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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
s odstupem času přicházíme s dalším
číslem pístinského zpravodaje. Většina
z nás má za sebou extrémně náročné
období. Když se na sklonku roku 2019
začaly ozývat informace o novém
nebezpečném onemocnění v Číně, asi
jen málokdo si s tím lámal hlavu. Z historie
totiž víme, že pandemie ohrožovaly
lidskou populaci odnepaměti. Ať už to
byly epidemie tyfu za dob antických,
velké morové rány ve středověku, či
různé druhy chřipek ve století dvacátém,
že jednu takovou zažijeme na „vlastní
kůži“, asi nikdo z nás neplánoval.
Když se virus, označený jako covid – 19,
postupně rozšiřoval z Číny do okolních
států, riziko, že se dostane až k nám,
bylo stále větší. V tu dobu však nikdo
z nás neměl ani tušení, s jak rychlou
a nebezpečnou nemocí se brzy setkáme. 1. března se v naší republice objevily první tři případy nákazy, a pak už to
šlo ráz na ráz. Stát přijímal jedno opatření za druhým, 11. března se uzavřely
školy, následovaly restaurace a další
provozovny, zanedlouho uzavřely evropské státy své hranice a my občané jsme
se ocitli v nedobrovolné izolaci. Prázdná
náměstí, zavřené obchody a lidé v rouškách byli jak ze záběrů ve sci-fi filmu.
Ve vzduchu bylo cítit napětí, nejistota
a strach. Na druhou stranu se zdvihla
vlna obrovské solidarity. Ženy šily roušky, dobrovolníci pomáhali starším občanům. Lidé si na nezvyklou situaci postupně zvykli.

Pístinský

Nová Pístina
V severní části obce vyrůstá nová obytná zóna. Realizuje se zde podle dlouhodobého záměru a v souladu s územním plánem obce výstavba inženýrských sítí pro devět
rodinných domů s pracovním názvem ZTV – sever, jinými slovy základní technická
vybavenost území.
Akce je realizována společností JIPAMA s.r.o. z Hrachoviště, která zakázku
vyhrála ve výběrovém řízení při nabídnuté ceně za dílo 4 090 241,27 Kč
s DPH. Práce probíhají podle harmonogramu, stavět se započalo začátkem
dubna a plán ukončení je konec července 2020. Cena díla pokryje náklady na
výstavbu nové průjezdné komunikace
obytnou zónou, bude vybudována dešťová i splašková kanalizace s přečerpávací stanicí, vznikne nový vodovod
a nové veřejné osvětlení, na stávajících
komunikacích se vytvoří výhybny pro
vozidla a dopracuje se širší hrdlo křižovatky z hlavní silnice.
Obec na svých webových stránkách
dlouhodobě zveřejnila předběžný záměr prodeje parcel v předmětné lokalitě a aktuálně eviduje cca 10 zájemců
o koupi stavebních pozemků. Volných
parcel je šest, na dvou parcelách se již
staví, na jedné se řeší projektové práce
k výstavbě. Finální zveřejnění záměru
prodeje pozemků se uskuteční v prů-

běhu července 2020 a s ohledem na
převyšující poptávku bude prodej realizován nejspíše obálkovou metodou,
kdy jednotlivé parcely získají zájemci
s nejvyšší podanou cenovou nabídkou,
bližší informace budou zveřejněny na
úřední desce obce v souladu se zákonem  o obcích.
Investice předmětného zasíťování pozemků je hrazena z úvěru od ČSOB
a bude dlouhodobě splácena formou
pravidelných splátek, případně lze
úvěr zaplatit i předčasně bez jakýchkoli sankcí. V dlouhodobém horizontu se
jedná o investici výhodného a strategicky správného charakteru. Počítá se
s tržbou za prodej pozemků, předpoklad
je i získání dotace z MMR ČR a s daněmi ze státního rozpočtu (RUD) za jednotlivé osoby nově trvale hlášené v naší
obci. Aktuálně má obec 108 obyvatel,
výhledově by v ideálním případě, díky
nové výstavbě, mohlo přibýt dalších cca
30 osob.
Antonín Fišer, starosta obce

