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Úvodní slovo
Milí spoluobčané,
dostává se Vám do rukou 2. číslo
Pístinského zpravodaje, jehož hlavním
tématem je důležitá událost v životě
naší vesnice, a to odchod klientek z
Domova Pístina a opuštění celého
areálu. Přinášíme mj. i odpovědi na
otázky, které jsme v souvislosti s tímto
tématem položili
Aleši Adamcovi,
vedoucímu Domova Pístina a Jiřímu
Zimolovi, hejtmanovi Jihočeského
kraje. Léto si připomeneme shrnutím
kulturních akcí a vracíme se i k
oslavě významného výročí založení
Hasičského sboru v Pístině.
Chtěla
bych
poděkovat
rodině
Houškově, která uhradila veškeré
náklady na výrobu a distribuci tohoto
čísla. Zajímavosti ze života této rodiny
přinášíme na další straně.
Za
redakci
klientkám
Domova
Pístina přeji, aby se jim v nových
domovech líbilo a jejich život získal
nový, plnohodnotnější rozměr. A všem
čtenářům pak přeji příjemné chvíle
strávené u čtení našeho zpravodaje.
Marcela Adamová

Pístinský

Příspěvek místostarostky
Vlasty Petrové
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři
Pístinského zpravodaje,
vrátili jsme se z dovolených, děti jsou
zpátky ve školních lavicích a znovu se
dostáváme do svého každodenního
rytmu. Život ve vesnici se zklidnil,
ubylo turistů, cyklistů i aut. Počínaje
Zdislavskou poutí a konče soutěží v
požárním útoku spojenou se zábavou,
to vše na počest oslav výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů v Pístině,
máme za sebou i největší kulturní
akce v Pístině, které byly zakončeny
úspěchem, a předpokládám, že i
spokojeností nás všech.
S nadcházejícím podzimem je třeba se
začít připravovat na rok příští. Budeme
sestavovat rozpočet pro rok 2016,
plánovat akce v příštích letech a také
přijde loučení s obyvatelkami domu číslo
59. Tak dlouho diskutované se stane
skutečností. Dost často zaznívá otázka
„Jaká bude finanční ztráta obce, co bude
s objektem?“ I mně, jako opatrovníkovi
osmnácti klientek Domova zajímá,
jak to zvládnou, bude se jim v nových
domovech líbit? Po dvaceti letech, které
tu prožily, se jejich životy změní. A změní
se i život v naší obci.
Objekt Domova Pístina je majetkem

Jihočeského kraje. Pamatuji doby, kdy
to byl statek, kam jsem si o prázdninách
chodila hrát, vzpomínám na září před 26
lety, kdy jsem v tehdejším rekreačním
středisku výrobního družstva Mechanika
Praha měla svatební hostinu a také
mám v živé paměti dobu před osmi lety,
kdy jsem poprvé do Domova přišla jako
nový opatrovník, a jako opatrovník mám
s tímto domem spojeno nejvíc zážitků.
Přestože obec podniká kroky vedoucí
k tomu, aby se objekt dostal do jejího
majetku, osobně mám obavy, že naše
profesní ani finanční kapacity na tak
velké sousto nebudou stačit.
Finanční ztrátu, která po odchodu
klientek Domova Pístina určitě vznikne,
nejspíš ustojíme. Obec žila před tím,
než se do ní ze strážského zámku
tehdejší Ústav sociální péče přestěhoval
a věřím, že ji to na životě neohrozí ani
po jejich odchodu. Nemůžeme chtít za
každou cenu, aby u nás někdo bydlel,
a to ani v případě, že jde o dům se
šedesáti obyvatelkami. Možná rozvoj
obce nebude tak dynamický, možná
nebudeme mít finance na všechno, co
bychom rádi, ale třeba budou i v tomto
případě platit slova Dalajlámy: „Že
nedostanete vždy co chcete, je někdy
obrovské štěstí“.
Pro rozvoj obce existuje možnost
čerpání dotací. Pístina toho mnohokrát
využila z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje. Oprava polních
cest i kanalizace a čistírna odpadních
vod byly také financované z dotací.
Pokud bychom uvažovali o čerpání
finančních prostředků z evropských
fondů, domnívám se, že bude nutná
spolupráce s nějakou renomovanou
poradenskou společností, která umí
zpracovat koncepční, finanční a
provozní řízení projektů předkládaných
ke spolufinancování. Osobně jsem
velmi konzervativní a mnohamilionové
investiční akce mě trochu děsí.
A co říci závěrem? Dovolím si ještě
jeden citát: „Proti trampotám života dal
Bůh člověku tři věci – naději, spánek a
smích“ (Immanuel Kant). Právě to jsou
věci, které Vám i sobě přeji ze všeho
nejvíc: Mějme vždy naději, dobře
spěme, smějme se a buďme tolerantní.
Vlasta Petrová

