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ÚVODNÍ SLOVO
Milí spoluobčané,
dostává se vám do rukou 3. číslo
Pístinského zpravodaje, i když
jeho další osud nebyl vůbec jistý.
Tělovýchovný spolek Pístina, který je
vydavatelem, požádal zastupitelstvo
obce o příspěvek na financování
nákladů spojených s jeho vydáváním.
Kolem zpravodaje se tak rozpoutala
vášnivá debata: „Zpravodaj je drahý,
nepřináší nic nového a stejně většinou
skončí v kamnech, navíc jsou všechny
informace dostupné na internetu,
nepotřebujeme jej,“ slyšeli jsme ze
všech stran. Záměrem Tělovýchovného
spolku bylo poskytnout obyvatelům
Pístiny pravidelně, zdarma a přímo do
schránek poctivý, kvalitně zpracovaný
zpravodaj, který by objektivně a
nezávisle přinášel informace z
aktuálního dění v naší obci a zpestřil tím
její kulturní život. Je určen především
těm, kterým internet nic neříká, kteří
si stále váží zpráv v tištěné podobě a
rádi si přečtou novinky ze života svojí
vesnice.
Přes všechny naznačené okolnosti
bude TSP s vydáváním pokračovat,
a to především díky tomu, že se
podařilo najít sponzora, který uhradil
veškeré náklady tohoto vydání, a že
zastupitelé obce se nakonec rozhodli
finančně podpořit číslo 4. Velmi si
toho vážíme a zároveň respektujeme
všechny názory, které při diskuzi
kolem zpravodaje zazněly. Uvítáme
a zveřejníme jakékoliv náměty či
příspěvky obyvatel Pístiny.
Na závěr mi dovolte malý dovětek:
TSP jako vydavatel je zodpovědný za
financování a obsah zpravodaje a naše
názory se nemusí shodovat s míněním
ostatních, ale tak už to v životě bývá…
Nechť v něm ti, co ho budou číst,
najdou zajímavé informace.
Marcela Adamová, 			
Tělovýchovný spolek Pístina

Pístinský

ŽENY DO POLITIKY PATŘÍ
„Jsem ráda součástí dění v obci“, říká v rozhovoru Jiřina Kozáková
Co tě přimělo kandidovat do místního
zastupitelstva
a
jakou
funkci
zastáváš?
Do zastupitelstva jsem kandidovala,
protože si myslím, že by se na dění
v obci měly podílet také ženy a svým
rozhodováním přispívat k dobrému
chodu zastupitelstva. Pracuji ve finanční
komisi, což obnáší kontrolu a nahlížení
do hospodaření obce apod.
Změnil se po vstupu do zastupitelstva
tvůj názor na regionální politiku
a jak?
Nemám pocit, že bych byla nějak
překvapená, jen jsem více v obraze.
Co dobrého se podařilo za toto
tvé první volební období a co bys
ráda, aby se do budoucna v obci
uskutečnilo či zlepšilo, a co se ti
naopak nelíbí?
Mám za sebou teprve něco přes rok práce
v zastupitelstvu a pokud mohu mluvit za
sebe, myslím, že se mi povedlo spolu s
Vlastou Petrovou více vtáhnout seniory
do kulturních akcí v podobě společných
setkávání na jaře a na podzim. Také
výtvarné dílny pro děti i dospělé jsou
již v naší obci pravidlem. Po plánované
rekonstrukci obecní knihovny bych ji
ráda využila k setkávání se zajímavými
lidmi a autorskému čtení. V naší obci
nyní dorůstají děti, pro které by nová
knihovna mohla být zajímavá právě
tím. Pro dospělé plánujeme zdravotně
vzdělávací přednášky.
Žila jsi dlouho na Ostravsku a tvůj
manžel odtud pochází, vnímáte rozdíl
mezi životem na severní Moravě
a tady?
Budu mluvit pouze za sebe. Můj rod žije
v naší obci již několik století a já, i když
jsem žila jinde, sem prostě patřím. Před
osmi lety jsem se přistěhovala do Pístiny
a myslím si, že jsem konečně tam, kde
se cítím doma. Ostrava je velmi kulturní
město a to je asi jediné, co zde trochu
postrádám.
Jedním z aktuálních námětů je
i zvelebení neutěšené lokality při
výjezdu z obce na Stříbřec, kterou
dobře znáš. Jaký názor máš na
umístění kříže na paměť Pístinských
rodáků?

