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Z USTAVUJÍCÍHO JEDNÁNÍ NOVÉHO
ZASTUPITELSTVA
Z říjnových voleb roku 2014, a na základě
ustavujícího jednání zastupitelstva dne
6. 11. 2014, se zformovalo nové vedení
obce pro následující čtyři roky.
Starostou byl zvolen Antonín Fišer
a místostarostkou Vlasta Petrová.
Do pozice předsedy finančního výboru
byla zvolena Jiřina Kozáková a předsedou
kontrolního výboru Radovan Hanta.
Členem kontrolního výboru byl zvolen
František Rada, funkcí lesního hospodáře
byl pověřen Karel Spurný a v rámci krizového
štábu obce byl manažerem krizového řízení,
jako zástupce starosty pověřen Ing. Petr
Jiráček.
Mimo zastupitelů byl do funkce člena
kontrolního výboru zvolen Ing. Marek Jann
a za členy finančního výboru Věra Kovářová
a Radim Adam.
Z vyjádření starosty Antonína Fišera na
ustavujícím zasedání 6. 11. 2014 je zřejmé,
že zastupitele čeká v tomto období mnoho
důležitých úkolů. Mezi ty zásadní patří
dlouho projednávané téma osudu budovy
Domova Pístina, která podle vyjádření
zástupců Jihočeského kraje, jakožto
vlastníka nemovitosti, bude počátkem
roku 2016 současnými klienty opuštěna.
O záměru Jihočeského kraje, jak s budovou
dále naloží, prozatím nemají zastupitelé
dostatek informací. V případě, že bude objekt
připraven k převodu na jiného majitele, bude
nutné vyhodnotit možnosti obce a pokud
možno aktivně ovlivňovat další možný osud
nemovitosti, aby nedošlo k situaci, kdy by
objekt posloužil nějakým spekulantům a
byla zde umístěna např. nějaká problémová
skupina obyvatel. Zásadní bude i důraz na
snížení negativních ekonomických dopadů
na obec, ve smyslu výrazné daňové ztráty,
způsobené odchodem téměř šedesáti
trvale hlášených osob a úbytku příjmů ze
stočného.
Dalším tématem bude smysluplné využití
bývalé obecní hospody, která je na prodej.
Zastupitelé usilují o její odkup a uvedení
do odpovídajícího stavu, s ohledem na
strategické umístění objektu v centru obce.
Zásadní bude i příprava nového územního
plánu obce. Ten současný je platný do roku
2020 a úkony pro vznik nového územního
plánu musí být zahájeny v předstihu.
Starosta dále shrnul ostatní předpokládané
aktivity ve výhledu do roku 2020 v podobě
návrhu místního akčního plánu, který
bude mimo jiné projednán při následujícím
jednání zastupitelstva.

Tento místní akční plán je reakcí na
dosavadní činnost v obci a potřebu vymezit
priority v předpokládaném časovém
sledu, s ohledem na finanční připravenost
jednotlivých projektů a cílů. Běžně je tento
nástroj v samosprávních celcích využíván
pro stanovení koncepce obce a sestavování
rozpočtu obce na jednotlivé kalendářní roky.
Další okolností je i nové programové
období dotací evropské unie pro roky 2014
– 2020 a potřeba být na toto období dobře
projektově připraveni.
Mezi další plánované projekty do roku 2018
patří dokončení opravy chodníků, oprava
kaple sv. Kateřiny a vybudování knihovny v
nových prostorách Obecního úřadu včetně
výměny oken a dostavby sociálního zařízení.
Veškeré plánované akce budou realizovány
s ohledem na dostupnost finančních
prostředků z odpovídajících dotačních titulů.
Starosta zrekapituloval i uplynulé volební
období 2010 - 2014. Bylo to období změn
mimo jiné i v obsazení pozice účetní
obce, a to hned dvakrát, což příliš klidu při
rozhodování vedení obce nepřidá a bere to
mnoho energie.
Mezi zásadní dokončené projekty patřilo
vybudování nové čistírny odpadních vod
a související splaškové kanalizace. Celková
investice činila přibližně 20 mil. Kč bez
DPH a dotační podíl zhruba 13,5 mil Kč.
Z dosavadního provozu je zřejmé velice
kvalitní čištění odpadních vod a v zásadě
nic nebrání dalšímu rozvoji obce, protože
kvalitní infrastruktura je pro takto malou
obec naprosto zásadní.
Další akcí byla obměna svítidel veřejného
osvětlení a vybudování bezdrátového
systému obecního rozhlasu. Celková
investice činila přibližně 396 tisíc Kč s DPH
a dotační podíl zhruba 337 tisíc Kč.
Významnou akcí byla přestavba části
prodejny potravin na Společenskou místnost,
která má velký význam pro společenské
dění v obci. Celková investice dosáhla
přibližně 428 tisíc Kč s DPH a dotační podíl
zhruba 140 tisíc Kč.
Došlo i na opravu obecních chodníků, a to I.
etapu. Celková investice činila přibližně 375
tisíc Kč s DPH a dotační podíl zhruba 110
tisíc Kč.
Mezi zásadní kulturní akce patřilo setkání
rodáků v roce 2012, kdy se připomnělo i 615
let od prvních zmínek o obci Pístina a celá
akce se setkala s velice pozitivním ohlasem
veřejnosti.
Antonín Fišer

