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Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků
a nový rok naplněný pohodou, zdravím, štěstím,
osobními i pracovními úspěchy.

INVESTICE 2021

Oprava fasády a balkonů v bytovém domě

Oprava fasády a balkonů v bytovém domě

Oprava příjezdové cesty v MŠ

Dokončení kanalizace

Nová kotelna v základní škole

Rekonstrukce střechy muzea

Oprava příjezdové cesty v MŠ

Opravená cesta do Rybníka

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
blíží se doba vánočních svátků. Vánoce jsou svátky klidu, míru, vzájemné pospolitosti a naděje.
Můžeme vzpomínat na krásné okamžiky uplynulého roku, na své blízké, rodinu a přátele i na ty, kteří už
nejsou mezi námi. I v této pandemické době můžeme prožít krásný vánoční čas a přivítat s radostí narození
našeho spasitele Ježíše Krista.
V dalším roce nás jistě potkají krásné, ale i nepříjemné chvíle a okamžiky, neboť i to patří k životu. Nezapomeňme však na lidskost, toleranci, vzájemnou pomoc a porozumění.
Konec roku je zároveň obdobím bilancování, proto mi dovolte seznámit Vás – jako již tradičně – s tím, do
čeho jsme v letošním roce v Pitíně investovali:
Hlavní investice v roce 2021:
Investice

Náklady

Dotace

1 100 000 Kč

900 000 Kč

Ministerstvo financí

850 000 Kč

365 000 Kč

Zlínský kraj

Oprava obecních bytů

1 850 000 Kč

–

Přístupová cesta k MŠ

2 300 000 Kč

2 100 000 Kč

Hřbitov – Oplocení a schody

750 000 Kč

190 000 Kč

Cesty – do Rybníka, Hostětín

700 000 Kč

–

1 500 000 Kč

–

90 000 Kč

60 000 Kč

9 140 000 Kč

3 615 000 Kč

Rekonstrukce školní kotelny
Nová střecha – Matochovo

Kanalizace – Drahy
Hasiči
Celkem

Původ dotace

Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo zemědělství

Zlínský kraj

Povinné investování příspěvkových organizací v roce 2021:
Mateřská škola

650 000 Kč

Základní škola

800 000 Kč

Sportklub Niva

1 200 000 Kč

Samozřejmě proběhlo v naší obci ještě mnoho jiných drobných
oprav a úprav včetně například božích muk na Bojkovsku.
Letošní rok je stále velmi nezvyklou a chaotickou dobou, kdy
naše jistoty a zažité hodnoty byly narušeny. Zároveň je to doba, kdy
naše společná práce a vzájemná podpora jsou důležitější než dřív.
Zde bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílejí na chodu
obce a na pořádání a organizaci nejrůznějších společenských akcí
– i když letos většinou v nuceně omezeném množství. Děkuji všem
zaměstnancům mateřské i základní školy, sportklubu Niva i členům všech spolků působících v Pitíně – tedy hasičů, členům Červeného kříže, Jednoty Orel, myslivcům, členům Pitínské besedy,
fotbalistům, zahrádkářům, včelařům a vedení a členům souboru
Pitíňánek. Za spolupráci děkuji také Zemědělskému družstvu, zaměstnancům Obce Pitín a členům zastupitelstva. Především chci
poděkovat Vám, občanům Pitína i Pitínských Pasek, za vše, co pro
svoji obec děláte.
Vy všichni jste součástí naší vesnice, její nedílnou a podstatnou
částí. Každý z Vás přispíváte svým životem a svým nasazením k obrazu naší obce a za to Vám patří srdečné poděkování.
Přeji Vám a všem Vašim blízkým příjemné prožití adventního
času, požehnané svátky a do nového roku štěstí, spokojenost, lásku a pevné zdraví.
Martin Zálešák, starosta

Pitínský zpravodaj
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Z jednání Zastupitelstva obce Pitín
č. 13 – 17.12.2020
• vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady
obce od 26. 11. do 27. 11. 2020
• vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce
za 1.– 10./2020
• schválilo rozpočet obce na r. 2021 takto:
celkové příjmy
16 063 700,- Kč
celkové výdaje
18 739 700,- Kč
financování
2 676 000,- Kč
• schválilo střednědobý výhled rozpočtu
obce Pitín na roky 2022 – 2023
• schválilo rozpočtové limity rozpočtu obce na rok 2021 následovně:
starosta do 50.000,- Kč
rada obce do 600.000,- Kč
• schválilo přijetí daru – pozemku parc. č.
5456/16 v k.ú. Pitín o výměře 53 m2, LV
č. 167 – vlastník J. Š., Slavičín – Hrádek

č. 14 – 6. 4.2021
• bere na vědomí zprávu o činnosti rady
obce od 15.12. 2020 do 24.3.2021
• schvaluje investiční záměr „Pitín – Rekonstrukce ZŠ“ v rámci Podprogramu
298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje
materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí
• schvaluje investiční záměr „Rekonstrukce balkónů, teras a fasády bytového
domu č. p. 360, Pitín“ v rámci žádosti
o dotaci z Podprogramu 298D2230 –
Podpora výstavby a obnovy komunální
infrastruktury vyhlášeného Ministerstvem financí ČR
• schvaluje nájemné v obecních bytech
v bytovém domě č.p. 360, Pitín ve výši
60,- Kč/m2 s tím, že nájemné může být
upraveno dle míry inflace zveřejněné
Českým statistickým úřadem za předposlední rok
• schvaluje výběr nájemníků v obecních
bytech v bytovém domě č.p. 360, Pitín
na základě nařízení vlády č.146/2003 Sb.
a dle pravidel pro přidělování bytů pro
příjmově vymezené osoby
• schvaluje odkup pozemku parc. č. 120/2
o výměře 174 m2, který vznikl geometrickým oddělením z pozemku parc. č. 120
o celkové výměře 1493 m2 zapsaného na
LV č. 942 pro obec a katastrální území

Pitín za kupní cenu dle znaleckého posudku

• schvaluje účetní závěrku obce za rok
2020

• schvaluje odkup pozemku parc. č. 125/3
o výměře 287 m2, který vznikl geometrickým oddělením z pozemku parc. č. 125/1
o celkové výměře 1331 m2 zapsaného na
LV č. 788 pro obec a katastrální území
Pitín za kupní cenu dle znaleckého posudku

• bere na vědomí hospodaření obce za
1.–4./2021

• schvaluje odkup pozemku parc. č. 3246/2
o výměře 130 m2, který vznikl geometrickým oddělením z pozemku parc. č.
3246/1 o celkové výměře 3 310 m2 zapsaného na LV č. 879 pro obec a katastrální
území Pitín za kupní cenu dle znaleckého posudku
• schvaluje odkup pozemku parc. č. 3272/2
o výměře 296 m2, který vznikl geometrickým oddělením z pozemku parc. č. 3272
o celkové výměře 2 249 m2 zapsaného na
LV č. 1077 pro obec a katastrální území
Pitín za kupní cenu dle znaleckého posudku
• schvaluje odkup pozemku parc. č. 126/3
o výměře 426 m2, který vznikl geometrickým oddělením z pozemku parc. č.
126/1 o celkové výměře 1 068 m2 a odkup pozemku parc. č. 6101/2 o výměře 16
m2, který vznikl geometrickým oddělení
z pozemku parc. č. 6101 o celkové výměře 29 m2– pozemky jsou zapsány na LV
č. 870 pro obec a katastrální území Pitín
za kupní cenu dle znaleckého posudku
• schvaluje odkup pozemku parc. č. 5456/6
o výměře 39 m2 a parc. č. 5456/7 o výměře 201 m2, které vznikly geometrickým
oddělením z pozemku parc. č. 5464/1
o výměře 105754 m2 zapsaného na LV
• č. 940 pro obec a katastrální území Pitín
za kupní cenu dle znaleckého posudku
– vlastník Česká republika – právo hospodařit s majetkem
• schvaluje členství obce Pitín v MAS
Bojkovska, z.s. pro programové období
2021–2027."

č. 15 – 24.6.2021
• bere na vědomí zprávu o činnosti rady
obce od 15. 4. 2021 do 24. 5. 2021
• uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2020 – bez výhrad

• schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021/
RO/ZO
• schvaluje Stanovy Bojkovska, sdružení
měst a obcí v předložené podobě
• schvaluje odkup pozemku parc. č. 3246/2
o výměře 130 m2, LV č. 879 v k. ú. Pitín,
vlastník – SJM K. P. a K. K., Pitín za
cenu dle znaleckého posudku
• schvaluje výjimku z počtu žáků v Základní škole Pitín, okres Uherské Hradiště na školní rok 2021/2022, obec se zavazuje uhradit zvýšené náklady spojené
s výjimkou

č. 16 – 17.9.2021
• bere na vědomí zprávu o činnosti rady
obce za období od 21.6. do 6.9.2021
s připomínkami
• bere na vědomí hospodaření obce za
1.–6./2021
• schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021/
RO/ZO
• schvaluje prodej pozemku parc. č.
5445/69 o výměře 110 m2J. V., Pitín, za
kupní cenu dle znaleckého posudku –
vlastník obec Pitín, pozemek vznikl geometrickým oddělením z pozemku parc.
č. 5445/4 o celkové výměře 972 m2 zapsaného na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Pitín
• schvaluje prodej pozemku parc. č.
5445/70 o výměře 127 m2, M. D., Bánov
za kupní cenu dle znaleckého posudku
– vlastník Obec Pitín, pozemek vznikl
geometrickým oddělením z pozemku
parc. č. 5445/4 o celkové výměře 972 m2
zapsaného na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Pitín
• schvaluje prodej části pozemku parc. č.
276/3 R. M., Břeclav, za kupní cenu dle
znaleckého posudku – vlastník Obec
Pitín, pozemek je zapsaný na LV č.
10001 pro obec a katastrální území Pitín,
přesná výměra pozemku bude známa po
geometrickém zaměření
• schvaluje Plán rozvoje sportu obce Pitín
včetně doplnění

Z jednání Rady obce Pitín
Rada obce
č. 42 – 15.12.2020
• souhlasí s vyhlášením volna ve dnech 17.
12. a 18. 12. 2020 pro žáky Základní školy
Pitín z důvodu aktuální epidemiologické
situace ve škole
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• schválila podání žádosti o dotaci na akci
„Obnova místní komunikace Pitínské paseky – etapa č. 3 do

poškozený v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity a pověřila starostu přípravou
podkladů pro podání žádosti o dotaci

• Podprogramu MMR – 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova

• doporučila ZO schválit rozpočtové limity
rozpočtu pro rok 2021 následovně: starosta do 50.000,- Kč, Rada obce do 600.000,Kč

• vzala na vědomí informaci o vyhlášení
dotačního titulu na opravu komunikací

Pitínský zpravodaj

• ukládá starostovi zajistit, aby všechny pozemky na místním hřbitově byly v katastru
nemovitostí zapsány jako pohřebiště

• ukládá starostovi prověřit možnost využití
kompenzací za omezení provozu nafukovací haly a ubytovny

• vzala na vědomí informaci starosty o plánované opravě železničního přejezdu přes
silnici II/495 v srpnu 2021

č. 43 – 28. 12. 2020

• schválila nabídku Ing. Tomáše Kročila,
Luhačovice, na zpracování projektové dokumentace na opravu fasády a balkonů
u obecních bytů čp. 360 a pověřila starostu
podpisem smlouvy

• vzala na vědomí nabídku p. Sluky z Horního Němčí na zajištění hrobnických prací

• schválila rozpočet Mateřské školy Pitín na
rok 2021
• schválila rozpočet Základní školy Pitín na
rok 2021
• schválila rozpočet Sportklubu Niva Pitín
na rok 2021
• schválila přidělení bytu č. 9 v domě čp. 360
paní I.H. s platností od 1. 1. 2021
• schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
2/2020 s ing. Miroslavem Sukupem, který
se týká ukončení prací na projektové dokumentaci stavby „Cyklostezka Pitín – Hostětín“

č. 44 – 5. 1. 2021
• schválila poskytnutí odměny ředitelce Základní školy Pitín dle předloženého návrhu
• pověřila starostu pozvat ředitelku MŠ Pitín
na příští jednání RO
• vzala na vědomí informace starosty týkající
se projektu čištění a opravy koryta Olšavy

č. 45 – 6. 1. 2021
• doporučila ředitelce MŠ Pitín upravit výši
odměn u zaměstnanců mateřské školy

č. 46 – 10. 1. 2021
• RO doporučila ředitelce MŠ Pitín upravit
výši odměn zaměstnancům mateřské školy

č. 47 – 12. 1. 2021
• doporučila ředitelce MŠ Pitín upravit výši
odměn zaměstnancům MŠ Pitín
• vzala na vědomí změnu výše platového výměru ředitelce Mateřské školy Pitín – RO
schválila firmu IS Projekt zajištěním výběrového řízení na akci „Doplnění kanalizace
v obci Pitín“ a pověřila starostu podpisem
smlouvy s firmou IS Projekt Uh. Brod
• RO pověřila starostu vyhlášením výběrového řízení na projekt „Rekonstrukce zpevněných ploch MŠ Pitín“
• pověřila starostu oslovit projektanta ke
zpracování projektové dokumentace na
opravu obecních bytů – jižní strana fasády,
nátěry, opravy balkonů
• schválila termíny řádných zasedání zastupitelstva obce v roce 2021 následovně – 17.
3., 15.6., 13.9. a 10. 12.

