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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
a příznivci,

čtenáři

dostává se Vám do rukou
letošní první číslo Pístinského
zpravodaje, celkově již páté.
Stává se dobrým zvykem, že
téměř pro každý výtisk se najde
někdo, kdo jeho vydání finančně
podpoří. Tentokrát sponzoruje
zpravodaj pan Josef Blažek
s manželkou ze Stráže nad
Nežárkou. Jeho předkové měli
v Pístině významné postavení
a historie jejich rodu sahá hluboko
do minulosti. I když rodinný grunt
č. 16 s čp. 8 ve své původní
podobě již neexistuje (dnešní
objekt Domova Pístina), manželé
Blažkovi
pravidelně
Pístinu
navštěvují a vzorně hospodaří
na svém „ranči“ v jedné z budov
bývalého JZD. Ve zpravodaji se
prezentovat nechtěli, proto jsme
se dohodli, že společně s nimi
a s dalšími pístinskými seniory
zavzpomínáme na zapomenuté
tradice.
Podpory manželů Blažkových
si velmi vážíme a doufáme, že
společných setkání a vzpomínek
našich nejstarších spoluobčanů,
které by neměly být zapomenuty,
bude více.
Vedle tradičních zpráv z obce
přinášíme v tomto čísle pozvání
na některé kulturní akce, které
nás letos čekají, vypravili jsme
se do okolí Pístiny prozkoumat
staré stromy, chráněné rostliny
a živočichy a nahlédli do tajů
včelího života a jejich produktů.
O úvodní rozhovor jsme požádali
vojáka a zastupitele v jedné
osobě - Radovana Hantu.
Marcela Adamová

Pístinský

Splnil jsem si dětský sen
Se zastupitelem Radovanem Hantou jsme si povídali o jeho zážitcích z armády a také
o práci pro místní zastupitelstvo.
Jak dlouho působíš v zastupitelstvu
obce a jakou funkci zastáváš?
V zastupitelstvu působím od posledního volebního období. Společně s Jiřinou
Kozákovou jsme nováčci. Zároveň jsem
předsedou kontrolního výboru.
Jak ses dostal k práci v Armádě ČR?
K armádě jsem tíhnul od malička. Dá se
říci, že to bylo mým snem… V 15 letech
jsem chtěl jít na vojenskou školu, ale osud
mě zavál jinam. Po revoluci jsem prošel
několika zaměstnáními. S odstupem času
jsem se pak znovu pokusil o vstup do armády. Nakonec se mi to podařilo. Zajímavé bylo, že jsem se tam dostal jako občanský zaměstnanec a při změně struktury mi
nabídli místo vojáka z povolání. Původně
jsem působil u záchranného praporu, který
se po restrukturalizaci změnil na 44. lehký
motorizovaný prapor 4. brigády rychlého
nasazení. Takovéto prapory jsou pouze
dva v republice. S nadsázkou se dá říci,
že jsem se stal ze záchranáře bojovníkem.
Jak vypadá běžný pracovní den profesionálního vojáka?
Hekticky. Jsem logista, potažmo velitel
družstva zbrojířů, mimo to zastávám několik dalších funkcí, obnáší to spoustu papírování, počítačové práce a samozřejmě
i výcviku. Práce pro mě není rutinní záležitost. Je vždy dán nějaký plán, ale nikdy
přesně nevíme, co den přinese.
Víme, že jsi byl na misi - kolikrát, kdy
a kde?
Na misi jsem se snažil dostat od začátku
svého působení v armádě a neúspěšně.
Nakonec jsem se na ni shodou zvláštních
náhod dostal. Bylo to jedenkrát – v Afghánistánu v provincii Logar na základně
Shank od ledna do června 2013.
Podělíš se s námi o nějaké zážitky?
Zajišťovali jsme bezpečnost humanitárních pracovníků při jejich práci, a protože se celá základna likvidovala, odváželi
jsme konvojem kontingent a materiály do
Kábulu. Shank byla obrovská základna
měřící několik čtverečních kilometrů. Měla
několik letišť a byly zde armády z celého
světa – Američané, Rumuni, Mongolové,
Afghánská národní armáda a další. Jen
během půl roku, co jsem tu byl, spadlo na
základnu asi 190 raket. Ztráty na životech
byly na denním pořádku. Jedna raketa do-