Od té doby uplynulo již pár měsíců,
nařízená opatření se postupně uvolňují a vracíme se k normálnímu životu.
U konce zřejmě pandemie ještě není.
Virus bude mezi námi kolovat dál, o tom
není nejmenších pochyb. Rovněž ekonomické dopady jsou v dnešním kosmopolitním světě nedozírné. Věřím však, že
všechno špatné je také pro něco dobré
– naučme se, že zdraví není samozřejmost, važme si elementárních hodnot,
jako je rodina a lidskost, a chovejme
se zodpovědně vůči sobě samým i vůči
tomu, co přenecháme budoucím generacím.
Mnoho optimismu, zdraví a prosluněných dnů přeje
Marcela Adamová, redaktorka
Nová Pístina - vznikající výstavba v ZTV Sever

Současné i budoucí plány a záměry obce
Stavba terasy a úprava interiéru u budovy čp. 44 – společenská místnost.
V letošním roce dojde ke stavebním
úpravám a k rozšíření užitného prostoru
u obecní budovy čp. 44, která slouží místním občanům jako společenská místnost.
Vznikne zde nová venkovní terasa v zadní
části budovy směrem k Hornímu návesnímu rybníku, která bude ze severní strany
ohrazená zídkou, bude vybudován nový
vchod do budovy a dojde k přestavbě čajové kuchyňky.
Práce bude provádět firma J. K. STAVEBNÍ s.r.o. z Třeboně, která uspěla ve
výběrovém řízení s nejnižší nabídnutou
cenou 341 859,03 Kč s DPH. Akce je
spolufinancována z dotace Jihočeského
kraje z Programu obnovy venkova ve výši
175 000 Kč. Stavba by se měla realizovat
od poloviny září a hotová by měla být do
konce října letošního roku.

Územní plán obce

Výhledové aktivity obce

V souladu se zákonem o územním plánování se v roce 2019 započalo s vytvořením nového územního plánu obce Pístina.
Projektantem je Ing. Ťoupalíková a obcí
pověřeným pořizovatelem je Městský úřad
v Jindřichově Hradci, odbor územního
plánování. Na vytvoření územního plánu
získala obec dotaci z Jihočeského kraje
ve výši 63 000 Kč, která pokryje polovinu
celkových nákladů.

Obec má zpracovaný projekt na rekonstrukci sportovního hřiště na návsi vedle
pergoly. Aktuálně máme na tuto akci podanou žádost o dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR. Celkové náklady se předpokládají zhruba ve výši 2 105 000 Kč, přičemž dotace by měla pokrýt asi 70 procent
této částky. V případě úspěšného získání
dotace by se vysoutěžila realizační firma
a práce by se následně realizovaly v první
polovině roku 2021. Hřiště by dostalo zcela novou podobu - povrch z umělého trávníku, oplocení, celý prostor by byl elektrifikován a byla by osazena nová svítidla pro
hrací plochu. Hřiště by samozřejmě dál
sloužilo široké veřejnosti.

Aktuálně je vytvořen návrh územního plánu pro společné jednání a následně budou
probíhat veřejná projednání předmětného
dokumentu až do fáze konečného stavu, který bude schvalovat zastupitelstvo
obce.					

Ve společenské místnosti se odehrávají
nejrůznější obecní, spolkové, ale i soukromé akce. Úpravou interiéru a vybudování
venkovní terasy se rozšíří možnosti využití
budovy a zvýší se komfort pro její uživatele a návštěvníky.			