č. 48 – 8. 2. 2021
• vzala na vědomí informace starosty týkající
se rozdělení odměn pedagogickým pracovníkům v MŠ Pitín
• schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem pozemku parc. č. 65/1 včetně
odstranění montované haly do 31. 12. 2021
• vzala na vědomí plnění rozpočtu obce za
1.–12./2020

Pitínský zpravodaj

• ukládá starostovi oslovit firmy na realizaci
projektu WIFI4EU v obci Pitín
• doporučila ZO schválit Stanovy Bojkovska,
sdružení měst a obcí v předložené podobě
• doporučila ZO schválit členství obce Pitín
v MAS Bojkovska, z.s. pro programové období 2021–2027

č. 49 – 4. 3. 2021
• schválila rozpočtové opatření č. 1/2021/
RO/RO
• ukládá starostovi oslovit firmy k podání nabídky na realizaci veř. zakázky „Doplnění
kanalizace v obci Pitín“ – RO schválila firmu IS Projekt, s.r.o. Uh. Brod, která bude
zajišťovat organizaci výběrového řízení na
projekt „Rekonstrukce kotelny v ZŠ Pitín
• ukládá starostovi oslovit firmy k podání
nabídky na realizaci veř. zakázky „Rekonstrukce kotelny v ZŠ Pitín“
• pověřuje starostu oslovit projektanta na
zpracování záměru výstavby domu s pečovatelskou službou
• schválila dodatek č. 1 ke smlouvě pro rok
2021 s firmou RUMPOLD UHB, s.r.o.
s účinností od 1. 3. 2021 z důvodu snížení
ceny za zpracování vytříděného papíru
• vzala na vědomí informace starosty v souvislosti se zajištěním přeložky plynovodu
v rámci projektu ZTV Lány Pitín

č. 50 – 24. 3. 2021
• vzala na vědomí povinnost testování zaměstnanců obcí dle mimořádného nařízení
Ministerstva zdravotnictví
• schválila na základě výsledků výběrového
řízení firmu VODO-TOPO-Horecký, s.r.o.
Šumice na realizaci zakázky „Rekonstrukce kotelny v Základní škole Pitín“ a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo
• schválila podání žádosti o dotaci z Podprogramu 298D2280 Ministerstva financí ČR
na projekt „Rekonstrukce balkónů, teras
a fasády bytového domu č.p. 360, Pitín“
• schválila nabídku Regionální rozvojové
agentury Východní Moravy na zajištění
dotačního managementu u projektu „Rekonstrukce balkónů, teras a fasády bytového domu č.p. 360, Pitín“ a pověřila starostu
podpisem smlouvy o dílo
• ukládá starostovi oslovit firmy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce balkónů, teras a fasády bytového
domu č.p. 360, Pitín“ schválila zpracování
projektové dokumentaci na realizaci projektu „ZVT ulice Lány Pitín“ projektantem ing. Sekaninou

• vzala na vědomí informace starosty v souvislosti s plánovanou výstavbou inženýrských stítí v lokalitě Lány II

č. 51 – 15. 4. 2021
• schválila výsledky výběrového řízení na realizaci projektu „Obec Pitín – Rekonstrukce balkonů, teras a fasády bytového domu
čp. 360,
• schválila firmu LISONĚK s.r.o. Uh. Brod
jako zhotovitele veř. zakázky „Obec Pitín
– Rekonstrukce balkonů, teras a fasády
bytového domu čp. 360, Pitín a pověřila
starostu podpisem smlouvy o dílo
• schválila nabídku firmy 4FIRE s.r.o. na pořízení 5 ks zásahových obleků pro jednotku
SDH Pitín
• schválila smlouvu s firmou GasNet s.r.o.
a GasNet Služby s.r.o. o zajištění přeložky
plynárenského zařízení a úhradě nákladů
s ní souvisejících v rámci projektu ZTV
Lány Pitín a pověřila starostu podpisem
smlouvy

č. 52 – 4. 5. 2021
• schválila výsledky výběrového řízení na
realizaci projektu „Doplnění kanalizace
v obci Pitín
• schválila firmu Vodohospodářské stavby
Javorník-CZ s.r.o. jako zhotovitele veř. zakázky „Doplnění kanalizace v obci Pitín“
a pověřila starostu podpisem smlouvy
o dílo
• schválila poskytnutí příspěvku Zlínskému
kraji ve výši 91.900,- Kč, který je určen na
zajištění dopravní obslužnosti obce Pitín
v roce 2021
• schválila smlouvu se společností GasNet
Služby, s.r.o. o napojení plynárenského zařízení – lokality Lány II a pověřila starostu
podpisem smlouvy
• schválila smlouvu se Zlínským krajem
o poskytnutí dotace na opravu střechy
muzea čp. 59 a pověřila starostu podpisem
smlouvy
• schválila dodatek č. 2 pro rok 2021 s firmou
RUMPOLD UHB, s.r.o. z důvodu snížení
ceny za vytříděný papír
• vyjádřila souhlas se stavbou telekomunikačního a NN elektro vedení v blízkosti
MŠ a RD čp. 96 a čp. 99
• doporučila ZO udělit souhlas s celoročním
hospodařením obce za rok 2020 – bez výhrad a schválit účetní závěrku obce za rok
2020

č. 53 – 24. 5. 2021
• vyjádřila souhlas s výši úplaty za řízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 3268/
a 3272 v k.ú. Pitín v souvislosti se stavbou
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přeložky STL plynovodu v rámci stavby
ZTV Lány Pitín
• vzala na vědomí plnění rozpočtu obce za
1.–4./2021
• schválila mimořádnou úhradu příspěvku
na provoz na 6/2021 a 7/2021 pro Mateřskou školu Pitín v rámci schváleného rozpočtu na rok 2021
• schválila smlouvu č. D/0887/2021/KH se
Zlínským krajem o poskytnutí dotace na
nákup technických prostředků požární
ochrany pro SDH Pitíj a pověřila starostu
podpisem smlouvy
• schválila smlouvu č. 9001828341 s EG.D,
a.s. o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí pro plánované rodinné domy v lokalitě Lány 2 a pověřila starostu podpisem smlouvy
• vzala na vědomí informace týkající se provozování pobočky České pošty formou
služby Pošty Partner
• vzala na vědomí poskytnutí dotace ze
Státního fondu životního prostředí ČR na
opravu oplocení místního hřbitova
• schválila žádost M. N. o prodloužení doby
očního klidu z důvodu konání soukromé
akce ve sportovním areálu dne 26. 6. 2021
• schválila žádost TJ Pitín o prodloužení doby nočního klidu z důvodu konání
fotbalového a doprovodného kulturního programu ve sportovním areálu dne
12. 6. 2021

č. 54 ze dne 21. 6. 2021
• schválila program jednání RO tak, jak byl
předložen starostou
• uložila starostovi oslovit firmy k podání
nabídky na realizaci veř. zakázky Rekonstrukce zpevněných ploch MŠ Pitín
• doporučila ZO schválit výjimku z počtu
žáků v Základní škole Pitín pro školní rok
2021/2022

č. 55 ze dne 30. 6. 2021
• schválila program jednání RO tak, jak byl
předložen starostou
• schválila zveřejnění záměru odprodeje
části obecního pozemku parc. č. 5445/4
v k.ú. Pitín
• schválila účetní závěrku Mateřské školy
Pitín za rok 2020

• schválila poskytnutí daru ve výši 20.000,Kč obcím postiženým tornádem

č. 56 – 21. 7. 2021
• schválila výsledky výběrového řízení na
Rekonstrukci zpevněných ploch MŠ Pitín,
schválila jako zhotovitele firmu Bronislav
Sedláček, Prakšice a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo
• vzala na vědomí plnění rozpočtu obce za
1.–6./2021

• schválila podání žádosti o dotaci akce
„Obnova komunikace po kůrovcové kalamitě v obci Pitín“ do Podprogramu MMR
– 117D8250 – Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů
• schválila dohodu o realizaci managementových opatření s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky v souvislosti s ořezem a ošetřením 5 ks lip u kostela
sv. Stanislava v Pitíně

• schválila rozpočtové opatření č. 2/2021/
RO/RO

• schválila smlouvy s firmou E.ON na dodávku el. energie pro obec Pitín na období
let 2022–2023

• schválila dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy obce se Zlínským
krajem

• schválila smlouvu o dílo s firmou HOKR,
Uh. Brod na realizaci I. etapy obnovy
hřbitovní zdi a pověřila starostu podpisem
smlouvy o dílo

• schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s firmou CETIN a.s. týkající se umístění komunikačního vedení a zařízení na pozemcích v majetku obce Pitín

• schválila smlouvu o dílo s firmou HOKR,
Uh. Brod na realizaci II. etapy obnovy
hřbitovní zdi a

č. 57 – 5. 8. 2021

• schválila zveřejnění záměru prodeje části
obecního pozemku parc. č. 276/3 v k.ú.
Pitín

• schválila žádost o poskytnutí dotace Českému svazu včelařů, ZO Bojkovice
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace Českému svazu včelařů, ZO Bojkovice, ve výši
10.000,- Kč
• schválila žádost o poskytnutí dotace Českému červenému kříži Pitín
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace
Českému červenému kříži Pitín ve výši
10.000,- Kč
• schválila žádost o poskytnutí dotace Jednotě Orel Pitín
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace Jednotě Orel Pitín ve výši 20.000,- Kč
• schválila žádost o poskytnutí dotace SK
Slovácká Viktoria Bojkovice
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace
SK Slovácká Viktoria Bojkovice ve výši
25.000,- Kč
• schválila žádost o poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Pitín
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Pitín ve výši 50.000,Kč
• schválila žádost o poskytnutí dotace Českého zahrádkářskému svazu Pitín
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace Českému zahrádkářskému svazu Pitín ve výši
15.000,- Kč

• pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo

• schválila přidělení bytu č. 1 o velikosti 2 +
kk v bytovém domě Pitín 360 K.P. s platností od 1.9. 2021
• schválila přidělení bytu č. 11 o velikosti 1
+ kk v bytovém domě Pitín čp. 360 B. J.
s platností od 1. 9. 2021
• schválila povolení výjimky z doby nočního klidu Lukáši Hasoňovi z důvodu pořádání akce „Hospodská grilovačka“ dne
3.9.2021

č. 58 – 6. 9. 2021
• schválila program jednání RO tak, jak byl
předložen starostou
• schválila rozpočtové opatření č. 3/2021/
RO/RO
• schválila dodatek ke smlouvě s firmou
SANIZO, spol. s r.o. na „Opravu střechy
muzea Pitín č.p. 59, dodatek se týká prodloužení termínu realizace do 30.9.2021
a pověřila starostu jeho podpisem
• schválila dodatek ke smlouvě s firmou LISONĚK, s.r.o. Uh. Brod na „Rekonstrukci balkonů, teras a fasády bytového domu
č.p. 360, Pitín“ z důvodu navýšení ceny
díla na částku 1.807.818,61 Kč včetně
DPH a pověřila starostu jeho podpisem

• schválila žádost o poskytnutí dotace spolku
Pitěnská beseda

• schválila dodatek ke smlouvě s firmou
HOKR Uh. Brod na vybudování schodů
a na hřbitově a příkopu a pověřila starostu
jeho podpisem

• schválila účetní závěrku Základní školy
Pitín za rok 2020

• schválila smlouvu o poskytnutí dotace spolku Pitěnská beseda ve výši 10.000,- Kč

• schválila zveřejnění záměru prodeje části
pozemku p.č. 5445/4 v k.ú. Pitín

• schválila účetní závěrku Sportklubu Niva
Pitín za rok 2020

• schválila žádost o poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Pitín-Hostětín

• schválila zveřejnění záměru prodeje části
pozemku p. č. 5456/ a p.č. 30 v k.ú. Pitín

• schválila poskytnutí odměny ředitelce
Mateřské školy Pitín dle předloženého
návrhu

• schválila smlouvu o poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Pitín-Hostětín ve výši
20.000,- Kč

• schválila poskytnutí fin. daru ve výši 5.000,Kč Městské nemocnici Slavičín

• schválila žádost S. S. o prodloužení doby
nočního klidu do 24 hodin dne 21. 8. 2021

• schválila poskytnutí odměny ředitelce ZŠ
Pitín dle předloženého návrhu

• schválila převod hospodářského výsledku
za rok 2020 do rezervního fondu a posílení investičního fondu ve výši rezervního
fondu MŠ Pitín
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• schválila poskytnutí fin. daru ve výši
5.000,- kč Sociálním službám Uh. Hradiště – Domov pro seniory Nezdenice

Pitínský zpravodaj

• schválila poskytnutí fin. daru ve výši 5.000,Kč Charitě Uh. Brod
• schválila poskytnutí fin. daru ve výši 5.000,Kč Sociálním službám města Bojkovice
• projednala stížnost na opakované nedodržování nočního klidu v zahrádkářském
zařízení
• doporučila ZO schválit novou obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a obecně
závaznou vyhlášku o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
• vzala na vědomí informace starosty týkající se projektu ZTV ulice Lány Pitín

č. 59 – 13. 10. 2021
• schválila rozpočtové opatření č. 4/2021/
RO/RO

č. 60 – 2. 12. 2021

• schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pitín pro projekt „Předcházení vzniku odpadů na území obcí Mikroregionu Bojkovsko."