Vzhledem k tomu, že jsem ateista, bych
raději v této části obce viděla například
jednoduchý kamenný sloupek se
znakem naší obce. V prvé řadě je ale
třeba lokalitu odvodnit a upravit terén.
Přebujelé keře vedou až k rybníku
Stavu, cesta se zužuje a vegetace
zaplnila celý příkop po obou stranách.
Několikrát jsem již na to upozorňovala.
Kříže jsou spojeny s minulostí a váží
se k určitým událostem jednotlivých
usedlostí. Je dobře, že se udržují
a zachovávají, ale nejsem nakloněna
k tomu, aby bezdůvodně, bez hlubšího
smyslu, vznikaly další.
Co si myslíš o setkávání občanů
a místních podnikatelů se zastupiteli
obce a o otevření společenské
místnosti pro veřejnost, eventuálně,
zda bys měla lepší námět na její
využití?
Setkávaní občanů má určitě smysl,
protože zvolení zastupitelé jsou zde
proto, aby pracovali ve prospěch obce,
a informovanost občanů je důležitá.
Každé zasedání zastupitelstva je
veřejné, ale málokdo se přijde podívat,
aby si vyslechl, co se chystá.
K setkání místních podnikatelů se
nemohu vyjádřit, protože se s nimi
schází starosta a místostarostka. Možná
by bylo vhodné, aby u příštích jednání
s nimi bylo přítomno celé zastupitelstvo,
informace tak nebyly zprostředkované
a mohli diskutovat všichni.
Pokud se mám vyjádřit k otevření
společenské místnosti pro veřejnost
s určitými pravidly, nebyla jsem pro, aby
provoz zajišťovala obec. Spíše bych se
přiklonila k provozování některým ze
spolků, které v obci fungují. Já osobně
na pivo nechodím, takže nemohu
hodnotit stávající situaci a vlastně ani
nevím, kdo se tam schází a kolik lidí tuto
službu využívá.
Je dobře, že je v obci místnost, kterou
si mohou občané pronajmout i na své
soukromé akce. Využití také nachází při
výtvarných dílnách a setkávání seniorů.
Nějaké sdělení občanům?
Za poslední roky vidím, že se v obci
udělala spousta práce. Je dobře, že je tu
konečně živěji, více dětí a mladých lidí.
Jsem ráda součástí dění v obci. -ma-