padla asi 30 metrů od naší dílny, kterou
zasáhlo několik střepin, měli jsme štěstí,
že jsme byli zrovna mimo. Mise je pro každého vojáka velká zkušenost a svým způsobem na ni není nikdo připraven. Strach
jsem samozřejmě cítil, ale člověk to tam
musí vnímat jako rutinu, myslím, že strach
o mě ze strany mých blízkých doma byl
větší.
Jak vnímáš současnou situaci s uprchlíky?
Z mého pohledu jde především o ekonomické uprchlíky. Jiná situace by byla,
kdyby prchaly ženy s dětmi před válkou.
Prchají muži v produktivním věku, kteří by
si měli spíše udělat pořádek ve své vlastní
zemi – to je můj názor.
Proč ses rozhodl kandidovat do místního zastupitelstva?
Chtěl jsem mít možnost alespoň trochu zasahovat do chodu obce.
Co tě na práci zastupitele těší a co ne?
Mám na práci zastupitele málo času. Nelíbí se mi nedostatečná komunikace a neinformovanost zastupitelů. Stane se, že
někdy schvalujeme něco, co už je rozhodnuto předem a to se mi nelíbí.
Co by se mělo v obci zlepšit?
Možná bychom se měli vrátit o pár let zpět,
do doby, kdy jsme se s ostatními nenásilně a spontánně scházeli ve společenské
místnosti na pivo a probírali různá témata.
Nějaký vzkaz pro občany?
Moje životní motto je „Každý svého štěstí
strůjcem“ a to myslím platí všeobecně.
Děkuji za rozhovor.		
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Tradice v Pístině – Velikonoce
Jak již bylo v úvodu zpravodaje řečeno, sešli jsme se společně s panem Josefem
Blažkem a dalšími pístinskými seniory, abychom společně zavzpomínali na zapomenuté
tradiční zvyklosti v naší obci. Tentokrát na téma: Jak se slavily Velikonoce.
Oslava svátků velikonočních začala
na Zelený čtvrtek. Po mši umlkly zvony
a „odlétaly do Říma“ pro papežovo
požehnání a jejich zvuk až do Bílé soboty
nahrazovaly zvuky řehtaček a klapaček.
Hrkalo se většinou šestkrát: poprvé
v podvečer na Zelený čtvrtek, čtyřikrát na
Velký pátek a naposledy v sobotu ráno.
„My kluci jsme se scházeli vždy u kapličky,
třikrát jsme ji oběhli a následně vyšel
průvod koledníků,“ vzpomínali senioři.
„V pátek se začínalo už v 6 hodin ráno.
Chodili jen chlapci, v čele šli ti s velkými
klapačkami a za nimi ostatní s ručními
řehtačkami. Někdo měl vyráběné
a někdo kupované. Průvod šel od domu
k domu a odříkával koledu, kterou už
dnes neuslyšíme a jejíž text by pro nás
byl v dnešní době nepřijatelný.
Židi nevěrný, jako psi černý,
kopali jámu Ježíši Pánu,
aby ho jali, ukřižovali,
na Velký pátek do hrobu dali,
na Bílou sobotu z hrobu vyndali,
Kyrie Eleison, žádný vajíčka nejsou
a peníze taky ne…
Lidé dávali vajíčka – vařená i syrová,
pečivo, cukrovinky a také drobné peníze.
Všechny jsme oslovovali „tetičko“
a „strejčku“, jak to dřív na vesnici bývalo,

žádnými jmény, lidé na to byli zvyklí a žili
více pospolu. Naposledy se šlo koledovat
v sobotu ráno, kdy se podle pověsti zvony
navracejí z Říma a jejich zvuk znovu
rozezní zvonice kostelů.
Když jsme se pak dělili u kapličky, tak
nejvíc dostali ti, kteří nejpoctivěji chodili.
Vedl se proto i speciální docházkový
deník. Peníze většinou dostali ti nejstarší,
odměna mladším chlapcům, kteří
většinou nechodili hrkat brzy ráno, byla
především sladká – buchty a vajíčka.
Přesto dělení probíhalo vždy spravedlivě
a všichni byli spokojeni.
V pondělí se pak chodilo s pomlázkou
na děvčata. Vajíčky jsme pak po sobě
z legrace házeli. Měli jsme různé
disciplíny - házelo se korunou do vajíček
a kdo zasekl, vyhrál. Vajíčky se pak
házelo i do dálky a výšky a sázeli jsme
se, jak dlouho vajíčka vydrží. To už ale
nepatřilo k tradicím, spíše ke klukovským
zábavám.
Když jsme odešli do učení, tradice
hrkání zanikla, naši synové už chodili
jen na velikonoční pondělí s pomlázkou,“
uzavřeli své vzpomínky přítomní pánové.
Moc jim za posezení děkuji a pro příští
číslo zpravodaje se budu těšit na další
poutavé vyprávění.
-ma-