• doporučila ZO schválit rozpočtové provizorium na rok 2022
• projednala návrh investičních akcí na rok
2022 – energetický projekt sportovního
areálu, přístavba základní školy, komunikace Paseky, komunikace Drahy-Lány,
elektroinstalace muzea, oprava veřejného
osvětlení

• schválila firmu NIRTEX Bojkovice k provádění zimní údržby místních komunikací
v sezóně 2021/2022
• schválila firmu p. Janovského na provádění zimní údržby na komunikacích v lokalitě Pitínských Pasek v sezóně 2021/2022

• schválila rozpočtové opatření č. 5/2021/
RO/RO

• vzala na vědomí žádost p. Jegly o stanovisko ke stavbě vodní nádrže v lokalitě „Ve
Včelíně“

• schválila plán inventur na rok 2021
• pověřila kontrolní výbor k provedení inventur na rok 2021

• schválila zpracování záměru na rozšíření
vyučovacích prostor v základní škole

• schválila nájem za pozemky ZS Pitín, a.s.

• vzala na vědomí informace starosty týkající se vzpomínkové akce k 60. výročí úmrtí
arcibiskupa J. K. Matochy

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 8. – 9. 10. 2021 za obec Pitín
Zapsáno v seznamu voličů

738 osob

č.

Název

Voleb se zúčastnilo

489 voličů

10

Hnutí Prameny

66,26 %

12

Volební účast

hlasů

v%

0

0,00

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

12

2,45

115

23,52

13

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

hlasů

v%

15

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

1

0,20

Strana Zelených

1

0,20

16

Koruna Česká (monarch.strana)

0

0,00

2

Švýcarská demokracie

1

0,20

17

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

55

11,25

3

VOLNÝ blok

11

2,25

18

Komunistická strana Čech a Moravy

45

9,20

4

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

45

9,20

20

ANO 2011

119

24,34

5

Česká strana sociálně demokratická

26

5,32

21

Otevřeme ČR normálnímu životu

0

0,00

7

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

1

0,20

22

Moravané

9

1,84

8

Trikolora Svobodní Soukromníci

46

9,41

Neplatné hlasy

1

0,20

9

Aliance pro budoucnost

1

0,20

č.

Název

1

Informace pro občany
Místní poplatky

Parkování vozidel

Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravu, třídění a odstraňování komunálního odpadu v roce 2022 je
stanovena na 400,- Kč za každou osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu. Poplatek je splatný nejpozději do 30. června.

Upozorňujeme majitele osobních a nákladních automobilů, pokud budou svá vozidla parkovat na místních komunikacích, nebude na těchto úsecích provedena zimní údržba
z důvodu překážky, parkování bude projednáno s majitelem
vozidla a dále postoupeno k řešení Policii ČR.

Od poplatku jsou mimo jiné osvobozeny děti narozené v příslušném kalendářním roce a také je osvobozeno třetí a každé
další dítě do 18 let věku, žijící v domácnosti s rodiči. Rozhodným
obdobím je datum 1. leden příslušného kalendářního roku,
Poplatek za psa činí 60,- Kč za jednoho psa a za každého dalšího 90,- Kč. a je splatný do 30. června.

Poděkování
Chtěli bychom velmi poděkovat všem občanům, kteří se
starají o vzhled svých domů, zahrádek a především dobrovolníkům, kteří pomáhají s údržbou veřejných prostranství.

Upozorňujeme majitele na přísný zákaz volného pohybu psů
v obci.

Pitínský zpravodaj
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MATEŘSKÁ ŠKOLA PITÍN
Jeden z dalších nejistých a strachem protkaných roků jsme
úspěšně dotáhli do konce. Pomalu jsme si odvykli plánovat a těšit se, protože ve většině případů to u plánování skončilo a pocity
euforie vystřídalo zklamání a stres. Pomalu si zvykáme a dělíme
momenty na život před Covidem a život v Covidu. Takto nastavená realita, i nás ve školce, donutila vrhnout se po hlavě do neznámých a dříve nepředstavitelných aktivit.
Tato situace nás inspirovala a lehce donutila poprat se s distančním vzděláváním dětí. Dětem, převážně předškolákům, jsme
v týdenních intervalech předkládali materiály v souladu s týdenními tématy vycházejících ze Školního vzdělávacího programu.
Jednalo se o soubory materiálů bohatých na logické uvažování,
rozvoj slovní zásoby, procvičování grafomotoriky, barev, fantazie
a představivosti.
Postupně, na základě pozitivních reakcí rodičů, jsme rozšířili
aktivity i na „Boxy proti nudě“. Jednalo se o tvořivé materiály,
vztahující se k týdennímu tématu, určené všem dětem zapsaných
v MŠ Pitín. Vzhledem k tomu, že papírnictví a kancelářské potřeby nebyly v provozu, aby nebylo žádné z dětí diskriminováno,
veškerý výtvarný materiál byl pro děti připraven.
Dlouhou chvíli jsme si krátili i vyhlášenými soutěžemi, jako
např. „Soutěž o nejoriginálnější obložený chlebíček“ nebo „Šnečí
výzvu“, kde šlo o to, kdo nasbírá ve volné přírodě nejvíce prázdných šnečích ulit. Absolutní vítěze ale i všechny ostatní zapojené
do soutěží jsme, po zásluze, odměnili.
Střídání ministrů zdravotnictví chtělo velkou dávku flexibility.
Nařízení se měnila rychlostí blesku. V měsíci květnu jsme mohli
zpět přivítat předškoláky a děti rodičů, jejichž profese spadaly do
výjimky. Jednalo se v tu dobu opravdu o rodinnou školku s individuálním přístupem.
S úžasem jsme sledovali, jak jsou tyto malé děti pružné
a schopné přijímat změny a stále nová opatření.
Aby toho všeho nebylo málo, povinnost testovat se na výskyt
onemocnění COVID – 19 se začala vztahovat nejenom na zaměstnance, ale i na děti.
Poprosili jsme o pomoc při testování místní zdravotní sestřičku, p. Bc. Hanku Savarovou, která dětem nejenom že vysvětlila
nutnost a průběh testování, ale několik prvních testovacích dnů,
byla ochotná strávit s námi a pomoct nám. Za to jí patří velký dík.
Po dlouhé odmlce jsme v kultuře mohli pokračovat až v měsíci
červnu. Stihli jsme zrealizovat tradiční nocování předškoláků, další program sférického kina, novou pohádku od Sváťova Dividla,
stomatologicky laděné divadélko od Truhlíka a Truhličky. Pěšky
jsme se vydali do Bojkovic na dětské hřiště a zmrzlinu. Po odmlce
jsme letos vystoupili s programem na Besedě s důchodci. Zabodovali jsme také s naší první účastí na sportovních hrách v Uherském
Brodě.
Za pomoci praktikantů z Církevní střední školy pedagogické
a sociální jsme pro děti připravili dopolední program k příležitosti
Dne Dětí. Letošním tématem byli Piráti a námořníci. Akce byla
vymazlená do posledních detailů (výzdoba, ozvučení, sportovní
disciplíny, odměny…….). Děti, studenti i personál MŠ si to náležitě užili.
Co se týká praktických věcí, tak jsme byli nuceni zahájit spolupráci s deratizátorem panem Kapustou. Začali nás trápit jarní
a podzimní nálety vos a do kuchyně a skladů potravin se nám začali tlačit mravenci. Bylo potřeba nenásilnou formou vysvětlit si,
kdo má kde svoje místo.
V době pandemických prostojů přišla na řadu oprava vzduchotechniky v prostorách kuchyně. Podařilo se nám zvelebit přípravnu
jídla. Na základě výběrového řízení jsme pořídili a zprovoznili mycí
stroj. K tomu se pořídil nový dřez a umyvadlo v nerezovém provedení. O novou kuchyňskou linku jsme požádali stolaře pana Vašinu
z Bojkovic, se kterým máme samé dobré zkušenosti. Je ochoten
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nám vyjít vstříc, má cit pro detail, praktičnost výsledného produktu a s cenami se stále drží při zemi. Jeho dílem je také kompletní
rekonstrukce dvou jídelních vozíčků, které, přes drobné průběžné
opravy, slouží v Mateřské škole zřejmě od jejího založení.
Od firmy Chevron Mikulov, od které jsme pořizovali myčku,
jsme hned zakoupili i nový nerezový regál na nádobí do kuchyně
a také ohřívací lázeň s gastro nádobami potřebnou pro výdej stravy v Základní škole.
V celé budově bylo nutno provést revizi a opravu žaluzií,
které byly značně poznamenány únavou materiálu. Doplnili
jsme i některé nové sítě do oken, abychom se chránili před nálety vos.
Na začátku školního roku jsme oslovili pana ředitele UMPRUM v Uherském Hradišti s prosbou o návrhy na budoucí plánovanou fasádu na Mateřské škole. Sešlo se nám kolem 10-ti originálních návrhů. Ten, který nás nejvíce okouzlil, jsme finančně
ohodnotili. Všechny návrhy jsme dostali v tištěné variantě i na
přenosném USB disku. V případě definitivního rozhodnutí pro
realizaci fasády souhlasili studenti se spoluprací při realizaci konkrétního návrhu.
V době uzavření Mateřské školy, v průběhu letních prázdnin,
nás překvapil nájezd těžké techniky v areálu školky. Parta dělníků se vrhla na tolik očekávanou rekonstrukci příjezdové cesty.
Ochotný Stavbyvedoucí nás zasvětil do tajů dotace, vlastností
i údržby vodopropustné dlažby. S určitými technickými omezeními jsme provoz školky realizovali i v průběhu rekonstrukce. Zvýšila se obezřetnost a požadavky na bezpečnost, aby byl zajištěn
hladký průběh výchovně-vzdělávacího procesu.
Za významný zásah do historie Mateřské školy považujeme
i napadení dominantní jedle v přední části zahrady „padlím“.
Okamžitě po zjištění jsme kontaktovali odborníka a rozjela se záchranná akce v podobě aplikace vhodného prostředku proti této
chorobě. Až čas ukáže, zda toto ošetření zastavilo šíření choroby.
Každopádně napadené větve, této naší obecní dominanty, už nikdy neobraší. Vzhledem k druhu dřeviny a jejího posazení v zahradě nás ale lesník ujistil, že není žádný důvod k obavám, že by
se strom mohl spontánně vyvrátit. Rozložení jeho kořenů by po
tolika letech v takovém prostoru mělo být dostatečné. Postupující
choroba se maximálně podepíše na vzhledu a vitalitě stromu tak,
že by nakonec musel být pokácen a vysazen nový. Tomuto radikálnímu řešení bychom se ovšem rádi vyhnuli.
Ve školním roce 2020/2021 bylo zapsáno celkem 50 dětí (20 dívek a 30 chlapců). Probíhalo u nás i individuální vzdělávání, jehož
průběh byl také ovlivněn pandemií.
Školku navštěvovaly děti z Pitína, Hostětína, Bojkovic a jedno
dítě z Bohuslavic nad Vláří.
Na konci školního roku jsme se rozloučili s 15 dětmi. Rodiče
2 chlapců využili odkladu školní docházky, všichni ostatní úspěšně dosáhli školní zralosti. Školní zápis probíhal opět netradičně,
on-line, se zohledněním mimořádných vládních opatření. 13 dětí
bylo zapsáno do Základní školy v Pitíně, 2 děvčata nastoupila do
Základní školy T. G. M. v Bojkovicích.
Zápis do následujícího školního roku 2021/2022 nás doslova
šokoval. Sešlo se nám 25 přihlášek na 15 volných míst. Letos jsme
museli při přijímacím řízení postupovat dle bodovacího systému
daného metodiky Zlínského kraje. Přednost tak automaticky dostaly nejstarší děti ze spádové oblasti. Vzhledem k tomu, že od
letošního školního roku již nemáme ze Šablon personální podporu pro děti ohrožené školním neúspěchem (v našem případě
i dvouleté), nebylo v naší moci přijmout tyto děti. Každé dvouleté
dítě by nám v takovémto případě snižovalo počty dětí v dané třídě
o další jedno dítě. Víme, že jsme spoustu rodičů zklamali a zkomplikovali jim život, ale danou legislativu jsme museli respektovat.
Takže chceme všechny ujistit, že přijímací řízení nebylo založeno
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Chlebíčková výzva – distanční vzdělávání