V nejbližším období se bude také schvalovat nový Program obnovy venkova –
místní dokument, který je potřebný pro
možnost žádat a následně čerpat dotační
prostředky z grantů Jihočeského kraje.
Antonín Fišer, starosta obce

Léto na Stráži 2020
Strážní město si pro obyvatele i hosty Strážska připravilo bohatý prázdninový program. Na své si přijdou milovníci záhad, hudby, přírody
i historie a nudit se nebudou ani školní dítka.
BUĎ NA STRÁŽI - prohlídky města od
2. 7. do 30. 8.
Letní prohlídky města modré růže se konají každé úterý a čtvrtek v 18 hodin. Ty nedělní začínají již v 9.30, protože jsou spojené s návštěvnou kostela a kaple pánů
ze Stráže. A na co se můžete během nich
těšit? Ožije dávný strážní hrad a jeho tajné
podzemní chodby. Vyslechnete příběh o
krvavé záři, která varovala strážce srdce
Evropy před blížící se zkázou. Poznáte
šestiprstého Jindřicha - rytíře Svatého grálu, prohlédnete si záhadný obelisk a také
se dozvíte, kde havarovala německá stíhačka. Sraz je vždy před branou zámku.
				
KONCERT S PROHLÍDKAMI
25. a 26. 7.

DEN V JEZERNÍ ŘÍŠI - 8. 8.

a úžasná příroda už čekají.

Zábavný vlastivědný program druhé srpnové soboty začíná v Třeboni. Dopoledne
se zájemci vydají po stopách alchymistů
a vodního živlu s tamním senzibilem Janem Betkem. Odpoledne půjdou se strážskou průvodkyní Janou Formánkovou na
výlet okolo Nežárky. Technické památky poháněné silou vody, Čertův komín

Jste srdečně zváni a přiveďte i vaše
letní hosty, protože Strážsko se má
čím
chlubit.
Podrobnosti
najdete
na www.pruvodce-strazskem.cz. Do té
doby buďte na stráži!
Jana Formánková
Průvodce Strážskem

Poslední červencový víkend nabízí Stráž
skvělý program. V sobotu od 19 hodin je
koncert na zámku s noční prohlídkou komnat božské Emy Destinové. V podání vokálního kvarteta 4TET uslyšíte známé árie
z pera italských autorů, dojmou vás skladby Leoše Janáčka a nebudou chybět ani
melodie z muzikálů či písničky pánů Karla
Gotta, Karla Svobody a Waldemara Matušky. V neděli dopoledne následuje prohlídka města a odpoledne vyrazí účastníci
na expedici kaňonem Nežárky.

2

Nelítej nízko
Na začátku byl sen malého kluka mít letadlo a užívat si ho. Život mu později přihrál šanci si jedno takové koupit. Dnes jich vlastní už
několik a sen se stal skutečností. O naplněné klukovské touze a vášni pro letadla vypráví a do svého leteckého muzea v Libořezích
zve na návštěvu jeho majitel David Formánek.
Když přišla příležitost opatřit si první letadlo, kamarádi, letečtí technici, piloti i nadšenci přislíbili, že pomohou s přípravou
a údržbou, a tak nic nebránilo velkému
nákupu.
Když jsme letadlo přivezli, strhla se velká vlna nadšení mezi veřejností. Jen na
skládání se přijelo podívat víc jak sto
lidí. Technici si dělali legraci, že bych za
návštěvu u nás měl vybírat dobrovolné
vstupné, a tak se taky stalo.
“Zabydlení“ letadla v Libořezích přivedlo
tolik návštěvníků, že éro vydělalo na svoji
údržbu a téměř na renovaci dalšího. Protože jsme ale chtěli celé věci vtisknout
punc skutečnosti a vážnosti, založil jsem
v roce 2017 společnost Letecké muzeum
Libořezy. Tím začala opravdová práce
a zodpovědnost za ni. Celý projekt se
stal takovým závazkem pro mne a ostatní členy muzea. Dnes má muzeum 15
stálých členů, kteří zde pracují v rámci
brigád zcela zdarma! Všichni jsme dobrovolníci, kteří chtějí uchovat pro budoucí
generace klenoty vrcholného strojírenství. Ukázku dovedností našich předků.
Asi se ptáte, jak je možné, že dneska
ještě někdo pracuje zadarmo, ale vysvětlení je jednoduché. Když něco opravdu
milujete a děláte to srdcem, dostáváte
mnohem cennější odměnu, než jsou peníze. Skvělý pocit z práce, která přetrvá
a má skutečně smysl. Navíc je tu parta
skvělých lidí, kteří žijí a dýchají pro věc.
V současné době je dominantou celého muzea výstavba nové haly, kde
bude umístěna celá expozice. Hala
bude dostavěna na počátku července
2020 a v průběhu srpna bychom chtěli
mít hotovou základní expozici. Muzeum
momentálně vlastní tři letadla. Jsou to
Mig-15 bis, Mig-19 PM a Mig-21 MF.
Do konce července vystavujeme “devatenáctku” a “jednadvacítku”. Na “patnáctku” se můžete přijet podívat v srpnu, ta
se nám sem zatím nevejde.
Naše muzeum nabízí zážitky, které žádné z českých leteckých muzeí nenabízí.
U nás si můžete sednout do stíhačky
a vyfotit se. Detailistům vypůjčíme i přilbu s dýchačem.
Od srpna budeme pravidelně nabízet
jeden extra “špek”. Co byste řekli na
to, kdybyste seděli v Migu a mohli si ho
sami pod odborným dohledem i oživit?
Vyzkoušet si funkci elektrických a hydraulických systémů, sepnout zaměřovač,
posilovače, zasunout podvozek a mnoho
dalších funkcí. Myslím, že tohle je jedinečný zážitek, kterým se jen tak někdo
pochlubit nemůže. Snažíme se nakupovat letadla v co nejkompletnějším stavu

