líbila. Nyní jsem v důchodu
a užívám si klidu a výletů.

Do Pístiny bych se vrátit nechtěla, lepší
je to v Lomnici. Mám se tu lépe, můžu si
dělat co chci, jít kam chci, jíst co chci. Letos jedu na několik dovolených. Nejvíce
se těším na návštěvu města Opavy, kde
navštívím několik kostelů. Jsem věřící
a v Opavě je hned několik míst, která chci
navštívit. Dále se chystám na dovolenou
k moři, do Chorvatska. Pojedu vlakem,
těším se na moře, na sluníčko, na odpočinek. Při všech dovolených mě bude
doprovázet asistent, podpoří mě, když
si nebudu vědět rady. Celý život jsem

Paní Marcela Hypšová
Marcelo, jak se ti líbí bydlení v J. Hradci?
Líbí se mi moc. Hlavně obchody. Chodím,
kam chci. A sama.
Co děláš, když máš čas? Vyšívám, žehlím, jdu ven na procházku, jdu do města.
Když je hezky, přijdou za mnou Martin a
Jirka. Byla jsem na zámku, jedu na výlet.
Pracuješ teď někde? Mám práci, u Ptáčka. Je to tam dobrý, uklízíme. Za peníze
si nakupuju, co se mi líbí.

Vzpomeneš si někdy na Pístinu? Jo, občas jo.
Vrátila by ses do Pístiny? Ne nikdy.
A proč? Lepší je to tady. Nejsme dohromady. Byl tam hluk, moc lidí. Pokoj ve
dvou. Jedna chtěla spát, druhá pouštět
televizi. Líbí se mi můj pokoj, mám ráda
klid.
A co děláš doma? Baví mě uklízet obývák, dělám myčku, sázím kytky. Sama.
Nikdo mi to neříká.
Jsi tu spokojená? Jo, nikdo se tu nehádá.
Nešla bych zpátky.
Rozhovory s klientkami provedly 		
jejich asistentky.

JE NĚCO NOVÉHO S PRÁZDNÝM OBJEKTEM PO DOMOVĚ PÍSTINA?
Zeptali jsme se Ing. Bc. Jiřího Fidlera z odboru hospodářské a majetkové správy Krajského úřadu Jihočeského kraje na opuštěný
areálu Domova Pístina v majetku Jihočeského kraje: Jaké udržovací práce na objektu provádíte a zda také pečujete o zeleň? Kolik
stála údržba objektu v roce 2020? Mohla by obec tento objekt (nebo pouze jeho část) - a za jakých podmínek - využít třeba jako sklad
palivového dřeva či řeziva? Jsou zde také dva bazény, kde by se mohly děti z naší obce koupat. Sad by mohl být poskytnut pro samosběr obyvatel. Připadá také v úvahu možný odkup naší obcí, jaká by byla v tomto případě cena? Slyšeli jsme z médií, že objekt byl
také jednou s možností pro covidové pacienty, je to stále aktuální?
Bc. Jiří Fidler odpověděl v emailové komunikaci pouze takto:
„Pokud se jedná o proběhlá jednání ve věci možného prodeje areálu, tak bylo jednáno se zástupci MŠMT, MF (celní správa), vězeňská služba. Tato jednání byla bez dalších návrhů a nemají k dnešnímu dni konkrétní závěr. Aktuálně se seznamuje nové politické vedení Jčk se stávající situací, a to u všech podobných areálů. Koncem dubna letošního roku proběhlo za účasti příslušného náměstka,
který má v gesci majetek Mgr. Bc. Antonína Kráka, pracovníků odboru hospodářské a majetkové správy a krajské organizace, která
majetek spravuje, místní šetření. O dalším postupu bude rozhodnuto během tohoto roku. Určitě je dobré jít v rozhodování dalšího využití nebo naložení s daným majetkem i do takových detailů, jako je např. obchod s chudobou, kde někteří spekulanti zkupují budovy
pro tento účel nebo jiný účel, který by byl nevhodný pro dané místo.“
Co si o tom myslet, ponecháme na vás. Radim Adam, zastupitel obce