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané, přicházíme
za Vámi s prvním číslem nového
zpravodaje, jehož prostřednictvím
Vás chceme v budoucnu informovat
o všech běžných i mimořádných
aktivitách v naší obci. Doufáme, že
Vás náš nový Pístinský zpravodaj
osloví a přejeme příjemné chvíle
strávené u jeho čtení.
Marcela Adamová
O několik vět na úvod jsme požádali
starostu obce Antonína Fišera:
Jsem přesvědčen, že nový
zpravodaj se může stát nejen
zdrojem informací, ale současně,
a o to se budeme spolu s Vámi
snažit, prostředkem obousměrné
komunikace mezi zastupitelstvem
a občany Pístiny. Mohl by tak
přispět - vedle aktivní spolkové
činnosti, setkávání na pořádaných
akcích obce a účasti na jednáních
zastupitelstva, která jsou vždy
otevřena veřejnosti - k dalšímu
zvýšení spokojenosti s životem
v naší vesnici. Budu velice rád,
přijmete-li zpravodaj za svůj
a stanete se jak jeho pozornými
čtenáři, tak i pilnými přispěvateli.
Tím mám na mysli, že
nám
napíšete své náměty a připomínky
ke všemu, co se v Pístině děje,
jaké další akce zorganizovat,
jak zlepšit sousedské vztahy
a vzájemnou pomoc, jak zkvalitnit
informovanost, prostě a jednoduše:
co by bylo vhodné uskutečnit,
změnit a zlepšit.
Dnešní hektická doba a vysoké
pracovní vytížení většiny z nás
bývají často příčinou nedostatku
času na aktivní odpočinek. Přitom
všichni víme, že je pro naše
zdraví, kondici a dobrou náladu
velice prospěšný. Uvítám proto
veškeré Vaše nápady, které mohou
být inspirací pro zastupitele obce,
Sbor dobrovolných hasičů i nově
vzniklý Tělovýchovný spolek.
Přeji Vám, aby Vás nový zpravodaj
zaujal a autorům přeji pevnou výdrž
při jeho sestavování a distribuci do
Vašich domácností.
Váš starosta Antonín Fišer

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 22. 1. 2015
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO)
souhlasí s vytyčenou hranicí pozemku
p.č. 29 a části pozemku p.č. 10/2 dle
zákresu v katastrální mapě a souhlasí
s vytvořením geometrického plánu na
náklady žadatele.
- ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z
grantu Jihočeského kraje na podporu
kultury – Zdislavské pouti.

podmínek.
Podmínky
budou
vyhodnoceny zastupitelstvem obce.
- ZO souhlasí s nabídkou umístění
kontejneru
na
použité
oděvy
společností Revenge, a. s., a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
- ZO nesouhlasí s přijetím nabídky vložit
prostředky do produktu Konzervativní
mix České spořitelny, a. s.
- Z technických důvodu se ZO nepřipojí
k podpoře mezinárodní kampaně
Vlajka pro Tibet.