a pak jim prostě vdechneme život. Tímto způsobem u nás oživl Mig-21, který
si můžete vyzkoušet na vlastní kůži.
Jen abych vás mírně navnadil, nesedíte
v nějaké staré “rachejtli”. Mig-21 je velmi slavný bojovník z války ve Vietnamu
a z bojů na Středním východě. Jedná se
o čistý stíhač určený k boji letadla proti
letadlu. Jeho maximální rychlost je 2260
km/h, stoupá rychlostí 120 m/s, je schopen vystoupat až do výšky 27 km na tzv.
dynamický dostup. Je schopen doletět
z Českých Budějovic na slovenské hranice a zpátky za 12 minut. Jinými slovy
usadíte se do nejrychlejšího sporťáku
v Jižních Čechách, jenž má pod kapotou
úctyhodných 55600 koní!
Největší vzácností, kterou v muzeu
máme je Mig-19 PM. Těchto strojů této
verze létalo v Československu v 60. letech jen 43 a patřily k nejmodernějším
záchytným stíhačkám na počátku 60. let.

společné akce a výstavy. Naším partnerem je vojenský klub “Osika” ze Stříbřece, který bude mít v muzeu taktéž svoji
stálou expozici.
V létě pořádáme velkou akci “Vojenský
den v Libořezích”. Zveme vojenské kluby z celé republiky a s nimi vytváříme
celodenní program, ve kterém veřejnosti
předvádíme dobovou vojenskou techniku, výstroj a vybavení z různých období
a různých končin světa. V doprovodném
programu jsou besedy s veterány a piloty
včetně autogramiády.
Letošní “Vojenský den” se uskuteční
v sobotu 18. července s tématem 75. výročí osvobození ČSR. V programu budou
statické i akční ukázky. V plánu je velká
scéna odzbrojování vojáků Wehrmachtu, boj s vojáky SS, pochod německých
zajatců, návrat vojáků Československé
ozbrojené brigády z Británie a jejich slavnostní průjezd vsí a další zajímavosti.
Všichni jste srdečně zváni! Mimo této
velké akce, pořádáme i drobné besedy
a přednášky s různou tematikou. Vše se
vždy dozvíte z plakátů, facebooku nebo
webových stránek.
A co do budoucna? Řekl bych: Co možnosti dovolí. Máme v jednání další krásná letadla. Takže nějaké určitě přibude.
Jaké zatím nechci prozrazovat a nechám
to jako milé překvapení. Alespoň budete
mít důvod nás znovu navštívit.