POSVÁTNÉHO JELENA NA STRÁŽI ZASÁHL MAGICKÝ BLESK
Bílý jelen odpradávna vyháněl zlatými parohy temnotu z hlubin země, kam se ukryla v podobě plaza. A tak nepřekvapí, že vyzbrojen
parožím Slunce, doprovázel i tajemné rytíře z Liběchova a ze Stráže, kteří se podíleli na obraně středu Evropy. Rychlonohý král lesa
se také stal symbolem Krista, který stejně jako on přišel osvobodit Zem sevřenou hadem. Možná právě kvůli tomu vypálil hrad ve Stráži
nad Nežárkou magický blesk a chrabré rytíře nám dnes připomínají jen náhrobky z mramoru.
Václav Franěk si roku 1518 zakoupil hrad
s panstvím ve Stráži nad Nežárkou, a tak
se obránci středu Čech přesunuli na
vartu k jihočeské hranici, kde zestárlého
Václava vystřídal jeho syn Jindřich Franěk
z Liběchova a ze Stráže. Když pak roku
1560 skončila i jeho životní pouť, starala
se o majetek a jejich dva syny ovdovělá
Aléna z Hodkova. Poklidného stáří se ale
nedočkala.
Posvátného jelena na Stráži zasáhl
magický blesk
Společně s ostatními pozorovala Aléna
v lednu 1570 zlověstnou polární záři,
která zaplála nad celými Čechami. Za
děsivé bouře téhož léta jí blesk vypálil
střechu nad hlavou a společně s hradem
ve Stráži padla jižní obrana srdce Evropy.
Zhruba pět let po katastrofě Aléna umírá
a její mladší syn Jan odchází do Slatiňan
na hrádek Rabštejnek, který prodává,
a beze stopy mizí. Starší Václav vyměňuje
Stráž za panství v Jimlíně u Loun
a Fraňkové tak odchází na severozápad
Čech. Václav zde pokračuje v přestavbě

Nového hradu, ale jeho syn Adam sídlo
1588 prodává. Paradoxně právě Adamem
se z časoprostoru definitivně ztrácí
vladykové, kteří pod ochranou jelena se
zlatými parohy střežili bezpečí Českého
království.
Zlaté parohy spí v kryptě zasvěcené
přemožiteli Satana
Dnes nám tajemné rytíře připomíná jen
šestero náhrobků z bílého mramoru
v hradní kapli u kostela ve Stráži, která je
zasvěcena archandělu Michaelovi.
Vstoupíme-li do kaple venkovním portálem,
uvidíme na pravé zdi silně ochozený
náhrobek Jindřicha s půl jelenem ve skoku,
kterého Fraňkové nosili na modrém poli. Na
protější stěně stojí blíže k oltáři náhrobek
šlechtičny oděné do volných nařasených
šatů. Z původního nápisu rozluštíme jen ta Tisiczeo. Přesto je do tohoto mramoru
s největší pravděpodobností zakleta Aléna
z Hodkova - druhá žena rytíře Jindřicha
a očitá svědkyně magického útoku na
strážní hrad. Na téže straně hned u dveří
do kostela najdeme ještě druhý, velmi
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podobný ženský náhrobek. Můžeme
usuzovat, že se jedná o Jindřichovu
první ženu, kterou pochoval k jejich třem
předčasně zesnulým dětem.
Dcerka je zachycena s dlouhým závojem
v těsném živůtku a bohatě řasené sukni.
Na malém bělostném náhrobku vedle ní
spatřujeme batole ve volných šatečkách.
Hlavičku má položenou na čtyřhranném
polštáři a jeho pravá ručka drží rodový štít.
Ve strážské kapli je pochován ještě hošík,
kterého rodiče na poslední cestu přioděli
do krátké suknice, přiléhavé haleny
se stojatým límečkem a jednoduchých
střevíců. Vlásky má podle tehdejší módy
stejně jako bratřík zastřižené u oušek, kde
jsou nakulmovány vzhůru.
Pozdravit statečné rytíře z Liběchova a ze
Stráže můžete vždy v neděli kolem 10.
hodiny po dopolední mši. Do hradní kaple
vejdete kostelem.
Jana Formánková
Průvodce Strážskem
www.pruvodce-strazskem.cz

PŘEHLED KULTURNÍHO
PROGRAMU V PÍSTINĚ
Kácení májky, 5. 6. 2021
Taneční zábava, 24. 7. 2021
Sportovní den pro děti a dospělé, 11. 9. 2021
Podzimní tvoření, 15. 10. 2021
Posezení s kytarou, beseda, 16. 10. 2021
Výlov Dolního návesního rybníka, 			
termín bude upřesněn
Kateřinské posvícení, 20. 11. 2021
Rozsvícení vánočního stromu s nadílkou, 		
5. 12. 2021
Adventní zastavení, 19. 12. 2021
Změna termínů vyhrazena