Testování v MŠ

Šnečí výzva – distanční vzdělávání

Zmrzlina v Bojkovicích
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Sváťovo dividlo

Sváťovo dividlo

Nová kuchyňská linka

Mycí stroj
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na sympatiích, ale na výsledcích předem stanovených jasných
pravidel. Veškeré podklady mohou být zájemcům, s ohledem na
GDPR, předloženy v MŠ k nahlédnutí.
Personální obsazení tříd zůstalo téměř beze změn. V I. třídě
nám přibyly dvě asistentky pedagoga a na 3 hodiny týdně nás navštěvuje paní učitelka předmětů speciálně pedagogické péče.
Rádi bychom poprosili spoluobčany o respektování parkovacích míst vymezených pro Mateřskou školu. V současné době
máme pět stabilně dojíždějících zaměstnanců. Také rodiče dětí
a další hosté související s provozem MŠ musí mít možnost krátkodobého parkování v nejbližším okolí školky. Pokud nám někdo
celodenně zabere parkovací místo, komplikuje nám tím situaci.
Parkování v areálu je komplikované z bezpečnostních důvodů
a v zimě z důvodů údržby.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kdo nás v uplynulém kalendářním roce podpořil jak slovem, tak darem či šířením dobré pověsti. Děkujeme za podporu v době, která není pro
nikoho jednoduchá. Děkujeme zřizovateli za novou příjezdovou
cestu.
Poděkování míří také hasičům z Bojkovic, kteří si pro naše děti
připravili ukázku techniky a práce hasičů. Ochotně zodpovídali
dětské dotazy a celkově s námi měli trpělivost. Ukázkou jsme volně navázali na cvičnou evakuaci.
Jménem všech našich dětí a zaměstnanců bychom chtěli všem
spoluobčanům, příznivcům, sponzorům, zřizovateli a přátelům
popřát příjemné prožití svátků vánočních naplněných klidem,
bezpečím a radostí.
Kamarádi z Mateřské školy v Pitíně.

Sférické kino

Živý dárek – králík Boženka

Den dětí

Beseda s důchodci

Návštěva hasičů z Bojkovic

Nocování předškoláků
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Divadélko – Truhlík a Truhlička

Rekonstrukce příjezdové cesty

Rekonstrukce příjezdové cesty
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Budoucí prvňáci

Rekonstrukce příjezdové cesty

Ošetření napadené jedle
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Základní škola Pitín v roce 2021
Vážení rodiče, milí žáci i přátelé školy. Když jsem loni do
zpravodaje psala, že kalendářní rok 2020 byl rokem, o kterém
budeme dlouho mluvit, netušila jsem, že problém s epidemií
Covid-19 přetrvá i přes celý rok 2021. Začalo to již v lednu, kdy
se do školy mohli vrátit jen žáci 1. a 2. ročníku, další žáci zůstávali
na distanční výuce. Opět jsme se museli vrátit ke změněnému
rozvrhu a speciálním opatřením. Tajně jsme všichni doufali, že
se situace začne zlepšovat. Vždyť naší školou nemoc proběhla již
v polovině prosince loňského roku. Pak jsme se všichni cítili lépe
a nemoc nejen u nás ve škole, ale i v obci, se ztrácela. Bohužel naše
doufání bylo mylné. V jiných krajích se nemoc natolik rozšířila, že
1. března se školy zavřely úplně a my jsme opět upravovali rozvrh
a rozdávali počítače pro distanční výuku. Ještě že jsme ve škole
nezaháleli a žáky 1. a 2. ročníků i jejich rodiče jsme průběžně
zdokonalovali ve využívání ICT při výuce.

už natolik těšili, že nebyl pro nás žádným problémem celou školu
včetně přípravy testování nachystat. Neměli jsme představu, jak
to naše děti zvládnou, jak to bude probíhat, jaké budou reakce
a komplikace, ale všichni jsme se tak těšili do školy, že tyhle otázky
jsme vůbec neřešili. Žáci byli šikovní, ukáznění a spolupracovali.
Snažili se co nejvíce dodržovat veškerá opatření, až to bylo
neskutečné. Vše se nám dařilo. Nemoc se u nás do konce školního
roku neobjevila. Vše se zvládalo. Jediné omezení bylo ve školní
družině, kam mohly chodit jen děti jedné třídy. Za to bych chtěla
poděkovat rodičům, že nám vyšli vstříc a také paní učitelkám,
které se staraly o žáky svých tříd i v případě jejich hlídání. Doba
to byla zvláštní, nesmělo se zpívat, nesmělo se sportovat, nesměli
jsme míchat žáky různých ročníků, a to i když jsme v nejedné třídě
měli sourozence. Po měsíci se počet testování snížil na jednou
týdně a posléze se od toho upustilo úplně.

Během závěru kalendářního roku 2020 jsme si s žáky nestihli ani
rozdat připravené dárečky. Školu jsme zavřeli ještě o tři dny dříve,
než byly vyhlášené prodloužené vánoční prázdniny. Do školy
jsme se pořád nevraceli a Velikonoce se začaly blížit. Nakonec
jsme na nic nečekali a s třídami jsme v březnu uspořádali online
vánoční večírek. Nejdříve všichni donesli do školy dárečky pro své
kamarády, aby si je jiný den vyzvedli. Při virtuálním plápolání ohně
a hraní koled v online výuce, jsme si společně nadělené dárečky
rozbalili. Nakonec jsme tedy měli druhé Vánoce v březnu. Doba,
kdy jsme byli všichni doma, se zdála být nekonečná. Každou chvíli
jsme doufali, že už se vrátíme. Už venku začalo svítit sluníčko,
rozkvetly první petrklíče, začaly kvést tulipány a my pořád doma.
A konečně se začalo mluvit o návratu do škol. Jenže Zlínský kraj
byl na tom opět špatně. Covid 19 ve variantě delta u nás řádil
nejvíce. Na poslední chvílí ale hejtman Zlínského kraje rozhodl
o návratu i našich dětí do škol. Byl sice pátek, ale všichni jsme se

Oddychli jsme si. Blížil se květen Den matek a my jsme
přemýšleli, jak ho oslavit. Přes všechny zákazy a komplikace
s technikou se nám vše povedlo. Poprvé jsme uspořádali online
oslavu Dne matek, kdy děti svým maminkám zatančily, zazpívaly
a zarecitovaly. A že sklidili velký potlesk a ne jedná mamince
a babičce ukápla slzička, o tom žádná.
A co se ještě zajímavého událo? V dubnu jsme zapsali nové žáky
do školy, kdy všichni se vzorně dálkově přihlásili k zápisu. Zápis
pak proběhl online, a tak měli předškoláci jedinečnou památku.

Den Země

Zase spolu ve škole

Přivítání nových prvňáčků

Návštěva vědeckého parku VIDA
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Pak probíhali přijímací zkoušky a na gymnázium byli přijati
dva naši žáci, přičemž Ondra Kovářík byl přijat jako 1. v pořadí
a Lukáš Běluša byl přijat jako 9., bylo to z 28 žáků.
S přibývajícím sluníčkem jsme se konečně dočkali. Situace se
začala zlepšovat a zákazy přestaly platit. Mohli jsme se sdružovat,
sportovat. Jenže to už byl skoro konec školního roku. Nastala
otázka školních výletů, kam a jak, co omezení. Nakonec jsme vše

Pitínský zpravodaj

Výlet na přehradu

Hybridní výuka

Hybridní výuka

Mikulášská družina

Rozsvícení pitínského stromečku
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vyřešili jednoduše. Skoro dva roky jsme nikam nemohli, žádné
procházky, tak jsme se rozhodli, že si projdeme po našem okolí.
Uspořádali jsme sérii školních výletů, kdy jsme se šli podívat na
Pitínskou přehradu, pak na studánku Ohloběnku a na rozhlednu.
Nakonec jsme se vydali do Hostětíne přes Jahodiska kolem stromu
– Dub rodiny. Jinak k učení jsme využívali zahradu, sportovní
areál a posezení venku, jen abychom neseděl ve škole v rouškách.
V červnu jsme všem žákům předali vysvědčení a placku – Zvládli
jsme to!
Musím říct, že jsme to opravdu zvládli. Nebylo to vůbec
jednoduché to přeskakování z denního vyučování na online výuku
a zase zpět. Mít jednou ve škole dva ročníky a zbytek doma. Bylo
to pro všechny opravdu náročné, vždyť jsme ten školní rok měnili
rozvrh alespoň sedmkrát. Stále jsme museli být ve střehu. Jdeme,
nebo nejdeme do školy? A kdo, všichni, nebo jen část? Testujeme
se, nebo ne? Musíme mít roušky? Zpívat, či nezpívat? Nakonec
jsme vše zvládli, zpívali, sportovali, i tancovali. Na prázdniny jsme
už se těšili a rozloučili jsme se s přáním, že příští školní rok už
takový nebude, že normálně půjdeme do školy a výuka bude
probíhat tak jako vždycky.
A co se ještě zajímavého událo. V dubnu jsme zapsali předškoláky
do školy. Všichni se vzorně přihlásili k zápisu, který proběhl
online a tak mají jedinečnou památku.
Na gymnázium byli přijati dva naši žáci, přičemž Ondra Kovářík
byl v pořadí 1. a Lukáš Běluša byl přijat jako 9. z 28 žáků.
Nový školní rok jsme zahájili tradičně, i když jsme tušili, že moc
tradiční nebude. Přivítali jsme 15 nových školáčků (třináct žáčků
se vzdělávají denně a dva jsou na individuálním vzdělávání).
Počet žáků školy se tím navýšil na 57 denně navštěvujících a 26
individuálně se vzdělávajících. Díky tomuto počtu se žáci učí
v samostatných třídách. Nemusíme žádné hodiny spojovat.

I tento školní rok je zasažen epidemií, ale chod školy jsme natolik
upravili, že nám to do výuky zasahovalo co nejméně. Upravili
jsme začátek vyučování tak, že povinné testování je vždy jasně
dané. Začali jsme plavat a stihli jsme navštívit i zábavný vědecký
park VIDA! science centrum v Brně. Připravili jsme i kulturní
program pro naše důchodce. Do listopadu jsme se drželi, ale pak
se epidemie objevila i u nás. Pro žáky jsme ale připraveni. Nejen
že můžeme zapůjčit dotykové notebooky, ale jsme díky technice
připravení vést hybridní výuku. Část žáků je ve škole a část žáků
může být doma. Vyzkoušeli jsme set, který umožňuje snímat
kamerou celou třídu. Díky display, interaktivní tabuli a počítači
můžeme všichni docela dobře komunikovat. Dá se nastavit přenos
obsahu tabule žákům domů tak, aby mohli s námi pracovat. Jen
na chvíli byla většina žáků ve škole, a tak jsme neváhali a pozvali
Mikulášskou družinu. Ta nám ve škole nejen předala nadílku, ale
zahájila nám i vánoční čas.
Na co nechceme zapomenout?
Na poděkování.
Děkujeme všem rodičům, kteří jsou nám nakloněni, věří v naši
práci, jsou nám nápomocni při kombinované výuce a podílejí se
na zkvalitnění vzdělávání v naší školy.
Děkujeme všem spolkům, které s námi spolupracují. Chystají pro
nás zajímavé a poučné akce.
Na závěr bych chtěla popřát všem našim žákům, jejich rodičům,
svým zaměstnancům, zastupitelům, přátelům školy a ostatním
občanům hodně lásky, zdraví, štěstí, pohody a úspěchů jak
v soukromém, tak i v profesním životě. A co nejrychlejší návrat
k běžnému životu z předcovidové doby.
Za žáky a zaměstnance školy Mgr. Jana Peřinová

Co nového ve školní družině?
Na konci roku se nad tím zamýšlím a vzpomínám již po třinácté
a věřte, že ještě nikdy se mi tak nedostávalo slov jako právě letos.
Pamatuju roky, kdy bych s přehledem dokázala popsat i několik
stránek, a ani z daleka bych neobsáhla všechno, co se za celý rok
v družině událo. Uplynulý rok byl prostě jiný, i když po první
koronavirové vlně začal docela optimisticky…
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Po prázdninách se naše družinka opět naplnila dětmi
a s nadšením jsme se vrátili k celoroční hře „Království přírody“,
abychom konečně zachránili Zlatou vílu a její lesní království.
Vydali jsme se znovu do přírody, objevovali její tajemství, hráli si
a tvořili v jejím náručí.