Letošní investiční akce
V průběhu tohoto roku se úspěšně
podařilo dokončit druhou etapu opravy
chodníků a zpevněných ploch v naší
obci. Výsledkem je vytvoření bezpečné
zóny pro pohyb osob z centra obce
směrem na Stráž nad Nežárkou a nic
nebrání dokončení úseku v protisměru
v severní části obce. Celkové náklady
včetně schválených víceprací činily
zhruba 799 tisíc Kč včetně DPH,
dotace z Jihočeského grantu Programu
obnovy venkova pak 150 tisíc Kč.
Dokončena byla rovněž vynucená
překládka telekomunikačního kabelu v
prostoru ZTV sever v celkovém nákladu
169 471 Kč. Ve stejné lokalitě byly
také uloženy kabely nízkého napětí
pro tři stavební parcely na náklady
společnosti E-ON. Na křižovatce k
čistírně odpadních vod na konci obce
ve směru na Stráž nad Nežárkou byl
uložen kabel pro veřejné osvětlení a
provedeny práce pro instalaci lampy
vedle chodníku, což si vyžádalo

náklady 21 415 Kč včetně DPH.
Nyní probíhá výměna oken u
kanceláře obecního úřadu a knihovny.
Stará okna vykazují velké netěsnosti
a konstrukční vady. Částka za tuto
práci by neměla přesáhnout 30 tisíc Kč
včetně DPH. Současně se zpracovává
předprojektová příprava plánované
adaptace
obecní
knihovny
a
vybudování odpovídajícího sociálního
zařízení.
Ve věci příprav projektu opravy
kaple sv.Kateřiny probíhá jednání s
projektantem. Také zatím nedošlo k
dohodě se současným majitelem čp.
54 o odkoupení této bývalé obecní
hospody.
Pokud jde o objekt Domova Pístina,
obec obdržela od vedení domova
dopis, upřesňující termín ukončení
služby péče o klientky, a to k datu 31.
12. 2015. O dalším osudu objektu bude
obec i nadále jednat s jeho vlastníkem
- Jihočeským krajem.
-af-

Kateřinské posvícení
Posvícení se slaví dodnes v mnoha vesnicích a je vzpomínkou na posvěcení
kostela. Slavilo se v neděli před nebo po svátku světce, jemuž byl zasvěcen místní
kostel. Bývalo jedním z nejoblíbenějších lidových svátků prostého venkovského
lidu, kteří zároveň oslavovali ukončení polních prací. Posvícení připadalo vždy
na podzim, tedy období, kdy byl již nový mák do buchet, zásoba čerstvé mouky a
vajec, zralé švestky na povidla a vykrmené husy na pekáč, zkrátka ideální doba na
oslavu. Peklo se tradiční pečivo a podávaly masité pokrmy. Odpoledne pak byly
často pořádány taneční zábavy a bály.
Tělovýchovný spolek Pístina se rozhodl o oživení této tradice i v naší obci. Za
patronku byla zvolena svatá Kateřina, které je zasvěcena místní kaplička. Program
posvícení by se měl přiblížit historickým lidovým svátkům, které se na svatou
Kateřinu slavívaly. Tento den býval vyhrazen ženám, které organizovaly zábavu,
sháněly hudebníky i občerstvení a měly tzv. ženské právo, což znamenalo, že byly
při zábavě obsluhovány a volily si tanečníky, zatímco muži seděli po stranách.
Tedy zcela naopak, než tomu bylo jindy. Tyto bujaré Kateřinské zábavy se často
protáhly až do dalšího dne, kdy už začínal advent, čas pokory a ticha.
Rádi bychom naše posvícení, které se bude konat 21. listopadu, pojali v podobném
duchu. Srdečně všechny zveme. Čeká Vás bohaté občerstvení a zábava. Do
schránek přijde v předstihu pozvánka s přesným programem.
-ma-