REPORTÁŽ Z PRODEJNY
Všichni dobře víme, že Pístina je malou obcí a v obcích podobně malého formátu zřídkakdy nalezneme prodejnu potravin. Jejich obyvatelé jsou pak zcela odkázáni na nákupy
ve vzdálenějších obcích či městech. O budoucnosti místní prodejny, kam třikrát týdně
pravidelně dojíždí s čerstvým zbožím provozovatel Petr Hroděj, je už také definitivně
rozhodnuto, koncem května se prodejna uzavře. Vypravila jsem se do ní na malou
reportážní návštěvu. Pár otázek jsem položila jednak Petru Hrodějovi a jednak místním
seniorům, kteří se tu pravidelně scházejí.
Petře, jak dlouho už prodejnu v Pístině
provozuješ a máš obchody podobného typu i v okolních vesnicích?
Obchod v Pístině provozuji již 17 let.
Podobný obchod mám také v Plavsku
a samozřejmě ten stěžejní ve Stráži nad
Nežárkou.
Jsi spokojen se spoluprací s naší
obcí a mohla by ti obec více vycházet
vstříc?
Se spoluprací jsem spokojen a nevím,
jak by mi mohla obec více vyjít vstříc.
S odchodem klientek z Domova Pístina značně ubylo obyvatel ve vesnici a
tím také tvých stálých zákazníků. Pociťuješ tuto skutečnost na svých tržbách?
Ano!
Co je tedy hlavní důvod uzavření prodejny a máš nějakou alternativu pro
obyvatele, kteří jsou na prodejně závislí?
Hlavním důvodem uzavření je malá návštěvnost. Prodejnu navštíví zhruba 6
až 10 lidí, kteří tu průměrně utratí okolo
300 Kč.
Rozhodnutím skupiny Hroděj, s.r.o., kterou vlastním ze 45% a které odsouhlasili
všichni vlastníci se bude do okolních obcí
provádět rozvážka potravin a drobných
domácích potřeb na objednávku a to pravidelně každé úterý a pátek. Podrobnosti
jsou vyvěšeny na dveřích prodejny.
S otázkou Pánové, chodíte pravidelně
do prodejny nakupovat, nebo spíše
posedět? obracím pozornost k přihlížející a živě diskutující skupince mužů, nejenom seniorů.
Samozřejmě obojí, nakoupíme si a přitom rádi posedíme a poklábosíme při lahvovém pivu. Chodí nás
sem pravidelně asi 8.
Co si myslíte o provozování prodejny a jejím uzavření?
Je to věc majitele, respektive provozovatele, pokud nemá tržby,
je logické, že nemůže
provozovat prodejnu se
ztrátou. Nám místním,
zejména seniorům prodejna plně vyhovuje.
Když potřebujeme něco,
co pan Hroděj nemá ve
stálé nabídce, stačí zavolat a on nám to přiveze, navíc má všechno

zboží čerstvé. Je nám ale také jasné, že
lidé, kteří dojíždějí za prací do měst, si
většinou nakoupí tam ve větších obchodech.
Obec má každý pátek otevřenou společenskou místnost pro veřejnost, kde
si můžete dát za lidový peníz točené
pivo, víte o tom a chodíte tam? Když
ne, tak proč?
Víme to a někteří tam chodí, hlavně ti
mladší. Pro nás starší je večerní otevírací doba již pozdě, máme svůj večerní
klid a nikam se nám už nechce. Polední
čas ji ideální, navíc zde spojíme příjemné
s užitečným!
Je tedy důležité scházet se na „neutrálním území“ a probírat nejrůznější
problémy?
Ano určitě.
Prodejna bude uzavřena, měli byste
návrhy na jiné místo k pravidelnému
posezení, případně úpravy času otevřené místnosti pro veřejnost, přestavění prodejny na malý šenk apod.?
Je to složité, zase by se musela najít osoba, která by takovou místnost provozovala, nebo byla k dispozici, obsluhovala
apod. A při tak slabé návštěvnosti je to
těžké.
Líbila se mi poznámka pana Hroděje a
dovolte mi její citaci: „Obchody na vesnicích jsou pro místní obyvatele a pokud
do nich nebudou chodit, situace se nezmění…“ Je velká škoda, že prodejna
se po 17 letech svého provozu uzavře.
Rozhodnutí provozovatele ovšem chápu. Místní podnikatelé to opravdu nemají
jednoduché. Myslím, že mohu jménem
všech obyvatel Pístiny vyslovit Petru
Hrodějovi velký dík za jeho dlouholetou
podporu a snahu. 		
-ma-