Pitínský zpravodaj

Září… půlka října a zastihla nás nová vlna epidemie… 14. října se
školy a s nimi i družiny opět uzavřely.
No… nic naplat… doba si žádá své, a tak i školní družina přešla do
režimu online… Víc než měsíc jsme se s dětmi scházeli dvakrát týdně
u monitorů a snažili se společně zabavit v době karantény. Vyprávěli
jsme si, společně jsme tvořili, hráli si a cvičili. Pořádkumilovné maminky
možná vzpomenou na výrobu solného těsta, které proměnilo dětské
pokojíčky k nepoznání. „Družinu na síti“ jsme nakonec já i maminky
zvládly a v druhé půlce listopadu se mohli žáci první a druhé třídy
vrátit do školy. Z organizačních důvodů se však dveře družiny otevřely
jen pro druháky, a to v podstatě až do konce května, kdy se k nám
konečně mohly přidat i děti z ostatních tříd. Takže jsem si většinu
roku připadala spíš jako au-pair vícečlenné rodiny než vychovatelka
s 30-ti dětmi v seznamu. Navíc nás svazovala mnohá opatření jako
nesportovat, nezpívat, nosit roušky… udržovat rozestupy. I tak jsme
se dokázali zabavit, vytvořit spoustu hezkých výrobků a dokonce
absolvovat několik výletů, ať už pěšky nebo na kolech.

Paradoxně asi nejzajímavější pro nás byl jarní lockdown,
v jehož průběhu jsme sice byli taky doma a online, ale už to
nebyla jen zábava u počítačů. Tam jsme se pořád pravidelně
scházeli, ale jen pro to, abychom si ujasnili instrukce k etapové
hře „Indiáni z Pitína“. Každý týden měly děti připravenou novou
etapu v přírodě, kdy podle mapy hledaly stanoviště s úkoly
a výsledky prezentovaly prostřednictvím počítače. Cílem hry
bylo získat mapu indiánského pokladu, a tak si děti vymýšlely
indiánská jména, vyráběly čelenky a totemy, odlévaly stopy a co
je nejdůležitější… dostaly se ven do přírody a v době nejtvrdšího
lockdownu zažily dobrodružství, na které snad budou dlouho
vzpomínat. Díky ochotě rodičů se do hry mohly zapojit i děti
z Hostětína.
Třináctý společný rok ve školní družině máme tedy za sebou
a pevně věřím, že ty další už budou zase na hodně stránek
vzpomínání…
Blanka Kovářová

Školní družina online

Trochu smutné předvánoční zamyšlení pro 65+
Včera po večeři (jen na okraj, měl jsem při ní zapálenou prvou
svíčku na adventním věnci), jsem si pustil tablet (snad abych se dozvěděl něco žhavých novinek z naší politické scény) a tu se mi samo
namísto zpráv spustilo YouTube (jak to netuším, ale to se mi u těchto novodobých, titěrných a složitých udělátek stává) a nabídlo mi
pásmo: „Vánoce po gramofonu“. Protože jsem pamětník, tak jsem
nechal nevyžádaný vstup do adventního večera běžet a – nakonec
(až na ty reklamy, taky vás tak rozčilují?) jsem byl i rád. Trochu
jsem si nad šlágry šedesátých let zavzpomínal, ostatně všechny mi
zněly v uších – tak jak „tenkrát, tenkrát, o vánocích“ (R. Cortéz), což
se sklerotickým pamětníkům se staropamětí stává.
Pásmo začalo, jak jinak, hitem „Vánoce, vánoce přicházejí …“,
který se linul z tehdejších „rozhlasů po drátě“ a dětskými hlásky
zvěstoval, že máme jásat, protože: – „naše teta peče léta na vánoce vánočku; děda bude zase honit kapra v předsíni; budeme společně hasit vánoční stromeček“ (elektrická blikající a barvy měnící
světýlka nebyla, ale byly pravé svíčky – a to i se všemi maléry, které
dokázaly natropit), rozvrzané housle se přidají a „Nesem nám noviny“, (noviny ovšem nebudou o betlémském děťátku, ale přinesou
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leda soudružské pozdravy v Rudém právu) doplní atmosféru socialistických vánoc.
Po tomto hitu zazněl další, stojící trochu ve stínu výše zmíněné vánoční odrhovačky: „Už se zase těšíme na Jéžiška“. Ta
nebyla tak vtíravá a rovněž dětské hlásky oznamovaly, že se „těšíme na Jééééžiška, a copak že nám letos nadělí“? Chlapeček
(dnes asi 70 let a více) oznamoval, že „on asi nic, protože zlobil
a pak, naši šetří na automobil …“ (vzpomínáte na staré škodovky – kdo ji měl, byl „někdo“ a na ulicích se dalo čutat do meruny,
protože auta skoro nejezdila, a když, tak se stačilo z ulice ztratit
i s míčem). Avšak to, u čeho jsem se právě u této písničky zastavil, byla poněkud nepatřičná současná odpověď: „On už nám nadělil!“ Koronavirus – který z vánoc, svátků to rodinných, udělá
nejspíš opět izolaci, která bude smutným dárkem zejména pro
opuštěné seniory. Ve schránce už nebudou vánoční pohlednice
(vždyť všichni máme mobily, kdo by vyhazoval za drahé poštovné?), ale možná z ní vyndáme černě orámované parte dalšího
blízkého, kterého skolil ten prťavý, nevítaný host z (ještě stále)
komunistické Číny.
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V nejedné domácnosti namísto u štědrovečerní tabule (byť
nebudou chybět pomeranče, mandarinky, banány – komodity,
o nichž jsme si mohli nechat v oné době jen zdát) bude chybět to
nejpodstatnější, co k vánocům patří – radost, pokoj, láska. Koledníčci nepřijdou, zpívat se nedoporučuje a pak, přes roušky to jde
blbě, ale máme naštěstí televizory (s úžasnou úhlopříčkou a super
obrazem – pamatujete na ty černobílé bedny s duchy a zrněním, kde
si jeden musel domýšlet, co se asi na obrazovce zrovna vynachází …)
Přiznávám se, že jsem po chvíli toto vzpomínání na YouTube
vypnul. Angažované písně minulých let ve mně vyvolaly smutné
vzpomínky na hubené a nedostatkové dětství a připomněly smutnou současnost se vším materiálním nadbytkem a chudým duchovním nedostatkem.
Jestlipak se letos vlastně těšíme na Ježíška? V respirátorech,
bez možnosti návštěv, se zavřenými nemocnicemi a domovy důchodců. Kapři a ovoce, ty budou (i když si za ně notně připlatíme),
blikátka budou blikat ostošest (vždyť po novém roce přijde zdražení,
tak ať si to ještě užijeme).
Jaké letos budou vlastně vánoce? A budou vůbec? Nezavřou
kostely? (Půlnoční nám, pravda, zprostředkuje televize). Sejdeme se letos pohromadě v rodinách? A kolik míst u stolu zůstane
prázdných? Jak asi bude vonět purpura a františky přes respirátory? Vlastně – těšíme se vůbec letos na Ježíška? A cože nám to
asi nadělí?

Do pitínského kostela zavítala mikulášská družina, která přinesla
nejen tradiční nadílku, ale především velkou gratulaci P. Zdeňku
Graasovi, který oslavil významné životní jubileum – 60 let své
životní pouti.
Rádi bychom mu popřáli jménem všech farníků Boží požehnání
v nelehké kněžské službě a dostatek zdraví síly a chuti do dalších
kilometrů poutí na všechna místa Boží milosti.

P. Vojtěch Jiří Černý

Připomínka 60. výročí úmrtí arcibiskupa Josefa Karla Matochy
V sobotu 6. listopadu 2021 jsme si připomněli 60. výročí úmrtí
našeho nejznámějšího rodáka olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy. Slavnostní mši k uctění jeho památky celebroval spolu
s dalšími kněžími arcibiskup Jan Graubner. Při této příležitosti byla
v kostele instalována výstava, kterou připravil ing. Zdeněk Ševčík, za
což mu patří naše velké poděkování. Poté se všichni přítomní pomodlili u jeho hrobu. V odpoledních hodinách byl pro veřejnost zpřístupněn i Matochův rodný dům „v Kútě“ na čísle popisném 59.
Josef Karel Matocha pocházel z rodiny kováře s 11 dětmi, na
svět přišel 14. května 1888 v Pitíně. Po studiích v Olomouci odešel
do Říma, kde získal doktorát z teologie. Tu také po návratu domů
přednášel nejprve v Bratislavě a Nitře a od roku 1924 jako řádný
profesor křesťanské filosofie na Cyrilometodějské bohoslovecké
fakultě v Olomouci.
Když byl na jaře roku 1948 nečekaně jmenován olomouckým
arcibiskupem, dal se ihned do horlivé vizitace arcidiecéze, kázal

Výstava v kostele
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a promlouval i několikrát denně, navštěvoval školy i závody. Záleželo mu také na kněžském dorostu, pravidelně proto navštěvoval
bohoslovce v semináři. V biskupské kurii zase zřídil pastorační
referát, protože viděl potřebu nového rozvoje pastorace. V roce
1949 tajně vysvětil biskupem Františka Tomáška, pozdějšího arcibiskupa pražského a kardinála.
Úřad však Matocha mohl vykonávat pouze do Velikonoc
1950, kdy byl nezákonně internován a izolován komunistickou
státní mocí. Jeho spolupracovníci byli zatčeni a uvězněni. Arcibiskup Matocha nesměl vycházet ze své rezidence a byl neustále pod dozorem příslušníků StB, kteří mu nedovolili ani
číst noviny nebo poslouchat rozhlas. K dispozici měl jen přijímací salon, kancelář a ložnici – to byl celý jeho prostor. Pak
už jen občasné procházky po zahradě arcibiskupského paláce,
ke kterým ale vždy svolení nedostal. Pokud ano, žehnal odsud
Olomoučanům.