Letadlo je prvním nadzvukovým strojem,
který chránil vzdušný prostor našeho státu.
Naše “devatenáctka” prochází kompletní
renovací a návštěvníci mají jedinečnou
možnost vidět stíhačku v renovaci. Oprava potrvá ještě dalších 5 let a výsledkem
bude nádherný a vzácný “ocelový hřebec” v kompletním stavu.
Nejstarším letadlem je náš Mig-15 bis.
To je velmi slavný veterán války v Koreji.
Patnáctka je opět kompletní s veškerým
vybavením a instalací motoru VK - 1. Její
příjezd je plánován na počátek srpna letošního roku a pokud si tuto událost nenecháte ujít, můžete na vlastní oči vidět,
jak se takový Mig skládá dohromady. Po
jejím složení, údržbě a technické konzervaci bude její kabina zpřístupněna veřejnosti a bude možné se v ní také vyfotit,
stejně jako v Migu-21. Její oživení je samozřejmě také v plánu.
Kromě letadel bude v expozici v hale k vidění spousta zajímavých exponátů z vybavení pilotů i techniků a letadel samotných. Muzeum sdružuje i modelářskou
reprezentaci ČR, která bude mít v prostoru haly svoji výstavu. Spolupracujeme
s vojenskými kluby, s nimiž pořádáme
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Ale abych nebyl úplný tajnůstkář, prozradím, že chceme zařídit expozici leteckých motorů, abyste měli představu, jak
takový agregát vypadá. A když to dobře
půjde, mohli bychom nějaký menší zprovoznit a ukázat vám ho třeba v činnosti.
A to už trochu narážím na naši vizi. Nechceme skončit u jedné haly s expozicí.
Rádi bychom muzeum dále rozšiřovali
a chceme mít určitě víc než jednu halu.
Samozřejmě taková vize potřebuje další nadšence, dobrovolníky, sponzory
a spousty hodin trpělivé tvůrčí práce.
A také nezbytné artefakty, které dohromady zhmotní naši vizi stejně tak, jak se
to daří dosud. Takže tímto vás vyzývám,
chcete-li, pojďte do toho s námi, u nás
jsou dveře otevřeny. Každý s dobrým
úmyslem je vítán. Lidem, kteří se doteď
aktivně nebo finančně podíleli na tomto
projektu, skládám velkou poklonu. Děkuji
všem.
Nelítej nízko! Váš David Formánek
PS: Kde nás najdete a kdy se k nám můžete
přijít podívat:
Na stránkách www.leteckemuzeumliborezy.cz
jsou kontakty. Prohlídku je dobré si zamluvit
na tel. 724718149 (725088041) nebo si přímo
na stránkách objednat termín, který vám vyhovuje. Těšíme se na vás.

Revize není kontrola
Provozujete kotel na pevná paliva?
Pozor, revize není kontrola.
Revize a kontrola kotle jsou pojmy, které
jsou často zaměňovány. Přitom mají
odlišný cíl, metody provedení, výstupy,
zákonné lhůty a provádějí je osoby
s   odlišnými oprávněními. Pokud si
objednáte revizi kotle a provede ji revizní
technik kotlů, nesplnili jste zákonnou
povinnost pravidelné kontroly kotle a hrozí
vám pokuta až do výše 20 tisíc korun.

stacionárního zdroje na pevná paliva),
který může obsahovat doporučení týkající
se bezpečnosti provozu, nicméně nesmí
přerušit či ukončit provoz kontrolovaného
zařízení. Tento doklad je nutné uschovat
a na požádání předložit obecnímu úřadu
s rozšířenou působností.
Kontroly kotlů mohou podle zákona
o ochraně ovzduší provádět pouze fyzické
osoby proškolené výrobcem daného kotle,
který jim udělil oprávnění k jeho instalaci,
provozu a údržbě. Zákon tyto osoby