Významná
životní
jubilea

Setkání rodáků 2017

V první polovině letošního roku oslavili
a oslaví svá významná životní jubilea tito
naši spoluobčané:
Leden:
Hana Samcová (65 let)
Michal Radkovič (85 let)
Březen:
Marie Polanská (85 let)

hodin od kaple sv. Kateřiny. Připomenutí
historie jednotlivých navštívených míst
doplní výklad o stromech, které se ke
křížům a božím mukám vysazovaly. Letošní
ročník bude tematicky věnován českému
národnímu stromu - lípě. U příležitosti pouti
a putování vyjde také nový, v pořadí třetí
informační bulletin.

Červen:
Květuše Průchová (85 let)
Ladislav Čuchna (70 let)
Gratulujeme!
Gratulaci a přání pevného zdraví
připojujeme také naší nové spoluobčance
Editce Jannové, která se narodila v únoru
letošního roku.

Kulturní
kalendář 2017
27. 5.

Pouť svaté Zdislavy

6. 6.

Kácení májky

17. 6.

Sportovní hry

22. 7.

Taneční zábava

2. 9.

Setkání rodáků a přátel obce

7. 10.

Podzimní setkání seniorů

29. 10.

Dýňové tvoření

25. 11.

Posvícení svaté Kateřiny

2. 12.

Adventní dílna pro ženy

3. 12.

Rozsvícení vánočního stromu

5. 12.

Mikulášská nadílka

9. 12.

Adventní dílna pro děti

17. 12.

Adventní zastavení
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Večer zakončí zábava v podání kapely
Regent a na pouťové atrakce se mohou děti
těšit nejen v sobotu, ale po celý poslední
květnový víkend.
Všechny
poutníky
zve
Tělovýchovný spolek Pístina.

Slavnostní zahájení se uskuteční ve 13
hodin.
Těšit se můžeme na vystoupení folklorního
souboru Javoráček. K poslechu budou
po celé odpoledne hrát harmoniky. Pro
děti i dospělé budou připraveny ukázky
šermířských soubojů. Šermířská skupina
Corbo z Třeboně nás nechá nahlédnout
do svého ležení a pro děti bude mít
připraveny hry. Skákací hrad bude další
dětskou atrakcí. Na večer je připraveno

vystoupení skupiny Klaret.
Celým odpolednem i večerem bude
provázet Radek Švec.
Každý člověk nosí v srdci místo, kde se
narodil, nebo prožil část svého života.
Tomuto místu se říká domov. Milí rodáci,
přijměte naše pozvání a přijeďte do
svého rodiště prožít příjemný, zážitky
a setkáními naplněný den.
Vlasta Petrová

Stromy a lidé

Květen:
Marie Maryšková (81 let)

Tradiční putování zpestří „stromověda“
V sobotu 27. května 2017 se uskuteční již 3.
ročník znovuobnovené pouti svaté Zdislavy
v Pístině. Program zahájí v 15 hodin
bohoslužba v kapli svaté Kateřiny a po
jejím skončení se poutníci vydají na tradiční
putování po křížích, křížcích a božích
mukách. Trasa bude pouze jedna, v délce asi
5 km se sedmi zastaveními, a začne v 15.45

Obec
Pístina
ve
spolupráci
se
Sborem dobrovolných hasičů Pístina
a Tělovýchovným spolkem Pístina
srdečně zve všechny rodáky, jejich
rodinné příslušníky i známé na slavnostní
setkání, které se uskuteční 2. září 2017.
Připomeneme si 620. výročí založení
obce a do provozu bude uveden nový
zvon v kapli svaté Kateřiny, který bude
ten den požehnán. Peníze na odlití zvonu
byly vybrány ve veřejné sbírce.

organizátor

Stromy jako součást přírody provázely
lidstvo od nepaměti. Máme jistě štěstí,
že žijeme v krajině, která je pověstná
rozmanitostí a mohutností stromů. Možná,
že někteří budou znát např. knihu „Staré
a památné stromy Třeboňska“ od kolektivu
třeboňských autorů nebo portál www.
stromytrebonska.cz. Pístina je částí
Třeboňska, a tak tyto a další informační
zdroje o stromech jsou vlastně také o nás
a našem okolí.