Starobylý rod Houšků dnes
Rod Houšků je jedním z nejstarších v Pístině. Podle historicky dochovaných záznamů už v 16. století na gruntu č. 12, dnes čp. 2, hospodařil rod jménem Houschtka, později přejmenovaný na Houschka, až k dnešnímu Houška.
Novodobá historie hospodaření na statku nastala poté, co rodina majetek získala
zpět v restituci. Po uvolnění a možnosti soukromě hospodařit převzal hospodářství
v roce 1992 Jan Houška a po něm jeho syn, také Jan, v roce 2002. Dnes rodina
hospodaří na zhruba 150 ha zemědělské půdy, lesů a rybníků, a to v ekologickém
režimu.
Obhospodařovaná půda je z poloviny ve vlastnictví rodiny, druhá polovina je pronajatá. A jak Jan Houška říká, je rodina těm, kdo jim půdu prodali či pronajali, vděčná a děkuje jim za to. Stejně jako všem pomocníkům a důchodcům, kteří jim při
zemědělských pracích pomáhají. Velmi si toho váží. Na výměře 110 ha zemědělské
půdy Houškovi chovají přibližně 100 ks skotu a ovcí, což je podle hospodáře na
hraně životnosti podniku. Hledají proto další alternativy hospodaření a podnikání.
V rozhovoru s hospodářem došlo i na život v obci. Jan Houška by přivítal pravidelná
setkání obce s místními podnikateli; považuje je za důležité pro vytváření dobrých
vztahů a spolupráci i proto, že mohou být pro obec zdrojem příjmů. Rád by také poděkoval za práci klientkám Domova Pístina a popřál jim, aby si v nových domovech
brzy zvykly. Všem spoluobčanům pak celá rodina přeje zdraví a pohodu.
-ma-

Z jednání
zastupitelstva
Ze dne 7. 5. 2015
Zastupitelstvo obce
- schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2014 spolu
se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření,
účetní závěrku obce za rok 2014 a uzavírá
celoroční hospodaření obce bez výhrad,
- schvaluje přijetí dotace z POV ve výši 150 000
Kč,
- schvaluje přijetí dotace na podporu kultury –
Zdislavská pouť ve výši 20 000 Kč,
- schvaluje finanční příspěvek Sokolu Stráž nad
Nežárkou ve výši 3000 Kč,
- schvaluje postup pro vznik tří nových parcel pro
výstavbu.
Ze dne 18. 6. 2015
Zastupitelstvo obce
- schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část
pozemku 1035/3, za cenu 10 Kč/m2 a rok,
- schvaluje cenové navýšení za vícepráce v II.
etapě opravy chodníků,
- schvaluje, aby smlouva na dodávku vody pro čp.
44 byla uzavřena na odběratele - Obec Pístina a
spotřeba účtována p. Pechovi,
- schvaluje přijetí daru ve formě plotových dílců,
- pověřuje starostu podpisem smlouvy na dodávku
vody se společností ČEVAK,
- pověřuje místostarostku V. Petrovou dokončit
Místní akční plán obce Pístina 2015 – 2020.
Ze dne 23. 7. 2015
Zastupitelstvo obce
- schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku
p. č. 29 a části pozemku p. č. 10/2 díl a), dle
geometrického plánu,
- schvaluje pronajmout část pozemku p. č. 1035/3,
dle zveřejněného záměru, předem stanovenému
žadateli,
- schvaluje pořízení digitální technické mapy,
- schvaluje dokument - Akční plán rozvoje obce
Pístina pro období 2015 – 2020,
- pověřuje starostu vypracováním příslušné
vyhlášky k navýšení daně z nemovitosti.

Dětský den se líbil
Tělovýchovný spolek Pístina pořádal v sobotu 27.
června Dětský den spojený s vítáním léta. Pro malé
návštěvníky, kterých se sešlo asi 30, byl připraven
pestrý program. Umění cvičených pejsků předvedli
jejich chovatelé, kteří své svěřence trénují pro
potřeby Červeného kříže. Hlavně pro pány kluky byl
pak přistaven obrovský traktor značky Fendt, aby
si jej mohli prohlédnout nejen zvenku, ale důkladně
prozkoumat i vnitřek tohoto silného stroje.
Děti si zasportovaly a pobavily při nejrůznějších
soutěžích. Odměnou všem soutěžícím byl balíček s
malými pozornostmi a dárek z tomboly.
Občerstvení pro děti i kávu se zákuskem pro dospělé
zajistil tělovýchovný spolek zdarma. Moučníky napekly
ženy ze spolku a maminky Eva Fišerová a Jana
Houšková. Velmi nás těší, že akci finančně podpořili
Michal Fišer, Libor Táborský a ještě jeden neznámý
tatínek.
Jménem Tělovýchovného spolku bychom chtěli
poděkovat hlavní organizátorce Zlatě Spurné za
příjemně strávené odpoledne a těšíme se, že stejně
bohatý a zajímavý program připraví i pro příští rok.
-ma-