Kontroly kotlů
Každý provozovatel kotle na
pevná paliva má zákonnou
povinnost nechat každé tři roky
zkontrolovat
jeho
technický
stav. Jelikož se tato povinnost
týká všech zdrojů spalujících
pevná paliva s celkovým příkonem 10 kW
a vyšším, které jsou napojené na soustavu
ústředního vytápění, vztahuje se tato
povinnost i na některá krbová kamna a
krby s teplovodní vložkou.
Cílem pravidelných kontrol kotlů je
minimalizace dopadu jejich provozu na
životní prostředí. Kontroly kotlů primárně
nesouvisí s bezpečností jejich provozu.
Jedná se o vizuální kontrolu, nikoliv    
o měření. Zkoumá se celistvost a těsnost
kotle, řídicí jednotka, regulace a havarijní
termostat, podávací zařízení a sklad
paliva, i co a jak se v kotli spaluje. Kontroloři
jsou povinni poskytnout poradenství
a doporučit postupy k vylepšení stávajícího
stavu. Výstupem z kontroly je doklad
o provedení kontroly (Doklad o kontrole
technického stavu a provozu spalovacího

označuje jako odborně způsobilé osoby
(OZO). V lednu 2020 byla spuštěna on-line
databáze OZO na adrese
https://ipo.mzp.cz/. Po zadání adresy
provozovatele dle občanského průkazu,
okruhu vzdálenosti, ve kterém chceme
OZO vyhledat, výrobce, typu, značky
a modelu kotle lze nalézt oprávněnou osobu
s co nejmenší dojezdovou vzdáleností, od
které se odvíjí i cena. Finanční limit pro
částku za provedení kontroly je stanoven
vyhláškou Ministerstva životního prostředí
a činí u kotlů a topidel bez regulační
jednotky 1 585 Kč a u zdrojů s regulační
jednotkou 1 848 Kč bez DPH.
Revize kotlů
Revize kotlů nemají nic společného se

zákonnými pravidelnými kontrolami podle
zákona o ochraně ovzduší a běžných
kotlů v domácnostech se netýkají.
Revize kotlů smí provádět pouze odborně
způsobilá osoba, která k této činnosti
získala osvědčení u Technické inspekce
České republiky (TIČR). Takové osoby
vlastní „kulaté“ razítko s označením
„revizní technik kotlů“. Toto razítko je
automaticky neopravňuje k provádění
pravidelných povinných kontrol kotlů.
Revize
kotlů
spočívající
především v tlakové zkoušce
či zkoušce těsnosti. V případě,
že revizní technik zjistí
závažné nedostatky z pohledu
bezpečnosti
provozu,
je
oprávněn používání tohoto
zařízení
do
odstranění
zjištěných nedostatků zakázat.
Bezplatně vám poradí v Energy Centre
České Budějovice
Pokud máte k této problematice dotazy,
nebo pokud plánujete výměnu tepelného
zdroje, stavbu či rekonstrukci domu,
zvažujete možnost získání dotací a využití
obnovitelných zdrojů energie, bezplatně
a komerčně nezávisle vám poradí
v poradenském středisku Energy Centre
České Budějovice. Na osobní konzultaci
se můžete objednat na tel. č. 387 312 580,
773 124 580 nebo na bezplatné lince 800
38 38 38. Odkaz na vkládání písemných
dotazů naleznete na www.eccb.cz.
Aktivity Energy Centre České Budějovice
jsou financované z rozpočtu Jihočeského
kraje.