Pamětní deska
Pitínský zpravodaj

Komise pro občanské záležitosti
Za všechny členky komise, děkuji našim spoluobčanům za srdečná přijetí, kterých se nám od nich dostává. Jsme rády, že i letos
jsme s nimi mohli oslavit jejich životní jubilea. S panem starostou
jsme slavnostně přivítali naše nové občánky a se seniory strávili po
dlouhé době příjemné posezení v kulturním domě. Nechyběla ani
každoroční návštěva našich spoluobčanů na Pitínských pasekách,
kde nás opět od všech čekalo vlídné přijetí.
Přeji nám všem, aby pro nás Vánoce byly svátky pokoje a radosti a v příštím roce ať dokážeme druhým věnovat úsměv, přátelský pohled nebo to pravé slovo.
Rodný dům J.K.Matochy
Přísný dohled panoval nad tím, kdo může Matochu navštěvovat: zpravidla jednou za měsíc k němu vpustili generálního vikáře
Josefa Glogara, který místo internovaného arcibiskupa de facto
řídil diecézi. „Nějakou dobu sem směl holič, po čase mu ale zakázali chodit, protože prý přináší informace zvenku. Od té doby
arcibiskupa stříhal policista,“ popisuje poměry internace současný olomoucký arcibiskup Jan Graubner. A omezením podle něj
podléhala také návštěva zpovědníka. „Ten směl přijít vždy k Vánocům a Velikonocům. Jak ale ukazují archivy Státní bezpečnosti,
i zákaz návštěvy zpovědníka býval trestem za arcibiskupovu neoblomnost,“ říká arcibiskup Graubner. Navzdory stálému nátlaku
a jedenáctiletému faktickému věznění ovšem Matocha nepodlehl
a komunistické moci neustoupil.
Arcibiskup Josef Karel Matocha zemřel 2. listopadu 1961 na
nedostatečnou lékařskou péči, kterou mu StB odpírala povolit,
a o čtyři dny později byl pohřben na hřbitově v rodném Pitíně.
V roce 1999 mu prezident ČR Václav Havel in memoriam udělil
Řád T. G. Masaryka. Jeho osudy před třemi lety připomněla také
audiokniha „Josef Karel Matocha – Biskup a vyznavač“, kterou
v režii Michala Bureše a za hudebního doprovodu Lukáše Hurníka načetla Hana Maciuchová. „Bylo pro mě zjevením potkat se
s příběhem člověka, o kterém dosud tak málo víme. Jeho nezlomný postoj, pevná vůle, neutuchající víra v pravdu a lásku jsou mi
hlubokou inspirací,“ uvedla o práci na knize herečka.
Zdroj: Arcibiskupství olomoucké

Návštěva Pitínských Pasek

Sbor dobrovolných hasičů
Rok uplynul jako voda v řece a rozsvícený vánoční strom
na návsi nám napovídá, že se blíží Vánoce. Prožíváme advent,
čas příprav, čas velkých úklidů, přeplněných nákupních center,
nakupování spousty dárků, shánění toho nejhezčího vánočního
stromku…

i v Hrádku, požár komína, výbuch kotle, požár při vypalování staré trávy v zahradě a odstraňování popadaných stromů. Také jsme
letos zvládli posbírat železný šrot, pomohli jsme holkám z ČČK
postavit i shodit máj, ale v neposlední řadě byli naši kluci několikrát pomoct v Moravské Nové Vsi, v obci zasažené tornádem.

Zkusme se v tom všem shonu a stresu na chvíli zastavit a zamyslet se nad tím, co nám ten uplynulý rok přinesl nebo vzal, co
jsme udělali nebo neudělali, přestože jsme mohli, s kým jsme se
pohádali nebo koho jsme rozveselili.

V létě jsme uspořádali tradiční Posezení u hasičárny a jelikož
to byla po dlouhé době “abstinence“ (od zábav) 1. akce v okolí,
přišlo tolik lidí, v kolik jsme ani nedoufali. A výdělek této akce
putoval na pomoc bratrům hasičům z Moravské Nové Vsi, kteří
nás na poděkování pozvali na oslavy výročí založení jejich sboru.
I přes všechny tyto smutné události jsme rádi, že jsme navázali
nové vztahy a nová přátelství.

Tento rok byl pro nás pro všechny namáhavý, byl zkouškou
naší trpělivosti, tolerance, výdrže, ohleduplnosti a lidskosti. Obstáli jsme? Co myslíte? Stalo se toho hodně…. neustupující pandemie, děti učící se z domu, učitelé učící se učit z domu, zoufalí
rodiče na pokraji zhroucení, povodně, požáry, tornádo, které jsme
doposud znali jen z katastrofických filmů a které připravilo spousty lidí o střechu nad hlavou.
Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu…. právě
tato slova zdobí mnohé prapory hasičů a myslím si, že náš sbor má
tahle slova opravdu v srdci. Měli jsme hodně výjezdů: čerpání vody
ze sklepů, uvolňování přerušených komunikací v Pitíně, Hostětíně

Pitínský zpravodaj

Bohužel součásti života je i smrt, a proto věnujme tichou
vzpomínku našim zemřelým bratrům B. Berčíkovi, J. Salvetovi
a J. Opáleníkovi, kteří nás v tomto roce opustili.
Závěrem bych chtěla poděkovat panu starostovi, zastupitelstvu, všem kamarádům, sponzorům, příznivcům a také všem členům SDH Pitín za jejich celoroční práci a všem Vám přeji požehnané a klidné Vánoce a v novém roce jen to nejlepší.
Za SDH Pitín Barbora Kovářová, kronikářka.
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Zodpovědnost
Bjørnstjerne Bjørnson
Nejdůležitější vědomostí pro člověka je naučiti se bdíti sám nad sebou. A nejdůležitější hned na to umění jest bdíti nad svými potomky. Tato slova Huberta Spencera budou brzy úkolem celého světa. Avšak učit se bdíti sám nad sebou, učit se bdíti nad svými dětmi
– to má mravní účel a to jest jediný prostředek, kterýž přijati lze za základ.
Zvíš-li už záhy ve svém mládí, jak jest tělo tvé složeno a jak pracuje, a poučíš-li se důkladně o tom, čím mu můžeš uškoditi, aneb
prospěti, a tím i těm, kteří budou někdy tebou zrozeni, aneb od tebe odvislí, potom bude toto vědění tvé nejspolehlivějším strážcem
tvým a to nikoli jen tehdy, kdy ho budeš chtíti k tomu potřebovati, nýbrž propůjčí ti z pravidla i vůli k tomu. Nic nebudí tak pocit zodpovědnosti, jako poznání věci. Avšak toto poznání nesmí nadejíti příliš pozdě.

Já nemám strach
Já nemám strach. Všichni neustále řeší věk, že nám bude zbytečně moc let. Já nekoukám dozadu, ale ani v před. Mně je to jedno,
já žiju tady a teď. A říkám zas a znova, že věk a stáří jsou jen slova. Já nemám strach ze šedých vlasů a nepočítám kolik mi zbývá času
a nehledám si vrásky okolo očí, nějak bylo, nějak je a tím to končí. Prej přibudou vrásky, změní se postava, mě to je jedno, se mnou
to nemává. Prej budu zapomínat až mi bude více let, mě je to jedno, jsou věci, co bych klidně zapomněla hned. A říkám zas a znova, že
věk a stáří jsou pouze slova. Já nemám strach z šedých vlasů a nepočítám, kolik mi zbývá času.
Marie Kuželová
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Pitínský zpravodaj

Rok 2021 v Českém červeném kříži
Když se pozastavím nad uplynulým rokem 2021, tak mohu
v první řadě konstatovat, že byl pro naši organizaci v některých
ohledech stejný jako roky předchozí a v jiných naopak možná až
příliš mimořádný.
Jako každý pátý rok, tak i tento letošní padla na náš spolek
karta, pověřující nás k uspořádání akcí, které se v průběhu roku
v Pitíně konají. Co se týká příprav, naplánován byl fašankový průvod, stavění a kácení máje a hodové veselí na celý víkend. Bohužel
z těchto akcí jsme mohly uspořádat jen stavění a kácení máje. Zde
myslím, že není třeba dlouhého vysvětlování.
Mimo zapojení se do kulturního života obce jsme jako každý
rok na jaře uspořádaly sbírku použitého šatstva.

Rádi bychom věnovaly tichou vzpomínku na pana Bohuslava Berčíka, který nás v únoru navždy opustil. Moc děkujeme
naší člence Hance Savarové za pomoc při testování dětí v mateřské škole. Během roku jsme jako pokaždé pomáhaly s úklidem
a úpravou veřejného prostranství a zeleně v okolí. S pomocí jsme
se zapojily i pro tornádem zasažené vesnice na Hodonínsku. Když
jsme zaslechly zprávy o této události, tak jsme mezi členkami
uspořádaly peněžitou sbírku a s našimi hasiči za vybranou částku
nakoupili potřebný materiál, který hasiči převezli do postižených
obcí. Tímto chceme ještě jednou poděkovat těm, kteří se do sbírky
zapojili. Velké díky.
S blížícím se koncem prázdnin jsme s potěšením po roční odmlce mohli pozvat všechny členky našeho spolku na malé posezení na orelskou chatu. Je to pro nás místo plné veselí, povídání,
sdílení zážitků a radosti. To, že se sejdeme, není však jen pro tento
jediný případ, v průběhu roku také navštěvujeme členky, které
mimo jiné oslavily své životní jubilea.

Sbírka

Orelská chata
Na závěr bych chtěla poděkovat všem členkám ČČK, starostovi obce, zastupitelům a ostatním složkám za podporu a spolupráci
při našich akcích.
Všem spoluobčanům přeji především mnoho zdraví, klidné
a pohodové svátky vánoční a ať nastávající rok 2022, nám dodá
samé radosti a zdraví.
Stavění máje
Pitínský zpravodaj

Otílie Šašinková
předsedkyně ČČK
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Pitěnská beseda v roce 2021
První akcí našeho spolku v roce 2021, měl být v březnu již tradiční košt slivovice, nahrazující třikrát zrušený košt z roku 2020. Vzhledem k přetrvávajícím protiepidemickým opatřením, museli jsme
nakonec zrušit i tento termín. A tak 95 vzorků pálenek, ohodnocených degustační komisí začátkem března 2020, mohli jsme jejich
dárcům a ostatní veřejnosti, prezentovat až v sobotu 16.10.2021.
Košt se uskutečnil jako vždy v místním kulturním domě. K tanci a poslechu, hrála návštěvníkům tentokrát známá kapela Kasanova a již tradičně bylo připraveno drobné pohoštění. Přesto, že
návštěvnost nebyla velká, akce splnila svůj účel a kdo ji navštívil,
určitě nelitoval.
Ze stejných důvodů jako košt slivovice, museli jsme zrušit také
oblíbené dubnové otevírání pramene Olšavy. Přesto jsme však
k pramenu vyrazili a provedli jsme generální úklid a opravu přístupu ke studánce – viz foto.
Po částečném rozvolnění opatření, uskutečnil se v pátek
25.6.2021 na kopci Jahodiska již šestý ročník svatojánského ohně.
Příznivé počasí a tradičně bohatý program, přilákali k dubu rodiny jak místní tak přespolní, včetně dětí. A tak jsme se mohli po
dlouhé době na čerstvém vzduchu společně a bez respirátorů nadechnout, za doprovodu kytary si zazpívat a pobesedovat při opékání špekáčků. Po setmění, byla pak zapálena tradiční vatra. Její
vysoké plameny, zapadající slunce, jenž prosvětlovalo ztemnělou
korunu dubu rodiny a pod tím vším v údolí náš krásný Pitín, vytvořily společně úžasnou a nezapomenutelnou přírodní scenérii.
Tato akce, neobešla by se bez zajištění protipožárního opatření
členy SDH Pitín, za což jim patří upřímné poděkování. Poděkování patří také členům ZS Pitín za vstřícnost při posečení trávy
v okolí dubu a odklizení sena.
V sobotu 28.8.2021, uskutečnil se v areálu Sportklubu Niva již
7. ročník naší nejnavštěvovanější akce – cyklošou „všechno co má
kola.“ Počasí si s námi doslova pohrávalo, neboť od rána byla obloha
zatažená s častými přeháňkami. Ale již půl hodiny před zahájením
a ještě za drobného deště, začali přicházet první účastníci. Chvíli
před šestnáctou hodinou pršet přestalo a 40 registrovaných účastníků mohlo začít soutěžit v připravených disciplínách. Tradičně bohatý byl také doprovodný program. Největší zájem byl o stanoviště
hlídky Policie České republiky – Obvodního oddělení Bojkovice.
Tam si děti mohly osahat jak služební vodidlo a jeho vybavení, tak
výstrojní a ochranné prostředky policisty, ale také část výzbroje.
Aktivně se do soutěže zapojil také Dům dětí a mládeže z Bojkovic, k vidění byly modely leteckých modelářů z Nezdenic.
Po vyhlášení výsledků a předání cen vítězům, dočkaly se děti
po roční odmlce také tolik očekávaného „překvapení z oblak.“ To
se svým letadlem „čmelák“ zajistil nezištně náš dlouholetý příznivec, pilot Přemysl Rak z letiště v Luhačovicích.
Za součinnost při zajištění akce, patří poděkování ředitelce
Sportklubu Niva paní Haně Šleglové.
Už se zdálo, že nic nemůže zabránit hostování ochotnického
divadla z Ostrožské Lhoty, naplánované na sobotu 13.11.2021.
Spolek měl v našem kulturním domě odehrát komedii Antonína Procházky Zácpa a vše bylo připraveno. V ranních hodinách
jsme ale obdrželi zprávu o náhlém onemocnění jednoho z herců
a o zrušení představení. I to se stává, zejména v dnešní době. Snažili jsme se proto všechny případné zájemce o zrušení informovat jak se jen dalo. Upřímně se omlouváme těm, ke kterým se
informace o zrušení nedostala včas a oni cestu za kulturou vážili
zbytečně.
Závěrem Vám vážení spoluobčané jménem našeho spolku přeji pokojné prožití vánočních svátků a do nového roku 2022 pevné zdraví, hodně úspěchů jak v osobním životě tak v zaměstnání.
A také trochu toho štěstí. Ale jak se říká: „Štěstí je už to, když nás
mine neštěstí.“
Miroslav Kužela, předseda spolku
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Košt slivovice
Pitínský zpravodaj

Úklid u pramene Olšavy

Svatojánský oheň

Všechno co má kola
Pitínský zpravodaj
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Lovu lesu zdar
Náš myslivecký spolek Pitín-Hostětín má za sebou další rok
v přírodě. Opět se jednalo o pěkné chvíle s mnoha zážitky a v tomto zpravodaji se o jeden z nich s vámi podělíme. Také jsme v tomto
roce pořádali dvě akce – tradiční Myslivecký výlet a Svatohubertskou mši. Kdo jste se zúčastnili, určitě nelitujete. V září jsme reprezentovali naši obec s pěti trofejemi na národní výstavě v Lysé
nad Labem. Dále pokračujeme ve vedení našich Pitěnských plůdků …

Přírodovědný kroužek.
tento kroužek vznikl tři roky zpět s obavami, že možná o něj
nebude zájem. No a co se nestalo. Letos nám tam chodí už 23 dětí.
A ne ledajakých dětí. Ty naše, Pitěnské a Hostěcké, jsou opravdu
moc šikovné. Poznají mnoho stromů, stopy zvěře, ví, jak se v přírodě chovat, jsou zvídavé. To ale není jen naše zásluha. Děti hrdě
popisují, co vše zažili v našem okolí s rodiči a prarodiči. Takový
kroužek s takovým materiálem je radost vést. Pevně věřím, že nám
touha po nových zážitcích neochabne.