ZÁBAVA ANI BOHOSLUŽBA NA LETOŠNÍ POUTI
OPĚT NEBUDE. PUTOVAT ALE PŮJDEME
Zveme všechny přátele a příznivce na Pouť svaté Zdislavy v Pístině v sobotu
29. května, při které se uskuteční tradiční Putování po křížících, křížcích
a božích mukách.
Sraz poutníků je v 15 hodin před
kaplí svaté Kateřiny. Projdeme
známou trasou v okolí obce v délce
asi 6 km, která nás zavede k devíti
zastavením.
Ani v letošním roce jsme z důvodu
epidemie
Covidu
19
nemohli
uspořádat bohoslužbu a večerní
pouťovou zábavu s tombolou, při
které jsme se se svými sousedy
vždy příjemně pobavili a uvolnili,
což bychom v této době potřebovali.
Podařilo se nám po roční pauze
vydat další Bulletin, a to šestý
v pořadí. Kromě trasy a fotografií

v
něm
přinášíme
informace
o dalších pístinských gruntech
a chalupách, jejichž historii se nám
podařilo s pomocí současných
majitelů vypátrat. Bulletin je všem
obyvatelům Pístiny zdarma doručen
do poštovních schránek. Případně
bude k dispozici na místním Obecním
úřadě.
Sousedé, vezměte své děti, babičky
a dědy a pojďte se s námi projít
Pístinou. Snad nám bude přát počasí
a užijeme si příjemnou procházku.
Za Tělovýchovný spolek Pístina
Radim Adam

„Naše děti - naše radost“ - Sportovní den pro děti 		
a dospělé, 14. září 2020
Poutníci před kapličkou 30. května 2020

JUBILEA A ÚMRTÍ
Jménem redakce bychom rádi srdečně pogratulovali všem spoluobčanům,
kteří v tomto roce slaví významná životní jubilea.

Zdobení májky pístinskými dětmi - 30. dubna 2021

Zároveň bychom rádi uctili památku těch, kteří nás v loňském roce opustili:
Kristina Čuchnová (97 let), Michal Radkovič (88 let) a Ladislav Zahradník
(88 let).

VE STRÁŽI VZNIKÁ NOVÝ PIVOVAR. SPECIALITY OCHUTNÁME JIŽ BRZY
V bývalém areálu JAS výrobní družstvo ve Stráži nad Nežárkou vzniká nový minipivovar - pivovar Stráž s.r.o. S úctou k tradici
poctivého jihočeského pivovarnictví obnovuje výrobu a pivo se tu začne znovu vařit po téměř 100 letech.
Součástí snad každého panství v dobách středověku
býval také pivovar. Nejinak tomu bylo i na panství
strážském. Historicky se pivovar nacházel v blízkosti
zámku a byl založen kolem roku 1550. Výroba piva
byla ve Stráži ukončena v roce 1926. Pivovar Stráž
se rozhodl navázat na tradici vaření piva od roku
1553 a pivo se bude vařit podle tradiční receptury.
Pivovar bude pravděpodobně dokončen v říjnu 2021,
kdy také uvaří svoje první várky piva.
„Na letní sezonu jsme si však již nechali uvařit
letní edici piva dle naší receptury, a to v pivovaru
v Kamenici nad Lipou. Jedná se o strážské pivo 11°,
které budeme prodávat v našem vlastním obchodě