ZPRACOVNA UZENIN
NA NÁVSI
Hovoříme s Ladislavem Pechou ml. o objektu
provozovny v Pístině
Výrobky Řeznictví a uzenářství Pecha jsou
vyhlášené svojí kvalitou. Rodinná firma Pecha, která je vlastníkem objektu v Pístině, je
také známá vstřícným postojem k dění v obci
a podpoře obecních či spolkových akcí. Přesto
všechno vyvstává kolem budovy čp. 59 mnoho otázek. Na prodej bývalé obecní hospody
má dodnes mnoho občanů rozporuplný názor.
V obci chybí veřejný prostor hostince se sálem
pro kulturní vyžití našich obyvatel. Dalším tématem je neutěšený vzhled budovy. Zástupce firmy
Ladislav Pecha ml. mi odpověděl na pár dotazů.
Vaše výrobna se nachází přímo v centru
obce. Špatný stav střech a oken trápí nejen
obyvatele, ale i zastupitelstvo obce. Máte
v plánu opravy?
Stavu budovy jsem si vědom. O nejnutnějších
opravách střechy jsem už i předběžně jednal
s místním tesařem a pokrývačem. Majitelem
budovy je ale firma a firmu vlastní moji rodiče,
není to tedy jen mé rozhodnutí. Velké finanční
investice jsme vložili do vnitřního vybavení, které zůstává běžnému člověku skryto. Přestavba
vnitřků začala již v roce 2003, kdy budova ještě
patřila obci. Na rozsáhlejší investice do venkovní části budovy zatím nejsou finance.
Asi před rokem jste uvažovali o zpětném prodeji budovy a vybudování vlastní zpracovny
v Nové Vsi, kde máte také jatka a kde trvale
žijete. Už jste od tohoto záměru upustili?
Myšlenky na vlastní zpracovnu se stále držíme,
jen se celá věc časově posunula. Prostor tam
je, plány jsou také, ale jako vždy to visí na financích. Nechceme si brát další úvěr, stále splácíme objekt v Pístině a novou čističku v Nové Vsi,
po splacení půjček bychom rádi tento záměr
uskutečnili. Výrobna v místě našeho bydliště
by byla pro nás po všech směrech výhodnější
a rozhodně bychom se k ní chtěli dopracovat.
Jen oproti provozu v Pístině bychom měsíčně
ušetřili asi 30 tisíc Kč. Objektivně to ale vidím
v horizontu 8 až 10 let. Nejsem ovšem v tuto
chvíli schopen říci, zda si pístinskou provozovnu, do jejíž přestavby jsme vložili nemalou
finanční částku, neponecháme i v případě, že
se podaří vybudovat zpracovnu v Nové Vsi.
Pro nás samotný objekt v Pístině nemá velkou
cenu, důležitá je naopak vnitřní výbava a technologie v hodnotě cca 5 milionů Kč. Je mi jasné,
že obec zajímá budova jako taková a vybavení
uzenářské výrobny není pro ni využitelné.
Chápu, že jako malý regionální výrobce to
nemáte jednoduché. V obci si vážíme toho,
že pravidelně podporujete mnoho akcí. Jak
jistě víte, v příštím roce bude v Pístině setkání rodáků a záměrem obce je do této doby
dát co nejvíce objektů do pořádku. Obci, která má v případě budoucího prodeje o objekt
zájem, není jedno, v jakém stavu se nachází.
Starosta je připraven podat pomocnou ruku
a spolu se zástupci spolků vypracovat plán
vzájemné pomoci.
Je pravda, že jako malá firma podléháme neustálému tlaku z různých stran, ať už od velkých
dovozců masa či výrobců uzenin. Lehké to v
žádném případě není. Vyrábíme poctivé výrobky a kvalita zákonitě zvyšuje cenu, s velkými
koncerny se nemůžeme srovnávat.
Za nabízenou pomoc děkuji, proberu celou situaci s rodiči a promyslíme další postup.
-ma-

JSOU MLADÍ, PRACOVITÍ A ÚSPĚŠNÍ
Díky Michalu Fišerovi a jeho ženě vyšlo toto číslo Pístinského zpravodaje
Mladý 36letý kovář a podkovář Michal Fišer
žije v Pístině od roku 2005. Přistěhoval se
sem s rodiči z nedaleké Jemčiny. Svým
řemeslem se živí od vyučení a patří v naší
republice mezi podkovářskou špičku, je
vyhledávaný jak jezdeckou elitou, tak
profesionálními chovateli; má svoji stálou
klientelu. Cena většiny koní, které Michal
kove, se běžně pohybuje v částkách od
několika set tisíc až po milióny korun.
Podkovářství jako takové je zaměřeno na
podkování koní a úpravy jejich končetin.
Nejde o nějaké bezduché přibytí podkovy
na kopyto. Je to složitý úkon a podkovář
musí mít hluboké fyziologické (prakticky
veterinární) znalosti o koni. To vše ale není
k ničemu, když nemá „oko“, aby viděl rovinu,
zaúhlení končetin, styl pohybu koně apod.
Pro laika je to velmi složitá představa, je to
taková ortopedie koně. Zdraví koně začíná
u nohou.
Se svou manželkou Evou se seznámil, jak
jinak, než u koní. Koval jí jejího tehdejšího
koně, kterého mají doma dodnes. Eva
pochází také ze vsi, takže žít s ním v Pístině
byla pro ni jasná volba, nezaváhala ani