Pouť svaté Zdislavy
V sobotu 30. května se uskutečnila pouť
svaté Zdislavy. Vzhledem k vývoji situace kolem koronavirové pandemie se v
letošním roce rozhodl organizátor Tělovýchovný spolek Pístina zrušit bohoslužbu a
večerní pouťovou zábavu. Aby však byla
zachována podstata této novodobé tradice, uspořádali jsme alespoň Putování po
křížích, křížcích a božích mukách v Pístině
a okolí. Průvod poutníků započal jako každým rokem před kaplí svaté Kateřiny. Cestou jsme navštívili známá místa s těmito
drobnými sakrálními památkami. Většina
křížů jsou kříže rodinné a mají souvislost
se starobylými pístinskými rody. Též zajímavá boží muka, jedna novodobá, zděná,
stojící v areálu bývalého Domova Pístina
a ta druhá naopak velmi stará, žulová,
stojící na okraji vesnice, mají svůj příběh,
vztahující k životu místních obyvatel. Trasa měřila asi 6 a půl kilometru a měla 9
zastavení. U každého z nich jsme položili
tradiční kamínek s nápisem a připomenuli jsme si jeho historii. Příjemně strávené
odpoledne zakončilo pohoštění ve spole-

čenské místnosti, které bylo pro všechny
poutníky připraveno zdarma.
Děkuji všem poutníkům, kterých se v letošním roce sešel hojný počet za podporu této
tradiční akce, jejíž hlavní myšlenkou není
jen procházka na čerstvém vzduchu, ale
především připomenutí si tradic a hodnot

našich předků, které bychom neměli nechat upadnout v zapomnění.
Mnoho z těchto památek se díky iniciativě
jejich majitelů, podpoře obce Pístina a také
za přispění Jihočeského kraje podařilo
opravit a zachovat.
Marcela Adamová, 			
Tělovýchovný spolek Pístina
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Těžký život studenta v době koronavirové
Distanční výuka je poslední dobou jedno
z nejrozebíranějších témat ve světě.
Často o ní slyšíme v televizích, rádiích
a dalších multimediálních přístrojích.
Známe nazpaměť všechny obecné
informace a už některé z nás otravuje je
slýchat stále a stále dokola. Ale víte, jak
vůbec taková výuka působí v reálu? Jak
se s ní sžili studenti nebo samotní učitelé?
Osobně jsem měla tu skvělou příležitost ji
podstoupit. A to rovnou na 3 měsíce v kuse.
Proto se vám teď pokusím zodpovědět
vše, co by vás mohlo zajímat.

se aplikace teprve testovala, fungovala
velmi dobře. Šlo přes ni nejen volat, ale
i odevzdávat jakékoliv úkoly, dotazníky,
psát testy či komunikovat se spolužáky
a učiteli.
Online hodiny jsme za den podstoupili
průměrně tři a úkolů bylo, abych se
přiznala, hodně. Zdálo se mi jich mnohem
více než v klasické prezenční výuce.
U počítače jsem pak průměrně nad školou
proseděla tak 8 hodin. Mělo to ale i více
nevýhod.

Na naší škole jsme všechny školní
povinnosti plnili přes aplikaci Teams
patřící pod Microsoft Office 365. Jedná
se o placenou aplikaci, kterou naštěstí
naše škola měla již zakoupenou, takže
s tím nebyly žádné problémy. S Teams
se vcelku hezky pracovalo a i přes to, že

Jaké jsou nevýhody z mého pohledu?
• hlavní odpovědnost spočívá ve
studujících (ne každý je schopen
samostudia)
• chybí osobní sociální interakce mezi
studenty
• není vhodná pro všechny obory
• neschopnost úplného soustředění
a pracovitosti
Samotný systém výuky mě ovšem posunul
zase o kousek dál přes mou hranici
samostatnosti a zodpovědnosti. Je dobré
si něco takového zažít, protože je to další
zkušenost do života, která by se mohla
každému do budoucna (např. na vysoké
škole, kde je distanční výuka celkem
běžná) hodit.
Eva Adamová, 15 let, studentka
Gymnázia Třeboň

