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Pístov slavil 70. výročí založení sbo-
ru dobrovolných hasičů. Významným 
okamžikem oslav bylo předání a žeh-
nání nového praporu. Na jeho výrobu 
přispělo město Jihlava bezmála 50 ti-
síci korunami, prapor za město předal 
náměstek primátora Jaromír Kalina. 

„Vážím si práce hasičů, a je mi velmi 

sympatické, jakým způsobem v Pís-
tově pracuje osadní výbor. Že vás sem 
přišlo tolik, svědčí o tom, že máte rádi 
svoji obec, vážíte si svých spoluobčanů, 
práce hasičů a práce osadního výboru,“ 
pozdravil asi dvě stovky přítomných 
zástupce radnice Jaromír Kalina. Ná-
sledovalo žehnání praporu, o které 

požádal Petr Ivan Božik, farář Řím-
skokatolické farnosti U kostela sv. Ja-
kuba.

Pístovští se rádi baví, a tak, kro-
mě oficiální části, připravili na 
úvod září také soutěž o nejlepší vá-
noční cukroví a další doprovodný 
program. -tz-

PÍSTOVŠTÍ dobrovolní hasiči oslavili 70. výročí vzniku a při té příležitosti převzali nový prapor. Foto: archiv MMJ

Prapor pro hasiče z Pístova
Místopředseda vlády Pavel Bělobrá-

dek navštívil Jihlavu, krátce se setkal 
s radou města. Radní se zástupcem 
vlády diskutovali o nejpalčivějších 
problémech města - komplikovaném 
majetkovém vypořádání po odchodu 
Jihlavy ze svazku vodovodů a kanali-
zací, upozornili také na přemrštěné 
částky, které stát požaduje při prodeji 
pozemků pro potřeby města. 

 -tz-

Radní přivítali 
místopředsedu 

vlády

Nabídka volných míst na DDM

Sbírka kol 
se bude opakovat
Několikrát museli pracovníci ma-

gistrátu „otočit“ dodávku na cestě do 
skladu, aby převozili všechna kola, kte-
rá lidé přivezli a přinesli do sbírky Kola 
pro Afriku. Celkem se podařilo shro-
máždit 132 kol! Využijí se kola funkční 
i ta nepojízdná, která se opraví, nebo 
se z nich složí provozuschopné kusy. 
Ty pak poputují do Afriky, konkrétně 
do Gabunu, kde budou sloužit dětem 
pro dopravu za vzděláním. 

Pro velký zájem se sbírka zopakuje 
5. října 2016 od 13.00 hodin na Masa-
rykově náměstí jako součást programu 
Dne sociálních služeb. -tz-