minutu. Společně žijí v obci od roku 2007
a mají to tady velmi rádi. Pro založení rodiny
byl ale dosavadní domek malý. Podařilo
se jim najít pozemek a začít budovat svůj
společný sen. Jejich láskou jsou koně,
takže nejdříve postavili stáje a teprve potom
rodinný dům. Byla to dlouhá a nelehká
cesta, ale vyplatilo se. Jejich sen se stal
skutečnosti a dnes se těší z početné rodiny
svojí i té koňské. Svému koníčku, závodnímu
ježdění na koni, kdy Michal jezdí parkury
a Eva drezuru, se i přes nedostatek času
snaží věnovat a věří, že jejich tři děti (Michal
a dvojčátka Anežka
s Eliškou) se budou
jednou
jezdeckému
sportu také věnovat.

mít adekvátní podmínky. A tak doufají, že
se jim podaří postavit krytou jízdárnu, kde
by mohli s koňmi pracovat v zimním nebo
nepříznivém období.
Na otázku co by ve vsi změnili, odpovídají:
„Naším největším přáním je, aby se změnilo
to nejdůležitější, co jakákoliv ves může mít –
vztahy mezi lidmi. Jsme malá vesnička a je
nás tu pár, o to víc bychom si měli vztahy
mezi sebou udržovat na pozitivní vlně
a navzájem si pomáhat.“
Informace poskytla: Eva Fišerová

-ma-

Do budoucna by rádi
pokračovali v chovu
mladých koní a jejich
následném výcviku a
prodeji. Pokud ovšem
chtějí být v tomto oboru
úspěšní a dělat chov a
výcvik na odpovídající
úrovni, musí k tomu

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
V první polovině letošního roku slaví svá významná životní
jubilea tito naši spoluobčané:
Leden – František Hornyk (60 let), Michal Radkovič (84 let)
Březen – Marie Polanská (84), Ladislava Deustchová (65),
Vladimír Šašek (60)
Květen – Marie Maryšková (80)
Červen – Květuše Průchová (84)
Blahopřejeme!

PŘEHLED KULTURNÍCH
A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ 2016
13. 2. Masopustní průvod
12. 3. Setkání seniorů, oslava MDŽ 			
s posezením a harmonikou
19. 3. Velikonoční tvoření
30. 4. Pálení čarodějnic a stavění májky
28. – 29. 5. Pouť svaté Zdislavy
4. 6. Kácení májky
25. 6. Vítání léta, dětský den
30. 7. Rocková zábava pod širým nebem
3. 9. Sportovní den
22. 10. Dýňové tvoření
12. 11. Setkání seniorů, vzpomínky, tradice
19. 11. Posvícení svaté Kateřiny
26. 11. Adventní dílna pro ženy
27. 11. Rozsvícení vánočního stromu
5. 12. Mikulášská nadílka
10. 12. Vánoční tvoření
Prosinec 2016 Adventní zastavení
Změna termínů vyhrazena