Lidé mají rádi „nej“, tj. největší, nejdelší,
nejmenší, nejkrásnější. U stromů se mluví
obvykle o „největším“. Velikost stromů
se měří obvodem kmene, toto měření
má přesná pravidla, zjednodušeně lze
říci, že se obvod měří ve výšce 130 cm
nad zemí. Některé stromy mají zvláštní
význam a hodnotu, která se uzná tím, že
strom získá označení „památný strom“
a jeho ochrana je zajištěna i zákonem
o ochraně přírody.

Je otázka, co považovat za okolí Pístiny.
Asi to není přímo katastr obce, neboť
některá místa v katastru se nenavštěvují
a naopak se pohybujeme na katastru
jiných obcí – v tom zejména Stráže nad
Nežárkou. Proto jsme určili toto „okolí“
přibližně tak, že ve směru hodinových
ručiček je to území ohraničené Hlinicí,
rybníky Adamů k mníšecké cestě a po ní
ke Kamennému vrchu a dále k Novému
rybníku u Mníšku, kolem rybníku Stav
ke stávecké baště Radkovičů a dále pak
k baště Blažků a po vodoteči k rybníku
Zlato a Nové řece včetně rybníku Krásné
pole a po hlavní cestě od Bašty na státní
silnici a pak okolo Čáchovny lesem zpět na
začátek, tj. na Hlinici.

Popravdě je třeba říci, že neproběhl
žádný systematický průzkum a šetření
o velikosti stromů kolem Pístiny. Ani
uvedené zdroje žádné stromy zvláštního
významu či dokonce „památné stromy“
neuvádějí. V naší blízkosti jsou evidovány
a popsány stromy na Novořecké hrázi,
dub E. Destinové, hrušeň a borovice ve
Stříbřeci, dub u Bažantnice směrem na
Příbraz.
Zřejmě největším stromem v Pístině a jejím
okolí je lípa srdčitá, která roste jako solitér
v louce po levé straně cesty „Na vrších“,
co vede okolo rybníka Stav z Pístiny do
Mníšku. Je to nepřehlédnutelný strom
s obvodem kmene 470 cm. Na celém
Třeboňsku je cca 15 těchto lip s obvodem
kmene více jak 4,5 m. Tento strom tam
bohužel uvedený není. O kousek dál
v lokalitě „Na olších“ se nachází řada
zajímavých stromů, je zde také lípa
s 28 kmeny. Stojí za vidění. Největší
lípa na Třeboňsku jako živý strom je na
Novořecké hrázi s obvodem kmene asi
7 m. Za zhlédnutí stojí i mohutná lípa
stojící jako maják v poli „Na Farských“,
která je rovněž srostlá z mnoha kmenů.
Symbolem stromů na Třeboňsku jsou
duby. Duby na hrázích rybníků. V Pístině
se našlo více dubů s obvodem kmene
kolem 4 m (duby u rybníka Staviště,
Doňků dub u Starého rybníka, dub v poli
u cesty do Libořez s obvodem 430 cm).
To všechno jsou ale trpaslíci ve srovnání
s veledubem na Jemčině, který má obvod
přes 8 m. Na Třeboňsku je zhruba 170
dubů s obvodem kmene mezi 5 – 6 metry.
O lokalitě „Na olších“ jsme již mluvili –
nachází se zde asi největší borovice
s obvodem kmene 310 cm (!) a možná že
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kandiduje na jednu z největších borovic na
Třeboňsku.
Zná-li někdo větší buk než ten, co roste na
Kamenném vrchu na kraji lesa ve směru
od Nového rybníka u Mníšku s obvodem
kmene 330 cm, pak najde nového
šampiona. Největší buk na Třeboňsku
roste ve Staňkově s obvodem kmene 500
cm.
Kdo ví o skutečně mohutné vrbě u Vrchotů
rybníka? Má obvod úctyhodných 410 cm.
Zdaleka největší vrby rostou v Komenského
sadech v Třeboni, které mají obvod kmene
přes 6 metrů.
Má-li bříza obvod kmene kolem 250
cm, pak už jde o skutečně velkou břízu!
Takovou můžeme najít u rybníka Zlato. To
i proto, že největší bříza v České republice
měří „jen“ o 70 cm více – má téměř 300 cm
a roste v Orlických horách.
Tak bychom mohli pokračovat dále.
V úvodu uvedený portál eviduje a popisuje
asi 40 druhů stromů na Třeboňsku. Lze
dále pátrat v Pístině a jejím okolí po
jilmech, javorech, habrech, hrušních,
třešních, hlohu, akátu, smrku atd. Pro ty,
kteří chtějí mít na příští vycházku cíl a mají
rádi stromy, může být tento článek inspirací
(a metr s sebou). 		
-ma-