Orel mořský – vlajkový druh Třeboňska
Především v brzkém jarním období vídávám často lovit na pístinských rybnících orla mořského. Někdy jich zahlédnu i pět najednou.
Pozorují hladinu a když vás spatří, vznesou se do výšin. Když vám pak tito majestátní dravci zakrouží nad hlavou, je to vždy zážitek.
Na detaily o jejich životě a výskytu na u nás jsme se zeptali odborníka - zoologa Jiřího Neuderta z ChKO Třeboňsko.
Hnízdní populace orla mořského byla
v Čechách vyhubena během 19. století
vlivem loveckého tlaku a tehdejší snahy
o důsledné myslivecké hospodaření,
kdy šlechta podporovala intenzivní
hubení všech predátorů. Návrat orlů
na naše území proběhl po dvou liniích.
V osmdesátých letech 20. století bylo
postupně v Jižních Čechách (převážně
Třeboňsko a Hlubocko) vypuštěno devět
orlů mořských. V roce 1985, v Čechách
po přibližně sto letech, vyvedli orli první
mláďata
poblíž
rybníka
Podsedek. Druhý směr
návratu hnízní populace na
naše území byl přirozenou
cestou ze severu. Z oblasti
Lužice přicházeli mořští orli
z rostoucí německo-polské
populace. Po překonání
hranice se usadili zprvu
na Břehyňském rybníku
(1991), posléze v Pojizeří.
Obě populace se propojily
na přelomu tisíciletí.

Potravou jsou převážně ryby a vodní ptáci,
ale uloví i menší savce a často vyhledává
uhynulá zvířata. Hnízdiště orla mořského
musí zahrnovat velké řeky, rybníky, jezera
či přehrady a současně i vzrostlé lesní
porosty, ve kterých hnízdí. V dospělosti je
stálým ptákem, který se po celý rok drží
v okolí hnízda, s nimi ale u nás přezimují
orli ze severních oblastí (obvykle cca 200
jedinců). Obvykle 1-2 (zřídka i 3) vejce
klade samice již v únoru a mláďata krmí
matka potravou přinesenou samcem.

Tělo orla mořského je
hnědě zbarvené. Dospělí
jedinci mají hlavu a krk
žlutohnědé, až bělavé.
Mohutný zobák je jasně
žlutý, stejně jako nohy
a ocas je čistě bílý. Mladí
ptáci jsou černohnědí,
v různé míře bělavě až
okrově skvrnití s černavým
zobákem. Je to největší
evropský orel s rozpětím
křídel až 2,5 m. Dospělosti
dosahují ve věku 5-6 let.

V současné době v ČR hnízdí vice jak
sto párů. Orel je vlajkovým druhem
Třeboňska a hnízdí zde 15 párů. Hnízda
si staví obvykle na borovici lesní.
Správa CHKO Třeboňsko provádí také
každoroční monitoring a v zimním období
se zde vyskytuje okolo 80 orlů. V té době
lze pozorovat na zamrzlých plochách
třeboňských rybníků i desítky orlů.
Jiří Neudert, zoolog,
Správa CHKO Třeboňsko

Orel mořský
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Přehled kulturních a sportovních aktivit
Obce Pístina do konce roku 2020
Taneční zábava + oslava 125 let založení sboru SDH

SDH

25. 07. 2020

Sportovní den pro děti a dospělé

TSP

12. 09. 2020

Podzimní tvoření

Obec Pístina

16. 10. 2020

Posezení s kytarou, beseda

Obec Pístina

17. 10. 2020

Kateřinské posvícení

TSP

21. 11. 2020

Rozsvícení vánočního stromu s nadílkou

SDH

05. 12. 2020

Vánoční dílna

Obec Pístina

12. 12. 2020

Adventní zastavení

Obec Pístina

20. 12. 2020

Sbor dobrovolných hasičů PÍSTINA Vás srdečně zve
na oslavy 125. výročí založení sboru

Místo:

PÍSTINA NA NÁVSI U SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ

Den:

25. 7. 2020

Program: 13:00 – 17:00 netradiční soutěž v požárním útoku
15:30 – 19:00 Werner bros.
20:30 – ???

KLARET – STRÁŽSKÝ VÝBĚR

Sportovní odpoledne v Pístině 14. 9. 2019

Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno

Dýňové tvoření 28. 9. 2019

I čarodějnice měla letos svoji roušku...

Pístinské děti na oslavě červen 2020
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