Ze dne 26. 2. 2015
Ze dne 26. 3. 2015
- ZO souhlasí se zveřejněním záměru
zřízení pachtu na rybník Heřmánek
p.č. 745 a schvaluje podmínky výzvy
k účasti na dražbě . ZO schvaluje
dražební komisi ve složení Antonín
Fišer, František Rada a Radovan
Hanta.
- ZO souhlasí s přijetím nabídky
společnosti G Plus – Využití mapového
serveru G Obec a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo.
- ZO souhlasí se zahájením kroků ke
změně vlastnických práv u budovy č.p.
54 v obci Pístina a pověřuje starostu
přípravou finančních a technických

- ZO schvaluje pachtýře pro rybník
Heřmánek par.č. 745 na základě
Protokolu o dražbě.
- ZO schvaluje podporu ve formě daru
Spolku dobrovolných hasičů Pístina v
částce 20 000,- Kč a podporu ve formě
daru Tělovýchovnému spolku Pístina v
částce 20 000,- Kč, za účelem zajištění
kulturních a sportovních akcí v obci
Pístina v roce 2015.
- ZO souhlasí s návrhem nezvyšovat
odměny členům zastupitelstva obce
za výkon funkce.

PLACENÍ
POPLATKŮ
Místní poplatky jsou vybírány na základě
platných vyhlášek obce a jsou splatné vždy
k 31. 3. každého roku.
V porovnání s ostatními obcemi v regionu
jsou spíše v nižší cenové relaci.
Poplatek za svoz komunálního odpadu je
stanoven roční částkou 250,- Kč na osobu
vyjma dětí do 15ti let a rekreanti platí 500,Kč za objekt.
Poplatek za psa činí 50,- Kč za rok, za
druhého pak 75,- Kč za rok.
Stočné je stanoveno pro rok 2015 na částku
22,53,- Kč za m3 bez DPH. Tato částka je
každým rokem upravována s ohledem na
podmínky Státního fondu životního prostředí.
Zisk z provozu ČOV a kanalizace je
ukládán do fondu oprav rozvoje a údržby
vodohospodářské infrastruktury obce.
Přehled o ostatních místních poplatcích,
platných vyhláškách, včetně dalších
informací je k dispozici na webových
stránkách obce Pístina.
-af-

HLAVNÍ ROZVOJOVÉ
AKTIVITY V ROCE 2015
- Oprava chodníků - II. etapa
- Odkup budovy hostince č.p. 54
- Projektová příprava opravy kaple sv.
Kateřiny
- Zpracování nového místního Programu
obnovy venkova 2016 - 2020
- Podpora kultury a sportu
-af-

VÝZNAMNÁ
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V první polovině roku 2015 oslavili významná
výročí tito naši spoluobčané:
Leden - Julie Krásná (60 let), Michal
Radkovič (83 let)

TĚLOVÝCHOVNÝ SPOLEK PÍSTINA
V prvních měsících tohoto roku vznikla
v Pístině nová organizace s názvem
Tělovýchovný spolek Pístina. Byl
založen z podnětu občanů a za cíl si
klade rozšířit kulturní a společenské
dění v naší obci. Jeho hlavní náplní
budou aktivity spojené se sportem,
kulturou, životním prostředím a rozvojem
společenského života ve vesnici.
Základem
činnosti
spolku
bude
úzká součinnost s obcí a Spolkem
dobrovolných hasičů Pístina. V letošním
roce bude spolek pořádat, nebo se
podílet na organizaci těchto hlavních
akcí: Pouť svaté Zdislavy 30. května,
Dětský den 27. června, Sportovní den

Únor - Marie Dlouhá (70 let)
Březen - Marie Polanská (83 let), Ludmila
Žemličková (60 let) Anna Novotná (65 let)

25. července a Posvícení ve vesnici na
svatou Kateřinu 28. listopadu.

Červen - Květuše Průchová (83 let), Petra
Polanská (60 let)

Spolek byl
zapsán do spolkového
rejstříku 24. března t.r. a od svého
založení má zatím 12 členů. Příjmy
na činnost a pořádání akcí budou
financovány jednak z členských
příspěvků,
sponzorských
darů
a příspěvků od obce. Snahou spolku
bude také využívat možnosti různých
grantů a dotací.

Blahopřejeme!

Věříme, že pro dobrou myšlenku se
nadchne více místních obyvatel a brzy
se tak řady Tělovýchovného spolku
Pístina rozšíří.			
-ma-

VÍTÁME NOVÉ
OBČÁNKY
V roce 2015 do naší obce přibyli 3 noví
občánci, a to v lednu dvojčátka Anežka
a Eliška Fišerovy a v únoru Markétka
Jannová.
Holčičkám přejeme pevné zdraví!