Včelí produkty známé i neznámé

Rubrika krátkých zpráv

Jan Blažek, jednatel Českého svazu včelařů ve Stráži nad Nežárkou, nám ve včelím seriálu tentokrát vysvětlil rozdělení a význam včelích
produktů.
Mezi základní včelí produkty patří med,
vosk, pyl, propolis, mateří kašička a včelí
jed. Na prvním místě je včelí med.
Rozdělujeme jej na květový a medovicový.
Květový med (světlé barvy) nazýváme
nektarovým, často také lučním. Luční med
pochází z nektaru z květů nektarodárných
rostlin. Většinou z květů, ale v některých
případech také z mimokvětních nektarií.
Včely létavky přinášejí ve svém medném
váčku sladinu do úlu, kde ji předávají
úlovým včelám. Úlové včely ji ukládají
do buněk v plástu. Sladinu postupně
přenášejí, zahušťují a obohacují o výměšky
svých žláz. Jakmile množství vody v medu
dosáhne 18 %, včely jej v plástu zavíčkují
voskovým víčkem a uchovávají jej na
období bez snůšky. Takto ošetřený med
nepodléhá zkáze.
Medovicový med (tmavé barvy) bývá
často označován jako med lesní a vzniká
složitějším způsobem. Mšice, červci a mery
nabodávají rostlinná pletiva, jimiž proudí
míza. Míza je bohatá na živiny, minerály,
ale hlavně na cukry. V době reprodukce
mají mšice velikou spotřebu bílkovin.
V míze se bílkovin nachází relativně málo,
a tak mšice mízu intenzivně nasávají,
filtrují a odštěpují bílkoviny pro svou vlastní
potřebu. Přebytečný nasládlý roztok, který
nazýváme medovice, rozstřikují po okolí.
V případě, že se mšice přemnoží, shlukuje
se medovice do malých kapiček, které
včely sbírají a nosí do úlů. Uložení nektaru
v úlu probíhá stejným způsobem.
Krystalizace medu je přirozený proces.

O skladování, pastování a vlastnostech
medu zase někdy příště.
Propolis tvoří včely sbíráním pryskyřice
na stromech, do které přidávají výměšky
svých žláz. Do úlu nosí propolis v rouskách
na zadních nožičkách, obdobně jako
pyl. Včely využívají propolis ve dvou
základních formách. Ta první je řídká,
slouží k potírání stěn a jiných částí úlu, má
desinfekční funkci. Druhá forma propolisu
je zahuštěná, využívá se na tmelení skulin,
prasklin a různých netěsností úlu. Je
zvláštností, že včely dokážou propolisem
pokrýt celé tělo vetřelce, který se dostal
do úlu a uhynul tam. Tím zabrání rozkladu
jeho těla, zakonzervují jej, doslova jej
mumifikují. O blahodárných účincích,
získávání a zpracování propolisu někdy
příště.
Dalším produktem je pyl. Zrnka pylu
jsou samčí pohlavní buňky rostlin.
Aby se rostliny mohly rozmnožovat,
potřebují dostat pyl na pestíky v květech.
Hmyzosnubné rostliny používají k tomuto
přenosu hmyz. Tyto rostliny produkují více
pylu, než bývá nezbytně nutné pro dané
opylení. Pyl, který je nadbytečný, se spolu
s nektarem stává lákadlem, ale i odměnou
pro
opylovače.
Nevýznamnějším
opylovačem v našich podmínkách je
včela. Na její chlupaté nožičky a tělo se pyl
nachytá. Za letu jej včela nohama otírá tzv.
kartáčky a formuje do rousek na zadním
páru nohou. K tomu, aby vytvořila jeden
pár rousků, musí navštívit přibližně 80
květů. Podle barvy rousků lze určit, kterou

rostlinu včela navštěvovala. Včelstvo
spotřebuje za rok asi 30 kg pylu, který
je nezbytnou bílkovinnou součástí jeho
výživy. O sběru, zpracování a využití pylu
někdy příště.
Včelí vosk je tvořen výměšky voskotvorných
žláz včel – dělnic. Vyloučené šupiny vosku
včely kusadly zpracují a vystaví z nich
postupně celý plást. Bod tání vosku je
okolo 65°C. Při teplotě 25 – 30 stupňů
se vosk stává tvárný. Vosk využíváme
na výrobu včelařských mezistěn, svíček
a ozdob z vosku.
Mateří kašička je výměšek hltanových žláz
včel. Mateří kašičkou krmí včely matku
a plod. Ve včelstvu je v sezóně 25 až 80
tisíc včel, ale matka je jenom jedna. Na
vrcholu sezóny matka klade až dva tisíce
vajíček denně, jejich hmotnost je větší
než hmotnost matky. Včela žije v sezóně
maximálně 45 dnů. Matka žije 5-6 let, to je
možné jen když včely krmí matku mateří
kašičkou. Pro člověka má mateří kašička
mnoho nutritivně metabolicky a energeticky
bohatých látek. Je prokázáno, že podáním
těchto látek se mimo jiné zvyšuje odolnost
proti chladu, psychická odolnost, zvyšuje
se chuť k jídlu, celková vitalita a odolnost
vůči některým infekčním onemocněním.
Včelí jed se používá ve farmaceutickém
průmyslu
k
výrobě
léčiv.
Odběr
a zpracování včelího jedu se provádí ve
velkých včelařských farmách.
Jan Blažek