Sportovní den pro malé
i velké
Všem příznivcům zdravého pohybu bylo věnováno
prázdninové sobotní odpoledne dne 25.července. Pod
hlavičkou TSP byl uspořádán Sportovní den, který byl
určen milovníkům sportu všech věkových kategorií.
Ti nejmenší si zaskákali do dálky, zahráli kuželky a
namalovali hezký obrázek. Muži si pak změřili síly
při turnaji v nohejbalu. Ve společenské místnosti byl
k dispozici ping-pongový stůl a šipky. Pro účastníky
sportovních klání připravil TSP pohoštění zdarma, pivo
věnoval starosta obce Pístina a ženy ze spolku opět
napekly sladké pohoštění.
		

-ma-

Co nás letos ještě čeká
24. října Dýňové tvoření

Ze dne 17. 9. 2015

7. listopadu Setkání seniorů

Zastupitelstvo obce
- schvaluje prodej pozemku p. č. 29 a části
pozemku p. č. 10/2 díl a),
- schvaluje vlastníkovi objektu č. p. 16 finanční
příspěvek na zhotovení domovní části kanalizační
přípojky ve výši 4.000,- Kč,
- schvaluje k proplacení společnosti Fiera a.s.
práce na kabelové přípojce veřejného osvětlení
v částce 21.415,- Kč s DPH a dále schvaluje
k proplacení společnosti ŠINDY a.s. práce na
vynucené překládce sdělovacích kabelů pro
společnost CETIN a.s. v částce 169.472,- Kč s
DPH,
- schvaluje výběr společnosti Dveře Okna U Světa
Třeboň s.r.o. k realizaci výměny oken kanceláře
obecního úřadu a knihovny,
- neschvaluje návrh na zvýšení daně z nemovitých
věcí,
- bere na vědomí skutečnost, že majitel objektu
č. p. 54 přehodnotil svůj původní záměr prodat
předmětnou budovu obci Pístina a dál si prozatím
budovu ponechá ve vlastnictví,
- bere na vědomí oznámení vedoucího Domova
Pístina o definitivním ukončení služby a odchodu
klientek domova k datu 31.12.2015.

21. listopadu Posvícení sv. Kateřiny
29. listopadu Rozsvícení vánočního stromu
5. prosince Mikulášská nadílka
12. prosince Vánoční tvoření
20. prosince Adventní zastavení v kapli sv. Kateřiny

Významná životní jubilea
V druhé polovině roku slaví svá životní jubilea
a významné narozeniny tito naši spoluobčané:
Červenec - Karel Spurný (60 let), Jana Krejčová (60
let), Antonín Fišer (70 let)
Srpen - Květoslava Kubíčková (60 let), Kristina
Čuchnová (92 let)
Listopad - Ursula Kozáková (81 let), Jitka Koukolíková
(70 let)
Prosinec - Marie Dubská (60 let), Ladislav Zahradník
(83 let)
Blahopřejeme!