DIGITALIZACE KATASTRU OBCE
V roce 2015 nás katastrální úřad seznámil se záměrem provést
digitalizaci katastru obce Pístina. Jsme v tento okamžik poslední
lokalitou v našem okolí, kde se digitalizace provádí. Výstupem
z tohoto procesu bude tzv. digitalizovaná mapa území.
Celý proces je rozdělen do několika úkonů. Proběhlo místní
šetření v katastru, při kterém byly překontrolovány jednotlivé
měrné body porovnatelné v mapových podkladech. Dále dochází
k přepočtu údajů ve starších mapách a párují se s novými
formáty geometrických plánů, výsledkem je transformace údajů
do nové podoby. Tento úkon provádí odbor mapování České
Budějovice a ukončen by měl být zhruba do září tohoto roku.
Přibližně od října budou všichni vlastníci nemovitostí vyrozuměni
o dalším postupu doporučeným dopisem. Dostanou informaci
o termínu konání tzv. námitkového řízení, v němž budou moci
uplatnit námitky k vytvořeným mapovým podkladům, v nichž
bude zřejmý případný rozdíl před a po digitalizaci. Na vyžádání
je obdrží od pověřených pracovníků na obecním úřadě v Pístině.
Po ukončení námitkového řízení dojde k finální úpravě údajů
a bude dokončena nová digitalizovaná mapa území. Ta bude
běžným způsobem dostupná na webu katastru nemovitostí.
Celý proces by měl být ukončen do prosince 2016.
Počátkem roku 2017 by měli vlastníci nemovitostí navštívit
příslušný finanční úřad a nahlásit zde případné vlastnické
změny, na základě kterých bude finančním úřadem upravena
i sazba daně z nemovitosti. Od roku 2017 bude daň z nemovitosti,
kterou vlastník (propachtovatel) někomu pronajímá, platit přímo
vlastník, doposud ji platil nájemník (pachtýř). Doporučuje se
proto úprava nájemních smluv, navýšení nájmu min. o rozdíl
platby daně z nemovitosti.					
-af-

RUBRIKA KRÁTKÝCH ZPRÁV
Oprava silnice na hrázi rybníka Stávek
Již v dřívějších letech podal starosta
obce podnět na Správu a údržbu silnic
Jindřichův Hradec k řešení neutěšeného
stavu vozovky v úseku Pístina – Stříbřec,
především pak vozovky na hrázi rybníka
Stávek, kde kořeny vzrostlých dubů
nadzvedávají vozovku a dochází zde
k nebezpečným dopravním situacím.
Jelikož jde o lokalitu chráněné krajinné
oblasti Třeboňsko, bylo nutné, aby CHKO
zpracovala odborný posudek řešící stav
stromořadí na hrázi. Výsledkem byl
návrh na odstranění pouze těch stromů,
které vykazovaly špatný zdravotní
stav, a odfrézování kořenů zbývajících
problematických stromů. Koncem března
bylo vlastníkem rybníka dokončeno kácení
stromů, následovat bude odfrézování
kořenů a ořez suchých větví. Předpokládá
se, že v roce 2017 bude na vozovku
položen nový asfalt, svodidla se instalovat
nemají.

památkou, bude zrestaurován a vystaven v
interiéru kaple. První příležitost vidět tento
starý zvon s datem výroby 1793 bude při
setkání rodáků a oslavách výročí 620 let od
první zmínky o obci Pístina, 2. září 2017.
Široká veřejnost může od 28. května
2016 (kdy bude v Pístině probíhat pouť
sv. Zdislavy) až do 30. září 2017 finančně
přispívat, a to buď bezhotovostně na
zvláštní účet nebo v hotovosti na obecním
úřadě formou sběrné listiny, případně do
zapečetěné kasičky, která bude k dispozici
na většině kulturních akcí v obci. Číslo
účtu bude uveřejněno po 28. 5. 2016.

Letošní investiční akce
Od května letošního roku probíhá
plánovaná III. etapa opravy chodníků, a to
od čp. 57 po čp. 66. Akce je realizovaná
za podpory grantu POV Jihočeského kraje
částkou 191 tisíc Kč.

Kronika obce
Každá obec má podle zákona mít svého
kronikáře, který odpovědně vede kroniku,
jež je obecním dokumentem. První místní
pamětní knihu založil a psal tehdejší
starosta František Doněk v roce 1927.
Kroniky jsou uloženy ve státním archivu.
Současnou kroniku píše od roku 2008
Jana Jannová a od června letošního roku
ji vystřídá Marcela Adamová.