KALENDÁŘ
KULTURNÍCH A
SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
V ROCE 2015
28. února

Masopust

7. března
		

Setkání seniorů spojené 		
s oslavou MDŽ

27. března

Velikonoční tvoření

30. dubna
		

Stavění máje a pálení 		
čarodějnic

30. května

Pouť svaté Zdislavy

27. června

Dětský den

25. července

Sportovní den

29. srpna
		

Dožínky, dechovka 		
na návsi

23. října

Dýňové tvoření

7. listopadu
		

Setkání seniorů, 			
vzpomínky – tradice

27. listopadu

Vánoční tvoření

28. listopadu

Posvícení sv. Kateřiny

29. listopadu
		

Rozsvícení vánočního 		
stromu

5. prosince

Mikulášská nadílka

20. prosince

Adventní zastavení

Změny v termínech se mohou s ohledem
na počasí a organizační možnosti lišit,
obyvatelům budou včas oznámeny.

HASIČI ZVOU NA
TRADIČNÍ 		
STAVĚNÍ MÁJE
30. dubna zveme všechny na tradiční
stavění máje a pálení čarodějnic. Akce
proběhne v obvyklém čase v podvečerních
hodinách.

ZVEME VÁS NA POUŤ SVATÉ ZDISLAVY
Jednou ze stěžejních kulturních akcí
tohoto roku bude Pouť sv. Zdislavy.
Bude pořádána pod záštitou obce
a Tělovýchovného spolku Pístina
a
spolufinancována
Jihočeským
krajem. Uskuteční se v den svátku
svaté Zdislavy, v sobotu 30. května
v prostorách obecní pergoly.
Po nesnadném pátrání v historických
listinách a mezi pamětníky o konání
poutí a posvícení v naší obci jsme se
dopídili k několika údajům: V Pístině
bývala náboženská pouť na Cyrila a
Metoděje (5. července) a pro věřící
bývá na tento svátek sloužena mše v
místní kapli. Posvícení se zde slavilo na
svatou Kateřinu (25. listopadu).
Vzhledem ke skutečnosti, že v Domově
Pístina se již několik let pravidelně
konala nově obnovená Zdislavská pouť,
rozhodli jsme se na tuto hezkou tradici
navázat. A protože svatá Zdislava
byla známá svou charitativní činností,
založila špitál , ošetřovala nemocné a
je patronkou rodin, a je jí zasvěcena i
kaplička vystavěná v areálu Domova, je

název pouti právem namístě.
Pro všechny návštěvníky bude připraven
zajímavý celodenní program:
- Ráno bude pro věřící sloužena mše
svatá v místní kapli Sv. Kateřiny.
- V dopoledních hodinách proběhne
Putování za křížky v Pístině a okolí
formou procházky krajinou s využitím
mapky
a
písemného
průvodce
s informacemi o historii a souvislostech
k jednotlivým křížkům.
- Dále bude mimo jiné k vidění
a rozveselení kejklíř Vítek, dřevosochař
p. Štěbeták při tvorbě sochy vodníka,
sokolník s ukázkou práce s dravci,
umělecký kovář a pro zájemce bude
připravena jízda na koni.
- Ve večerních hodinách se uskuteční
pouťová zábava a po celý den bude
zajištěno občerstvení.
Přesný program bude v předstihu
uveřejněn
obvyklým
způsobem.
Všechny srdečně zveme!
-ma-

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ PRO KLIENTKY
DOMOVA PÍSTINA
Obyvatelky
Domova
Pístina
se
nejpozději v lednu 2016 nastěhují do
domů chráněného bydlení, které právě
rostou v Jindřichově Hradci, Lomnici
nad Lužnicí a v Lišově. V Třeboni již tato
výstavba běží od listopadu 2014.
Pro 58 žen, které aktuálně žijí v Domově
Pístina, tak začíná zcela nová životní
etapa. V chráněném bydlení budou
bydlet
pouze v
šestičlenných
domácnostech, což je velká změna proti
dnešku. V domácnostech jim budou
s každodenními problémy i nadále
pomáhat asistenti, zejména pak
v situacích, ve kterých si sami nedokáží
poradit.
Transformace sociální služby znamená
změnu v celkovém nastavení způsobu
poskytování
služby.
Tedy
nejen
rozmělnění velké pobytové služby
do menších domků ve více městech,
ale
především
její
přizpůsobení
individuálním potřebám samotných