Pouť svaté Zdislavy se vydařila
Mezi nejvýznamnější kulturní události tohoto roku patřila bezesporu Pouť
svaté Zdislavy. Uskutečnila se v sobotu 30. května pod záštitou obce Pístina
a Tělovýchovného spolku Pístina. Finančně pouť podpořil také Jihočeský
kraj. Byl to první ročník, nicméně historicky navazoval na poutě, které se
tradičně konaly v areálu Domova Pístina. Ponechána byla i patronace svaté
Zdislavy, ochránkyně nemocných a patronky rodin, jejíž svátek se podle
církevního kalendáře slaví právě 30. května.
Pouť zahájila mše svatá v místní kapličce a na ni navázalo „Putování po
křížcích a božích mukách v Pístině a okolí“. Asi 35 místních a přespolních
poutníků začalo putování u kapličky sv. Kateřiny a pokračovalo v cestě po
křížcích. U každého křížku či božích muk byl položen věneček a krátce
připomenuta jejich historie. Celá trasa měřila přibližně 9 km a do cíle za
vydatného deště dorazila skupinka asi 15 statečných, kteří se u stánku s
občerstvením odměnili symbolickým přípitkem. Díky tomuto putování pouť
bezesporu dostala kromě světského významu i význam duchovní. Nutno
dodat, že se díky dotacím od Jihočeského kraje podařilo také některé z těchto
sakrálních památek opravit a snahou bude v opravách dále pokračovat, aby
se tyto drobné stavby, které připomínají historii regionu, podařilo zachovat i
pro budoucí generace.
Při příležitosti poutě byla vydána i tištěná brožura s mapkou, fotografiemi
a popisem jednotlivých zastavení, kterých bylo celkem 13. Kromě jiného
obsahovala tato publikace zajímavosti z historie naší obce a selských rodů,
jejichž osudy byly spojeny s několika navštívenými místy.
Během odpoledního programu jsme mohli obdivovat práci dřevořezbáře a
tradiční řemeslnický um uměleckého kováře a podkováře při kování koně.
Stánek se svými výrobky zde měly i klientky z Domova Pístina. Svým
poutavým vyprávěním a ukázkou dovedností cvičených dravců zaujal
přihlížející obecenstvo sokolník. Děti se vydováděly na pouťových atrakcích,
pobavil je i klaun na chůdách. Příjemný večer zakončila hudba v podání malé
sestavy Třeboňské 12.
Věříme, že jsme prvním ročníkem obnovené Zdislavské pouti založili novou
tradici, která se v dalších letech stane pravidelnou akcí a obohatí kulturní
život v Pístině.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci poutě a také těm, kteří
věnovali píli a úsilí vytvoření bulletinu „Putování po křížcích, křížích a božích
mukách v Pístině a okolí“. (Bulletin je volně dostupný na Obecním úřadě
v Pístině, nebo jej můžete najít v elektronické podobě na stránkách obce
www.obecpistina.cz. ) 					
-ma-

Velké stěhování se blíží
O změnách, které přinese odchod desítek žen z Domova Pístina, jsme hovořili s jeho
vedoucím, Mgr. Alešem Adamcem.
Odchod klientek Domova Pístina se
nezadržitelně blíží. Podaří se vše zvládnout
v plánovaném termínu?
Zástupci Jihočeského kraje a Centra
sociálních služeb v Jindřichově Hradci
postupně přebírají novostavby, které budou
sloužit klientkám z Domova Pístina. Část
staveb je už také po kolaudaci. Během října
očekáváme ještě dovybavení potřebným
nábytkem. Nové bydlení pro klientky zajistí
daleko větší naplnění základních lidských
potřeb, zejména v soukromí (individuální
pokoje, menší prostory), bezpečí (větší
podpora, více zaměstnanců), ale i přístřeší
(objekt v Pístině je z několika pohledů dnes
spíše nevyhovující). Stěhování je plánováno
na poslední měsíce roku 2015.
Co bude tato změna znamenat pro
zaměstnance Domova a jaký osud čeká
objekt, v němž dosud jeho obyvatelky žily?
S postupným přestěhováním klientek dojde
také ke změně u zaměstnanců v přímé péči.
Ti začnou klientky podporovat v nových
lokalitách. V Domově pak zůstanou jen
provozní zaměstnanci společně s vedením.
Následně
bude
zajištěna
konzervace
objektu, který i nadále zůstane ve správě
Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec.
Management služby se bude stěhovat až
v lednu 2016. O dalším postupu směrem

k Domovu rozhodne majitel objektu, tedy
Jihočeský kraj.
Znamená to, že pracovníci Domova
Pístina budou o ženy pečovat i v nových
domovech?
V současné době žije v Domově Pístina 56
klientek a stará se o ně kolem 40 zaměstnanců
přímé
péče,
nepočítám-li
provozní
zaměstnance (kuchařky, uklízečky, pradlenu,
údržbáře a management). Do budoucna
bude klientkám pomáhat 51 pracovníků v
přímé péči a provoz služby jako celku bude
zajišťovat pouze 5 zaměstnanců. Odstěhuje
se všech 56 klientek.
Za ta dlouhá léta se Domov a jeho
obyvatelky
staly
nedílnou
součástí
života obce. Nechystáte nějaké společné
rozloučení klientek s obcí?
Pokud chceme „bořit“ institucionální zvyky,
pak cestou běžného života. I my sami se stále
učíme, kdy vystupujeme jako služba, a kdy je
to otázkou klientek – uživatelek sociální služby.
A proto nechám na každé z nich, jak loučení
se sousedy, obcí či objektem Domova pojme.
Ale žádné „hromadné loučení“ neplánujeme.
Za Domov bych rád poděkoval všem
sousedům a také obci Pístina. Myslím, že
naše sousedské vztahy, i vztahy s obcí, byly a
doufám, že zůstanou na dobré úrovni.