Svatohubertská mše

Výstava v Lysé nad Labem
přímo přede mnou něco je. Stěží rozeznávám obrysy. Ano, opravdu, něco tady stojí a dívá se rovnou na mě. Je to krásná, velká laň.
Netuší, že se nemá čeho bát a vzápětí mizí ve křoví.
Zážitek to byl pěkný, ale bohužel fotku se mi nepodařilo udělat. Noc nic, pokračuji dál. V klidu přejdu přes louku nahoru na
kopec. Kolem mě si jen vesele poskakuje srnčí. Párkrát jej vyfotím. Ale to není ta pravá fotka, pro kterou jsem se rozhodla dnes
ráno vstát z postele.
Nahoře na kopci se mi podaří zradit dva milence, kteří si tu
dávali rande. Byla to mladá laň s mladým jelenem. Asi jsem jim
to rande zkazila, protože se hned rozutekli pryč. A fotka? Zase
žádná.

Slepýš a děti

ZáŘíjové setkání
V neděli ráno mě burcuje budík. Venku je ještě tma a já celá
rozespalá si oblékám tmavou, teplou mikinu, nazouvám tenisky
a beru fotoaparát. Nasedám do auta a netrpělivý manžel mě s radostí odváží pryč.
Najednou stojím sama v úplné tmě někde v lese a jen v dálce
pozoruji mizející reflektory auta. „Tak co? Hrdinko, vždyť si chceš
vyfotit parádní fotku. Tak proč tu tak nehybně stojíš? Pohni se
a běž! Nemáš se přece čeho bát?!“ uklidňuji sama sebe. Zhluboka se nadechnu a vyrážím vstříc dobrodružství. Nic nevidím,
nic neslyším. Ozývá se jen tlukot mého vlastního srdce a pomalu
postupuji vpřed.
Náhle se ocitám na okraji louky. Již se rozednívá a já začínám lehounce vidět před sebe. Jak se tak rozhlížím, všímám si, že
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Dostávám se k protější straně lesa, kde začíná lesní cesta. Tuto
cestu velice dobře znám a proto jsem se rozhodla, že půjdu tudy.
Vcházím dovnitř a krok za krokem opatrně našlapuji. Snažím se
být potichu, abych žádného tvora v lese nezradila. Nic a nikoho
nepotkávám. Jediné, čeho si všímám, je, že se zvedá vítr. Stále
pokračuji po cestě a najednou, jakoby na mě někdo zavolal: „Otoč
se a běž doprava!“ Následuji instinkt lovce. Bez váhání se otočím, udělám pár kroků vpřed a zůstávám stát jako v transu. Barvy (krve) by se ve mně nedořezal. Přímo přede mnou se sklání
k zemi. Obrovský jelen s obrovský parožím. „Nesmíš ho zradit!
Nesmíš ho zradit!“ zní mi hlavou. Po pravé ruce mám nějaký malý
seschlý stromeček, za který se rychle schovávám. „Je to dobré.
Neví o mně.“ bleskne hlavou druhá myšlenka.
Ze svého chabého úkrytu nehnutě pozoruji krále, jak se majestátně nese svým panstvím. Král obchází dokola kolem mě. Po
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chvilce seberu špetku odvahy a vystrčím hlavu. Chci si ho vyfotit,
ale vůbec nepřemýšlím, že bych měla zvolit vhodnou kompozici
nebo nastavit foťák. V ten okamžik neexistuje žádná jiná myšlenka, nic jiného než Král.
Pozoruji ho, jak se nese, jak má hlavu výsostně zvednutou nahoru, jak se pyšní svou ozdobou. Kráčí pomalu, jakoby všemu dával najevo: „To jsem já. Král a pán tohoto lesa!“ Nedokážu z něj
spustit oči. A on? On se z ničeho nic otočí a zamíří si to rovnou
na mě. „Co to dělá? On jde kde mně? Co mám dělat? Co mám
teď dělat?“ Nic. Se zatajeným dechem zůstávám bez hnutí sedět
ve své skrýši a čekám, co se stane. Jelen přichází blíž a blíž. Skoro
mi funí do obličeje. Když v tom si mě všimne a dvěma obrovskými
skoky odskakuje pryč.
Vydechnu. S bušícím srdcem a třesoucíma se rukama opatrně
vylézám ze svého útočiště a fotím pár posledních fotek. On si mě
taky krátce prohlédne, pak otočí hlavu a v naprostém klidu si odkráčí do svého panství. Stále se za ním dívám a jsem vděčná za
tento nezapomenutelný zážitek.
Díky svatý Huberte!
Fotolovu zdar!
Dagmar Kozubíková

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pitín
V roce 2021 činnost základní organizace byla opětovně poznamenána epidemií COVID 19 a omezujícími opatřeními nařízenými pro
celou společnost. I když jsme se s nimi naučili všichni žít, má daná
situace vliv na spolkový život organizace. Došlo ke zrušení celé řady
akcí v rámci okresu i kraje, které v minulosti členové navštěvovali.
Základní organizace se soustředila na zlepšení celého areálu
a provedla řadu oprav a úprav. Došlo k úpravě elektrického rozvodu
na záchod a do venkovního osvětlení přítel Sukaný, obložení místnosti záchodu přítel Michalčík, úpravě sklepa a drobným opravám střechy. Venkovní posezení u ohniště bylo vyrobeno a upraveno a přátelé Kučera a Svoboda udělali velmi hezkou a účelnou práci. Údržba
venkovního areálu srovnala povrch dovezenou zeminou a pravidelně
sekala, kde zejména přátelé Vaculín a Šašinka odpracovali řadu brigádnických hodin. Na podzim jsme na požádání provedli pro některé
občany orbu naším malotraktorem přítel Slámečka. Nemohu zároveň
zapomenout na přítelkyně Remešovou a Černíčkovou, které se staraly o úklid a pořádek vnitřních prostor budovy.

Musím zmínit z hlediska ČZS významné ocenění i pro naši základní organizaci, když přítelkyni Machálkové byla ústředím ČZS
udělena stříbrná medaile Českého zahrádkářského svazu a to za
celoživotní práci v Českém zahrádkářském svazu.
Bylo zároveň doplněno mini muzeum o další exponáty. Návštěvnost klesla na 65 zájemců o prohlídku, což bylo dáno stanovenými celospolečenskými omezeními. Nejvzdálenějšími návštěvníky našeho muzea byli zájemci z Holandska, Rozvadova
a Bratislavy.
Na závěr musím poděkovat panu starostovi a obecnímu úřadu, bez jejich pomoci by základní organizace se nemohla rozvíjet,
Ještě jednou děkuji.
Přejeme i všem občanům obce krásné a pohodové vánoční
svátky a v příštím roce hodně zdraví, osobní spokojenosti a život
bez epidemie a omezení společenského života.
JUDr. Stanislav Novotný

Areál byl využit členy organizace i dalšími občany obce k oslavě různých výročí a setkáním. K dispozici při těchto akcí je sociální
zázemí, klubovna a hezké venkovní posezení.

předseda ZO ČZS Pitín

Orel Pitín
Další podivný rok je za námi.
S Orly jsme toho letos kvůli omezením ani nemohli stihnout
moc, ale co jsme stihli, to stálo za to!
Ozdobili jsme velikonoční vajíčkovník, v tradičním dubnovém
termínu jsme místo Pitěnského škrpálu uspořádali na srubu brigádu a v červnu jsme se potkali na Pohádkovém lese. Bylo znát, že se
už po lockdownu všichni těšili na příjemnou akci pro děti, protože
letos si naši pohádkovou trasu prošlo tolik dětí, že nám málem
došly odměny. Dětí bylo dohromady více než sto.
Léto na orelské chatě jsme si užili dosyta při příměstských pobytech pro místní děti. Na táboře pro mladší jsme opět cestovali z pohádky do pohádky. Letos jsme týden strávili s Maruškou
a dvanácti měsíčky, Budulínkem, mladým pitínským vodníkem
a s Červenou Karkulkou a Šípkovou Růženkou. Starší děti se na
týden přenesly do doby kamenné a vyzkoušeli si, jak se asi žilo
v táboře lovců mamutů. Lovili, kreslili pravěkou mapu, stavěli
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chýši, rozdělávali a udržovali oheň, šili oděvy z kůží a za odměnu
dostávali zuby ulovených zvířat.
Naposledy jsme se ve větším počtu sešli na říjnové drakiádě.
Ta se letos vydařila – počasí nám přálo, draci létali, děti se vyběhaly, zkrátka to bylo příjemné nedělní odpoledne. Poté už si jen
pár Orlíků přišlo na chatu k „Mikulášskému okénku“ pro nadílku.
Mikuláš s andělem prý museli do karantény, a tak jim malý dárek
vydal jen hodný čert.
A kdy se zase na nějaké orelské akci znovu potkáme? Uvidíme… Plánů a nápadů máme spoustu, tak snad nám bude dopřáno
dostatek štěstí, času, chuti a hlavně zdraví k tomu, abychom je
v příštím roce mohli uvést k životu. Vám všem přeju jménem svým
i jménem všech členů Orla totéž – štěstí, zdraví, čas a chuť věnovat
se věcem a činnostem, které máte rádi a které vám dělají radost.
Za Jednotu Orla Pitín
Kateřina Šleglová
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Příměstské tábory
na Orelské chatě
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Už je to 40 let, kdy mne osud a můj manžel přivedli do Pitína…
Rok 2021 se tedy pro mne stal rokem plným očekávání. Stále
slyšíme ze všech stran, že za všechno nedobré může ta nemoc, která
nám už delší dobu „vládne“. Stále jsem těmto myšlenkám nedávala prostor a snažila jsem se dívat na dění kolem sebe pozitivně.
Teď , když se ohlížím za již uplynulým rokem, musím přiznat, že
mi ty růžové brýle spadly. Mluvím o dění na Nivě. Snažila jsem se
za pomoci kamarádů a brigádníků připravit co nejlepší podmínky
pro návštěvníky. Už v lednu, kdy byla z nařízení vlády uzavřena pro
sportovce nafukovací hala, jsme obnovili lajny na tenisovém kurtu.

jsme museli vysávat ručně, což bylo časově a fyzicky náročnější.
Také jsme letos docela bojovali s problémy a závadami v technologii úpravy vody. Nebylo výjimkou, že nám přijel na opravu pan
Kristek i v sobotu nebo v neděli. Letošní letní sezonu se podařilo
obsadit pozice plavčíků, obsluhy u pokladny a také v bufetu dostatečným počtem šikovných brigádníků. Nicméně léto bylo, co
se týká návštěvnosti koupaliště, velmi slabé. Bylo to jedno velké
zklamání a smutek. Nikomu bych nepřála zažít tu beznaděj, když