Chráněné druhy rostlin a živočichů v našem okolí
Podle vyjádření zástupce Chráněné
krajinné oblasti Třeboňsko se v okolí naší
obce vyskytují tyto chráněné druhy rostlin
a živočichů.

•

bazanovec kytkokvětý (v litorálu
rybníků Stav, Stávek, Záhlinský)

•

Chráněné rostliny:

hořepník luční (desítky jedinců u ryb.
Stav)

•

leknín bělostný (na nově odbahněném
rybníce Herinkovský)

•

pupečník obecný (u ryb. Stav)

•

vemeník dvoulistý (orchidej
mokrých nepřeoraných loukách)

•
•

vstavač májový (cca 9 000 kvetoucích
jedinců na louce u Záhlinského rybníka,
největší lokalita na Třeboňsku)
všivec mokřadní (vlhké louky na okraji
rybníků Stav, Záhlinský, Stávek)

na

Chránění živočichové:
•

modrásek bahenní (kosené louky
v
katastru obce Pístina u ryb.
Záhlinský a Vítků)

•

modrásek očkovaný (kosené louky
v katastru obce Pístina u ryb. Záhlinský
a Vítků)

•

čáp černý (v pístinském lese nad
Novou řekou)

•

vydra říční (častý výskyt)

•

luňák červený (v lese nedaleko ryb.
Staviště) 			
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Oprava střešního pláště budovy čp.
44
V dubnu letošního roku proběhla oprava
střechy nad společenskou místností
a bývalou prodejnou potravin. Byla
položena nová střešní krytina a vyměněny
latě. V průběhu realizace bylo potřeba
provést další drobné práce, např. doplnění
sněhových záchytů, výměna výlezového
otvoru, výměna odvětracích komínků
a doplnění železné podpěry. O dotaci na
úhradu nákladů (zhruba 240 tisíc Kč) byl
požádán Jihočeský kraj v rámci Programu
obnovy venkova.

Ozdravný prořez stromů
veřejném prostranství

chybějících zařízení, navrhnout regulativy
pro kultivaci památkových a přírodních
hodnot a navrhnout regulativy pro
zachování kvalitního životního prostředí.
Případné podněty k nově zpracovávanému
územnímu plánu mohou občané již nyní
podávat na obecní úřad.

na

Do konce června t. r. má být ukončen
zdravotní prořez stromů na návsi
v Pístině. Cena se vyšplhá na přibližně
50 tisíc korun, o které bylo také zažádáno
v rámci Programu obnovy venkova pro
Jihočeský kraj.

Výměna garážových vrat budovy
hasičské zbrojnice
Projekt by měl být realizován do konce
srpna t. r. Jihočeský kraj schválil finanční
příspěvek ve výši 38 900 Kč z celkové
ceny 55 660 Kč. V současné době probíhá
komunikace s odborem památkové péče
ohledně vzhledu nových vrat.

Projekt Knihovna – informační
a komunitní centrum obce
V rámci tohoto projektu bylo Ministerstvem
kultury ČR schváleno poskytnutí dotace ve
výši 19 tisíc Kč. Zbývající sumu, zhruba 20
tisíc Kč, uhradila obec ze svého rozpočtu.
Pořízen byl nový notebook, projektor
a plátno.