Kaple svaté Kateřiny
Další významnou akcí je I. etapa opravy
Kaple sv. Kateřiny. V této fázi bude
vybudován trativod, aby se vysušily
základy, do objektu bude zaveden přívod
elektřiny a opraveny budou poškozené
části krovu a zvonice. Práce budou
realizovány z rozpočtu obce.
Veřejná sbírka na zvon
Zastupitelé obce schválili záměr uspořádat
veřejnou sbírku na výrobu nového zvonu
do Kaple svaté Kateřiny. Současný
zvon je poškozený, ovšem s ohledem
na skutečnost, že byl v roce 2016 pro
svou výjimečnost uznán movitou kulturní

Společenská místnost otevřená pro
veřejnost
K tématu společenské místnosti se mohli
občané vyjádřit při setkání zastupitelstva
a veřejnosti 19. března 2016. Z diskuse a z vyhodnocení dotazníků je zřejmé,
že možnost setkávat se neformálně a po
„sousedsku“ si našla své příznivce, a proto
se zastupitelé rozhodli i nadále tuto aktivitu podporovat.
Společenská místnost pro
veřejnost je otevřena vždy
v pátek od 20 do 22 hodin.
Návštěvníci zde mají k dispozici bezdrátovou, bezplatně dostupnou síť internetu,
televizor, šipky, stůl na stolní
tenis a po domluvě může být
zajištěno i malé občerstvení.
V zimním období je samozřejmostí příjemně vytopené
prostředí.

Setkání zastupitelů s veřejností
a s místními podnikateli
V obci lze zaznamenat zvýšenou
komunikaci na všech úrovních. Dne 19.
března 2016 proběhla veřejná schůze
zastupitelů s občany k debatě nad
aktuálně řešenými tématy. Veřejnost
se měla možnost vyjádřit k tématům
formou anonymního dotazníku. Starosta
a místostarostka vedli diskusi s místními
podnikateli na společném setkání 13.
března 2016 a 29. března 2016 se sešli
představitelé místních spolků – hasiči,

tělovýchovný spolek, myslivci a včelaři se starostou obce. Vedení obce považuje
vzájemné setkávání za velmi důležité a
přínosné.
„Kukačky“ už zase kvetou
Naše pístinská humna opět po roce
rozkvetla zajímavou rostlinou, kterou
místní nazývají jednoduše „kukačka“.
Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
je ohrožený druh vstavačovitých rostlin
rostoucí typicky na mokrých až bažinatých
loukách. Je rozšířen po celé Evropě.
Obvykle je 20 – 60 cm vysoký s lysou
lodyhou a kopinatými tvary listů, které na
sobě mají většinou tmavé skvrnky. (Snad
právě kvůli oněm skvrnkám vznikl lidový
název kukačka.) Květy jsou fialové barvy,
ale vzácně se vyskytují i růžové a bílé
formy. Prstnatec, jak již jeho druhový název
napovídá, kvete v květnu a červnu. Jeho
křehkou krásu můžeme v těchto měsících
obdivovat např. na louce u Záhlinského
rybníka.
Nezapomeňme však, že je
chráněn zákonem jako ohrožený druh.

Přijďte na pouť svaté Zdislavy
Tělovýchovný spolek Pístina všechny
srdečně zve na 2. ročník znovuobnovené
pouti svaté Zdislavy v Pístině. Bude
se konat v sobotu 28. a v neděli 29.
května. Pouť zahájí bohoslužba v Kapli
sv. Kateřiny, proběhne také druhý ročník
Putování po křížích, křížcích a božích
mukách. V odpoledních hodinách bude
pro návštěvníky připraven doprovodný
program a večer pouťová zábava. Neděle
bude zaměřena na dětské atrakce. Leták
s programem dostanete s předstihem do
schránek. Těšíme se na vaši návštěvu!

Pístinský zpravodaj • Vydavatel: Tělovýchovný spolek Pístina z. s. • Redaktor: Marcela Adamová (-ma-)
Adresa redakce: Pístina 35, 378 02 • Tel.: 728 281 983, e-mail: tspistina@gmail.com
Cena: Zdarma • Sazba a tisk: Kreativní agentura R51
Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. 			
Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese: www.pistina.cz • Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout na Obecním úřadě Pístina.
Příspěvky a náměty je možné zasílat na výše uvedenou e-mailovou adresu.