na náměstí Emy Destinnové č. 7, od 1. června 2021,“
sdělila referentka obchodního oddělení Libuše
Neubauerová.
Druhy piv, které se budou v pivovaru Stráž vařit:
Strážská Ema 11°- v prodeji od 1. června
Strážský Hofmistr 12° světlý – v prodeji v říjnu
2021
Strážský Baron 13° speciál polotmavý – v prodeji
v říjnu 2021
Milovníci zlatého moku se tedy mají na co těšit.
Tak „Dej bůh štěstí“ pivovaru Stráž!
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CO JEST OBEC? ANEB ZAMYŠLENÍ KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO
Nejen nad tématem co jest obec, ale také nad mnohými dalšími žhavými společenskými tématy své doby se často zamýšlel autor,
od jehož narození letos uplyne 200 let. Karel Havlíček Borovský se narodil 31. října 1821. Byl to český novinář, spisovatel, básník
a politik. Je považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry, literární kritiky. Působil v Pražských novinách a psal satirické přílohy
časopisu Česká včela s názvem Žihadlo.
Založil Národní noviny a časopis Slovan. Pro své ostré výstupy proti tehdejší vládě a za nekompromisní kritiku římskokatolické církve
byl poslán do exilu v tyrolském Brixenu. Vrátil se po čtyřech letech s podlomeným zdravím a ve svých 34 letech umírá na tuberkulózu.
Mezi nejznámější díla patří Křest svatého Vladimíra, Epigramy, Tyrolské elegie a alegorická satirická pohádka Král Lávra. Jeho texty
jsou i po dvou stoletích stále aktuální.
Co jest obec? (článek je krácen)
Lidi jsou pohromadě, bydlí jeden vedle
druhého, v jedné obci, v jedné společnosti,
ale nepomyslí a nevědí proč a nač.
Pouhé pohromadě bytí, vedle sebe bytí
bez všelikého vědomí, bez vzájemnosti
není ještě obec, a nejlepší příklad takové
společnosti vidíme při stádě, které
hnáno jsouc kamkoli od pastýře svého,
ačkoli opravdu ve společnosti žije, přece
žádných výhod z toho neužívá, ba naopak
ještě škodu trpí, jelikož jedno druhému jen
pastvy užírá a překáží.
Nemůžeme tedy stádo nazvati obcí,
protože jeden oud druhému nepomáhá,
protože nemají společného účele svého.
Taktéž by se obcí nazývat neměla vesnice
nebo městečko, kde lidé pouze vedle sebe
bydlí, toliko sobě překážejíce a škodíce,
aneb aspoň žádného šlechetného,

vyššího společenského účele nemajíce.
Každá dobře řízená obec musí být ale
jen založena na užitku, a sice na užitku
všeobecném. To je, každý jednotlivec musí
z toho užitek míti, že v obci žije, sice je tato
obec špatná. V obci musí platit zásada:
Něco za něco, nic za nic, a čím více se
obec drží této zásady, tím dokonalejší jest.
Občanské smýšlení chybí v takových
obcích, ve kterých občané ve správě
obecní žádného podílu a hlasu nemají,
o zřízení a účelech obce nic nevědí, kde
se správa veřejně a všem před očima
nekoná. Tak obec zůstává vždy jen
v zakrnělosti, a občané nemajíce důvěry,
nejsou jí oddáni, lehce se proti ní popuditi
dají. Obec sama nikdy vzkvétat nemůže
a vždy pozadu za jinými zůstává.

obce zná, kde se všechno přede všemi
a veřejně jedná a kde každý sám v řízení
obce jisté přiměřené má účastenství. Tam
panuje duch občanský. Každý věda, že
co obci náleží, také z části jeho je, bdí
horlivě dle postavení svého, aby se ani
lehkomyslností, ani nepoctivostí, aniž
jakým jiným způsobem obci škoda nikde
nečinila, žádný nedá si v ničem ukřivditi,
znaje svá práva: a znaje své povinnosti,
nekřivdí jinému, a tak obec sílena ze
všech stran blahodějně na všechny strany
působí, a zas každý nahlížeje výhody
a užitek obce své, naučí se jí vážit,
a požívaje v ní mnohonáctero dobra,
miluje ji, je jí duší oddán, obětuje se pro
ni v čas potřeby, jako se obětuje přítel za
přítele. To je patriotismus, vlastenectví.

Zcela jinak stojí obec, ve které občan sám
své povinnosti a práva, zřízení a správu

BÁSNĚ A EPIGRAMY

X

Demokratský

Lenoš a řvi,

Nechoď Vašku, s pány na led,

dají mzdu dví!

mnohý příklad známe,

Pracuj a kuš;

že pán sklouzne a sedlák si

hubu suš!

za něj nohu zláme.

Versus Memoriales

Modlitba byrokratů

Chceš-li v strachu, v nepokoji žít,

V hlavě slámu,

musíš k tomu vtip a rozum mít;

v srdci kámen

chceš-li dodělat se vezdejšího chleba,

dejž nám Bože – „Staň se!
Ámen!“

bývej hloupým, kde je toho třeba!
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