Nový územní plán obce
Obec Pístina v současné době komunikuje
s Městským úřadem Jindřichův Hradec,
úřad územního plánování, jako manažerem
na téma výběru projektanta pro zhotovení
nového územního plánu obce. Pístina
má pro své správní území zpracovaný
územní plán, který zhotovilo Urbanistické
středisko Brno, s. r. o. v roce 2005. Území
obce se skládá z jednoho katastrálního
území o rozloze 1018 ha s přibližně
105 trvale žijícími obyvateli. Obec má
kanalizaci s napojením na centrální ČOV,
vodovodní řád napojený na vodárenskou
soustavu a není plynofikována. Celé
území, až na minimální část na východním
okraji, je součástí Chráněné krajinné
oblasti Třeboňsko a má zpracovanou
digitalizovanou katastrální mapu. Nový
územní plán bude stát zhruba 200 – 300
tisíc korun a klade si za cíl především:
zajistit trvale udržitelný rozvoj sídla
vytvořením nejvhodnější urbanistické
a organizační skladby jednotlivých
funkčních zón, zajistit obslužnost území
dopravními komunikacemi a technickými
sítěmi
včetně
případného
návrhu

váhy. Přistoupeno bylo i k vymýcení
bujného keře jalovce plazivého, který
se rozrůstal až do křižovatky a objekt
částečně zakrýval. Před zraky obyvatel
a projíždějících se tak odkryla drobná
stavbička bývalé obecní váhy. Mnoho
občanů poukázalo na její omšelý vzhled
a nehezký pohled na kontejnery tříděného
odpadu v její těsné blízkosti. Obecní
váhy se budovaly převážně v polovině
20. století a byly nedílnou součástí života
téměř každé vesnice. I ta naše by si jistě
zasloužila kulturnější prostředí a důstojný
vzhled. Apelujme tedy na zastupitele
obce, aby opravu této technické památky,
která navíc stojí v centru obce a u hlavní
komunikace, zařadili do programu
některého ze svých příštích jednání.

Oprava kaple svaté Kateřiny
Oprava kaple sv. Kateřiny je jedním
ze stěžejních projektů obce. Žádost
o dotaci Ministerstvo kultury ČR bohužel
neschválilo, a tak obec Pístina stavební
část zrealizuje z vlastních finančních
rezerv. Oprava začala v květnu, položkový
rozpočet činí 368 127 korun a stavba by
měla být hotova do konce července t. r.

Z Pístiny do Stříbřece po novém
asfaltu

Co nás v obci trápí

Od 24. dubna 2017 se na deset dní
uzavřela komunikace mezi obcemi Pístina
a Stříbřec z důvodu realizace nového
asfaltového povrchu. Po zbrusu nové
silnici se mohli motoristé projet znovu od 5.
května. Ukončila se tím zdlouhavá etapa
několika žádostí starosty obce Pístina
směřovaná k vlastníkovi komunikace
řešit žalostný stav silnice ze Stráže nad
Nežárkou do obce Stříbřec.

Neutěšený stav budovy Výrobny masných
výrobků Ladislava Pechy.

Z letošního setkání obyvatel s vedením
obce vyplynula z diskuse i některá
ožehavá témata. Co tedy v současné době
trápí občany nejvíce?

Zvon do kaple svaté Kateřiny
Starý zvon je v současné chvíli sejmut
ze zvoničky a umístěn v interiéru kaple.
Zvonařská dílna pana Votruby z Myslkovic
u Soběslavi, která nový zvon vyrábí, jej
zároveň nainstaluje na původní místo
do zvonice kaple. Zvon bude slavnostně
vysvěcen při Setkání rodáků 2. září 2017.
Výroba nového zvonu vyjde přibližně na
50 tisíc korun a dalších 46 tisíc korun
bude stát elektrické zvonění. Částka bude
hrazena z veřejné sbírky a z vlastních
zdrojů obce.
Do veřejné sbírky je možné přispívat do
30. září 2017 a na reportáž ze zvonařské
dílny a tajemství výroby zvonu se můžete
těšit v příštím díle zpravodaje.

Objekt obecní váhy
Vedle budovy obecního úřadu byl pokácen
velký, asi 50 let starý javor, kterému podle
vyjádření dendrologa hrozilo zřícení.
Kořeny stromu, který byl ve špatném
stavu, navíc prorůstaly a nadzvedávaly
schody ke dveřím objektu bývalé obecní

5

Nepřiměřená rychlost jízdy v obci
a nepřehledný výjezd z křižovatky ze
směru od ČOV u domu p. Deutschové,
kde bude kvůli větší bezpečnosti umístěno
dopravní zrcadlo.

Ptačí chřipka
7. února t. r. nařídila Krajská veterinární
správa pro Jihočeský kraj mimořádná
veterinární opatření k zamezení šíření
nebezpečné nákazy – vysoce patogenní
aviární influenzy – ptačí chřipky. Tato
mimořádná veterinární opatření byla
vydána na základě potvrzení výskytu
nebezpečné nákazy v k. ú. Horní Lhota
v Jihočeském kraji. Pístina byla zařazena
do pásma dozoru. Opatření bylo zrušeno
koncem března.