Zeptali jsme se hejtmana
Jihočeského kraje
Několik dotazů souvisejících s problematikou Domova jsme položili hejtmanovi Jihočeského
kraje Mgr. Jiřímu Zimolovi.
Pane hejtmane, mohl byste obyvatelům
naší vesnice objasnit, jaký záměr má Jč
kraj s využitím objektu Domova Pístina po
jejím opuštění klientkami?
Vzhledem k transformaci pobytové sociální
služby a plné integraci klientů do společnosti
se Jihočeský kraj rozhodl vybudovat domky
chráněného bydlení na čtyřech místech
Jihočeského kraje – v J.Hradci, Lomnici nad
Lužnicí, Třeboni a Lišově - a tím pádem
utlumit provoz zařízení v Pístině. V tuto chvíli
nemá kraj s využitím zdejšího objektu Domova
Pístina žádný záměr.
Je reálný předpoklad, že by do tohoto
areálu mohla být umístěna část azylantů,
které by podle návrhů Evropské komise
měla přijmout i ČR?
O ničem takovém jsme doposud neuvažovali.
Obec Pístina usiluje o získání objektu
do svého vlastnictví, budete tento plán
podporovat?
Nejdříve chceme zjistit, zda tento majetek
nevyužijeme nějakým jiným způsobem,

například k účelům krajem zřizovaných
organizací. Ty je třeba oslovit a dát jim prostor
pro vyjádření. Teprve pak budeme řešit, zda
objekt prodáme a komu. Obec Pístina bude o
všech krocích informována a bude moci včas
podat nabídku.
Zaniknutím Domova Pístina vznikne
obci ztráta cca 800 tis. Kč ročně. Je
to pro takto malou obec hospodařící
s omezeným rozpočtem velká suma.
Obec dlouhá léta podporovala soužití
s klientkami, byla postavena Čistička
odpadních vod i pro kapacitu Domova.
Je Jihočeský kraj připraven nějakým
způsobem kompenzovat negativní dopad
transformace Domova na rozpočet obce a
ekonomiku provozu ČOV?
Vážím si dlouhodobé spolupráce vedení obce
a občanů Pístiny s naším zařízením a jeho
klientkami. Jsme proto s obcí připraveni jednat
a v rámci možností pomoci. Nemůže to ale být
automatické ani nárokové, i kraj hospodaří s
omezenými financemi a starat se musí o 639
tisíc jeho obyvatel.

120 úspěšných
hasičských let
U příležitosti 120. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů Pístina
proběhla dne 29. srpna 2015 velká
oslava. Součástí oslav byla soutěž
v požárním útoku pod lipkami na
návsi, přes den hrála country kapela
a večer byl zakončen rockovou
zábavou. Zúčastnilo se 13 družstev
mužů, jedno družstvo žen (Žíteč)
a dvě družstva dětí ze Stráže nad
Nežárkou. Náš sbor do soutěže
postavil dvě družstva, která skončila
na 6. a 7. místě. U sportovního hřiště
byly vystaveny historické požární
stříkačky sborů z okolních obcí
a některé se nám předvedly v akci.
Po soutěži byli odměněni starší
členové za dlouholetou činnost ve
sboru, za stále aktivní podporu
současného vedení a pomoc při
pořádání různých akcí.
Dne 21. září 2015 jsme se zúčastnili
soutěže v netradičním požárním
útoku ve Stráži nad Nežárkou
a odvezli jsme si velký pohár za
první místo v soutěži O putovní
pohár starosty města Stráž nad
Nežárkou. Doufáme, že děláme čest
sboru, který má v obci tak dlouhou
tradici. Stále se budeme snažit
plnit hlavní poslání hasičů (ochrana
života, zdraví a majetku občanů
Pístiny), podporovat obec a pořádat
různé akce tak, aby se zde lidé cítili
spokojeni a v bezpečí.
Marek Jann
velitel a jednatel SDH Pístina
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