obyvatel. Smyslem je, aby obyvatelé
chráněného bydlení nebyli odtrženi
od běžného života a žili vlastně velmi
podobné životy těm našim. Budou mít
možnost lépe a častěji využívat veřejné
služby, navazovat přirozené vztahy se
sousedy, více se podílet na rozhodování
o svém životě apod.
Vybavení jednotlivých domácností bude
velmi podobné, jako v jiném běžném
domě nebo bytě, jen zde bude o něco
více pokojů – pro každého klienta
samostatný pokoj. Obývací pokoj,
kuchyně, sociální i technické zázemí
budou společné. Samozřejmostí je
bezbariérovost nových domácností tak,
aby se zde mohl pohybovat například
člověk na invalidním vozíku.
Podrobnější informace je možné
sledovat na www.domovpistina.cz.
Mgr. Aleš Adamec, 		
vedoucí Domova Pístina

120 LET
HASIČSKÉHO SBORU
V PÍSTINĚ
V letošním roce oslaví Sbor dobrovolných
hasičů (SDH) v Pístině významné výročí.
Založení sboru v obci se datuje rokem 1895.
Novodobá historie sboru se začala psát
v roce 2006, kdy byla obnovena činnost
v plném rozsahu. Byla nakoupena nová
technika – auto, požární stříkačka, hadice
a další vybavení. Sbor se začal také účastnit
soutěží, kde pravidelně sbíral poháry.
Spolu s aktivní hasičskou činností ožil
i kulturní život v obci. SDH pravidelně
zajišťuje stavění a kácení máje, masopustní
průvody, oblíbené letní grilovačky a zábavy
na návsi, rozsvícení vánočního stromu,
mikulášskou nadílku a pořádání soutěží
v požárním útoku.
Hlavním posláním SDH je pomoc obci se
zajišťováním bezpečnosti občanů a majetku.
Současné vedení sboru:
- starosta a velitel Miroslav Kozel ml.,
- náměstek a zástupce velitele František
Rada,
- jednatel a velitel družstva Marek Jann,
- strojníci Martin a Petr Jiráčkovi,
- revizor účtů Radovan Hanta.
U příležitosti 120. výročí založení chce SDH
uspořádat oslavu spojenou s hasičskou
soutěží a tancovačkou pod širým nebem.
Termín oslavy bude včas oznámen.
Marek Jann,
jednatel a velitel SDH

Foto: Aktuální výstavba chráněného domu v Lomnici nad Lužnicí

BILANCE HASIČSKÉHO SBORU V PÍSTINĚ V ROCE 2014
V roce 2014 nemuseli hasiči zasahovat
u žádného požáru, ani je starosta obce
nepovolal k žádnému speciálnímu úkolu.
Během roku se zúčastnili pěti soutěží.
V Dolním Skrýchově se umístili na 9. místě,
ve Vydří a Příbrazi na 4. místě, ve Stráži
nad Nežárkou skončili pátí, poslední soutěž
byla v Polšti, kde byli desátí.
Bohatá byla společensko-kulturní činnost.
Odstartovala, stejně jako v minulých letech,
masopustním průvodem po obci. Účast

byla hojná, na cestu hrál vozembouch a dvě
harmoniky. Začátkem března byl proveden
úklid hasičárny a kontrola funkčnosti
požárních stříkaček, veškeré techniky
a automobilu. Další pořádanou akcí bylo
stavění máje, kterou se podařilo uhlídat
a mohla být koncem května pokácena.
V průběhu května proběhla schůze, na
níž starosta informoval o novinkách a
současně byl sestaven plán akcí na léto
a podzim. V červenci byla uspořádána

rocková zábava, na které zahrála kapela
Parkán. Podle ohlasů od občanů Pístiny
i okolních obcí se vydařila. Na navazující
akci v srpnu, tentokrát určené pro starší
ročníky, zahrála na návsi kapela Akord
a večer Heligonky. Na první adventní neděli
byl u kapličky rozsvícen vánoční strom
a rok uzavřeli čerti, kteří chodili po Pístině
5. prosince.
Marek Jann,
jednatel a velitel SDH
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