Vedení obce debatuje s občany
Během února a března letošního roku iniciovalo vedení obce celkem tři veřejná setkání: s podnikateli a živnostníky, se zástupci
spolků a s občany naší vesnice.
27. února se starosta A. Fišer
a místostarostka V. Petrová setkali
s deseti místními podnikateli nad debatou
o plánech, investičních záměrech
a možnostech vzájemné spolupráce
při obecních akcích. Z diskuse vzešly
konkrétní návrhy, např. technická pomoc
při opravě polních cest od J. Houšky,
finanční příspěvek Z. Daňhy ve výši
32 tisíc korun, který bude z části využit
na opravu dětského hřiště a z části na
opravu fasády provozovny L. Pechy.
Setkání
se
zástupci
spolků
se
uskutečnilo 13. března za přítomnosti
starosty a osmi činovníků z řad spolků
zapsaných v Pístině – SDH, TSP,
Mysliveckého sdružení a Svazu včelařů.
Tématem setkání byla především
vzájemná podpora, součinnost a pomoc.
Ladislav Zahradník ze Svazu včelařů
osvětlil, že místní včelaři jsou jakýmsi
spolkem odborníků, kteří se zabývají
včelařskou problematikou. Neorganizují
žádné veřejné akce. Uvítali by podporu
např. od zemědělců vysázením včelám
prospěšných rostlin na částech polí. Karel

Kučera z Mysliveckého sdružení uvedl,
že jejich náplní je především ochrana
zvěře, a že finance, které získávají
střelbou
divokých
prasat,
zpětně
vynakládají např. do krmení pro zvěř,
především srnčí. Oba tyto spolky byly
vyzvány k větší osvětě obyvatel formou
informačních schůzek či písemných
příspěvků. Hasiči a Tělovýchovný spolek
jsou svým zaměřením odlišné. Spojuje
je ochota obětovat svůj volný čas
a bezúplatně pomáhat druhým ať už při
požárech a jiných ohrožujících akcích,
jako v případě SDH, nebo organizování
kulturně sportovních aktivit pro místní
obyvatele a rozvíjení společenského
života na malé obci. Podnikatel Z.
Daňha se rozhodl všechny spolky
podpořit finančně, a to částkou 7 tisíc
Kč pro SDH a TSP a částkou 2 tisíce
Kč pro Včelaře a Myslivce. Zástupci
Svazu včelařů a Mysliveckého sdružení
příspěvek obratem věnovali do veřejné
sbírky na zvon do kapličky sv. Kateřiny
a Myslivecké sdružení přislíbilo přispět
do sbírky dalším jedním tisícem korun

jako poděkování obci za umožnění
sídla společnosti. SDH a TSP peněžní
pomoc přijaly s tím, že prostředky budou
smysluplně využity pro rozvoj kulturního
dění v obci.
Poslední společné setkání proběhlo 24.
března. Do společenské místnosti přišlo
diskutovat se zastupiteli asi 25 pístinských
obyvatel. Starosta seznámil přítomné
s letošními plánovanými investičními
záměry obce jako je oprava kaple,
výroba nového zvonu, oprava střešního
pláště nad společenskou místností
a oprava sportovního a dětského hřiště.
Nastínil i další témata, jako je podzimní
setkání rodáků, problematiku stavebních
parcel ZTV Sever, nevyužité budovy
Domova Pístina a nového územního
plánu obce. Diskutovalo se mimo jiné
o nešvaru překračování rychlosti v obci
a možnostech řešení nebo o opravě
bývalého objektu obecní váhy.
Vzájemná setkávání a možnost vyjádření
názorů občanů jsou rozhodně přínosem
pro lepší život ve vesnici.
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Obec Pístina

Pístina č. p. 35, 378 02 Stráž nad Nežárkou

pořádá

VEŘEJNOU SBÍRKU

za účelem zhotovení zvonu do kaple sv. Kateřiny
Sbírka se uskuteční v době od 28. 5. 2016 do 30. 9. 2017.
Finanční dary můžete zasílat na účet č. 274648306/0300,
poslední vklad lze provést dne 27. 9. 2017.
Děkujeme všem, kteří tuto sbírku podpoří.
Sbírka je povolena Krajským úřadem pro Jihočeský kraj podle ust. § 4 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných
sbírkách a o změně některých zákonů v platném znění, oznámení o konání sbírky bylo přijato dne 14.4.2016.
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