17.března spadla nafukovací hala. Bylo zjištěno, že došlo k výpadku jedné fáze a pravděpodobně tím se také stalo, že nenastartoval záložní zdroj. Halu se podařilo nafouknout a nebyla zjištěna
žádná škoda ani na osvětlení ani na foliích haly. V polovině dubna
jsme halu zbourali a uklidili do skladu. Tím skončila zatím nejsmutnější zimní sezóna.
3. května začalo rozebírání dětského bazénku – rozřezali jsme
plasty, vybourali beton kolem bazénu a obnažili tak všechny trubky. V systému trubek byla nalezena prasklina, která byla příčinou
dlouhodobých ztrát vody. Na konci května bylo vyčištěno a napuštěno velké koupaliště. V červnu jsme provedli betonování podlahy
dětského bazénu. Firma Diamant dodala a osadila kostru bazénku a provedla položení folie a dokončení. Dále pak následovalo
zabetonování a pokládka zámkové dlažby. To už bylo léto, a tak
bylo naším velkým úspěchem, že se nám podařilo bazének uvézt
do provozu. Téměř celou letní sezónu byl mimo provoz automatický vysavač, který měl závadu a oprava trvala víc než měsíc. Tak

je krásný letní den, třeba sobota , koupaliště je uklizeno, voda průzračně čistá, v pokladně v bufetu a na místě plavčíka jsou všichni
připraveni a nikdo nepřichází. Čekáte hodinu, někdy dvě nebo
tři hodiny a pak se rozejdete s tím, že třeba zítra to bude lepší
a opravdu přijdou. Třeba ti, kterým v loňském roce tak moc scházel dětský bazének. Teď se mi hlavou honí spousta příhod z koupaliště, pochvaly za pečlivě udržovaný areál, za čistou vodu, krásné prostředí, za výborný výběr ledňáčků, dobré pivo a vždy milý
přístup všech zaměstnanců k návštěvníkům. Moc chci poděkovat
všem, kdo se na provozu koupaliště jakkoli podíleli.
Součástí areálu jsou také dětská hřiště, která v minulosti odděloval plot. Na podzim loňského roku umísťovala odborná firma cvičící stroje a rozebrala část oplocení. Po dohodě s OÚ jsme
provedli demontáž branky a zbylé části plotu, a to z důvodu zajištění bezpečnosti. Tak jak stárnou dřevěné prvky na dětském hřišti, nastala nutnost tyto začít obnovovat. V havarijním stavu byla
část lodi se sítí, a potom také prvek, který připomíná žebřík. Nové
trámky byly vyrobeny a pak se ještě natíralo.
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V říjnu jsme zazimovali koupaliště a nastala otázka, jak zabezpečit na zimu nový dětský bazén. Nakonec přijel technik od
výrobce bazénku a provedl utěsnění a vypuštění systému trubek.
Bazének jsme napustili, vyrobili dřevěnou konstrukci a překryli plachtou. V říjnu se nám také podařilo postavit nafukovací
halu, ale protože v den stavby foukal silný nárazový vítr, nebylo
možné zavěsit světla. Takže jsme pokračovali až v úterý, kdy se
počasí zklidnilo. Hurá: 4.listopadu jsme mohli na hale přivítat
první klienty.
V průběhu celého roku byla v provozu také ubytovna. Objevil
se velký problém, a to kuny na půdě. Nakonec jsme nakoupili pachové odpuzovače a rozmístili je na půdě, utěsnili jsme všechny
možné otvory na střeše i v podhledech a požádali sousedy, aby

odstranili větve ořechu, které sahaly až ke střeše. Po dlouhém snažení se nám podařilo kuny vypudit. Snad už to tak zůstane.
Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří jakkoli pomohli na
„Nivě“ : panu starostovi, všem zaměstnancům obecního úřadu,
členům TJ Pitín, členům SDH Pitín, všem brigádníkům, kamarádům a ochotným sousedům. Moc si vaší pomoci vážím.
Do nového roku nám všem přeji: Aby v nás neuhasínala Víra
v dobro každého člověka. Aby nám svítila Naděje, že jsou kolem
nás přátelé co nás neopustí. Aby nás provázela Láska našich blízkých.
Za SPORTKLUB NIVA
Hana Šleglová, místostarostka

Tělovýchovná jednota Pitín
Rok 2021 byl stejně jako ten předcházející plný opatření
a restrikcí v boji s nemocí covid 19. V celém roce jsme se maximálně snažili využít období, kdy sportovat šlo, i když za cenu
zvýšených nákladů a hygienických opatření. Jarní část sezony
se opět nekonala, od dubna však mohly začít trénovat všechny
týmy venku. Tělovýchovná jednota zajišťovala v roce 2021 činnost
týmů benjamínků (do 5 let), přípravky (6 – 10 let), žáků (11 – 14
let), dorostu (15 – 18 let), mužů a starých pánů. Stejně jako v loňském roce jsme pokračovali ve spolupráci se Slováckou Viktorií
Bojkovice. Umožňuje nám to především zapojení dětí z Pitína
a Hostětína do sportování v jednotlivých kategoriích, kde bychom
samostatné konkurenceschopné družstvo sami nebyli schopni zařídit. Objeví se občas silnější ročníky, s nimiž dokážeme konkurovat a postavit celý tým (ročníky 2004 a 2005 nebo nyní 2014
a 2015), ale dlouhodobě by to bylo velmi komplikované. Výchova
mládeže v Pitíně začala v roce 2014 ve spolupráci se Základní
školou Pitín a je dobře, že kluci z tehdejší přípravky a dnes dorostenci (ročníky 2004 a 2005) již nyní vypomáhají našemu družstvu
mužů a ve starších žácích máme další naděje. To ukazuje, že nastavený směr je správný, a že se nám podaří fotbal v Pitíně udržet.
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Skvělé sportovní zázemí v Pitíně a výborná spolupráce s obcí,
Sportklubem Niva a Základní školou Pitín v oblasti sportu dává
naději, že obecně sport i fotbal v Pitíně budou na dobré úrovni
a dokážeme do sportu zapojit hlavně děti z Pitína a Hostětína.
Netýká se to jen fotbalu, ale potkáváme se i u nohejbalu, florbalu
a tenisu. Můžeme mít momentálně radost, že v říjnu opět začala
fungovat nafukovací hala, a i při zhoršeném počasí můžeme pokračovat v naší činnosti. V době vánočních svátků budeme chtít
uspořádat turnaj v nohejbale nebo tenise, do kterého bychom
rádi zapojili ostatní spolky v Pitíně.

hale v prosinci. Díky letnímu termínu bylo možné navýšit počet účastníků na 15 družstev a využít výborného zázemí sportovního areálu v Pitíně. Přestože jsme neměli v letošním roce
v turnaji vlastní družstvo, tak některé naše děti hrály za SK SV
Bojkovice nebo 1. FC Slovácko „dívky“. Kromě těchto družstev
přijely týmy ČSK Uherský Brod, TJ Šumice, SK Sokol Hradčovice, 2 týmy 1.FC Slovácko, 2 týmy FC FASTAV Zlín, FC TVD
Slavičín, JISKRA Staré Město, TJ Štítná nad Vláří, 1 FC Viktorie Přerov, FK Ostrožská Nová Ves. Vítězem letošního ročníku
se stal tým FC FASTAV Zlín před 1. FC Slovácko.

Významnou akcí v roce 2021 byl turnaj starších přípravek
KUDY CUP, který byl již 4. ročníkem, ale prvním, jenž se uskutečnil v Pitíně. Dosud se předchozí ročníky hrály v bojkovické

Turnaj se koná pravidelně pod záštitou Ondry Kúdely, který mládežnický fotbal v Pitíně dlouhodobě podporuje a dětem
kromě finančního daru pro turnaj předal i nové míče.

Benjamínek a přípravka
(hodnotí trenér přípravky Michal Vrba)
Před více než 2 roky jsme začali pracovat i s dětmi z mateřské
školy a založili tzv. benjamínek, do kterého chodí děti od 3 do
5 let. Cílem v první řadě není jen fotbal, ale všeobecná pohybová aktivita. První děti z těchto benjamínků (ročníky 2014 a 2015)

nám v letošním roce přešly do přípravky a na konci června si užily
i svůj první fotbalový turnaj v Bojkovicích. Tam se vůbec neztratily, porazily i týmy z ČSK Uherský Brod. Jsme velmi rádi, že i pro
další období bude benjamínek fungovat, aktuálně se ho ujali paní
učitelka z Mateřské školy Pitín Nikola Lukášová a trenér Pavel
Hruška.
Dosavadní trenéři benjamínku Michal Vrba, Milan Smolka
a Martin Borák s posunuli k přípravce, která v letošním roce
odehrála podzimní část Okresní soutěže přípravek okresu
Uherské Hradiště. Nově je možné hrát utkání na dvou hřištích, na hlavním hřišti hraje starší přípravka (děti do 10 let)
a na menším hřišti mladší přípravka (děti do 8 let). Na obou
hřištích hrály především děti z Pitína a Hostětína, nicméně
děti ze starší přípravky trénují především v Bojkovicích. Ve
všech utkáních jsme byli konkurenceschopní a jsme rádi především u malých dětí, že byly schopny konkurovat i dětem
z větších obcí. Přípravku v okresní soutěži reprezentovaly tyto
děti z Pitína a Hostětína:
Starší přípravka (ročníky 2011 a 2012) – Míša Pospíšil, Tonda
Berčík, Adélka Berčíková, Luděk a Honza Juráskovi, Ondra Borák, Viktor Trška, Jonáš Savara a Tomáš Lysáček
Mladší přípravka (ročníky 2013 a mladší) – Kuba Borák, Milan Smolka, Domča Vrba, Matěj Kozubík, Matěj Kovařík, Matěj
Janůj, Míša Šmotek, Terezka Vaňková, Vašek Šafář, Jindra Savara
a Filip Kavka.

Pitínský zpravodaj

27

Žáci
(hodnotí vedoucí družstva žáků Petr Pospíšil)
Tak jako v loňském roce i letos byla zrušena jarní část soutěže.
Družstvo žáků ukončilo sezónu 2020/2021 na 2. místě těsně za Nivnicí. Během letní přestávky, konkrétně od 9. do 13. srpna hráči a hráčky
absolvovali přípravu na nový ročník, a to formou příměstského soustředění na stadionu SK Slovácká Viktoria Bojkovice, kde se zdokonalovali ve fotbalových dovednostech. Sezóna 2021/2022 započala
utkáním v Popovicích, které jsme porazili 2:3 a dále úspěšně pokračovala, takže po 9 vítězných zápasech a těsné prohře 5:6 s Havřicemi
družstvo žáků „přezimuje“ na prvním místě okresní soutěže. Doufejme, že epidemiologická situace nám dovolí odehrát i jarní část, kdy
bychom rádi navázali na kvalitní výsledky z podzimu.

Velký díky patří trenérovi Kamilu Berčíkovi a všem, kteří za
družstvo žáků v roce 2021 nastoupili: Matěj Berčík, Adéla Berčíková, Adam Bětík, Nicolas Dirda, Martin Chmela, Štěpán Jál, Jan
Janůj, Petr Kavka, David Kočica, Antonín Koubek, Viktor Michalec, Ladislav Mlček, Teodor Neveselý, Tadeáš Pešek, Michal Pospíšil, Lucie Pospíšilová, Tomáš Raždík, Dalibor Toman, Matyáš
Urbánek, Bronislav Valíček, Miroslav Zemánek.
Počty vstřelených branek: Toman D. (11), Bětík A. (9), Kočica D. (9), Urbánek M. (6), Zemánek M. (6), Valíček B. (5), Jál
Š. (5), Chmela M. (4), Kavka P. (3), Koubek A. (3), Dirda N. (3),
Berčík M. (2), Berčíková A. (2), Janůj J. (2), Michalec V. (2),
Pešek T. (1).

Dorost
(hodnotí vedoucí mužstva dorostu Michal Vrba)
Dorost působil v sezoně 2020/2021 v Okresním přeboru dorostu, ve kterém zůstal i po ukončení sezony na 1. místě. Sezona
však skončila nedohraná, a na jaře roku 2021 se uskutečnily již
pouze přátelské zápasy spojeného dorostu Bojkovic. Ze zkušenosti z ročníku 2020/2021 jsme se rozhodli, že dorost do sezony
2021/2022 nepřihlásíme, neboť z důvodu výpadku hráčů v mužích odehráli dorostenci i 3 utkání za víkend, kdy nastupovali za
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pitínský dorost, bojkovický dorost i muže. Nyní na podzim se toto
ukázalo jako dobré řešení, protože hráči dorostu z Pitína Miloš
Klimeš, Michal Vrba, Tomáš Malár, Martin Kalík nebo Vojta
Kovář již chodili hrát za muže pravidelně, a vedle toho odehráli 12 zápasů Krajského přeboru dorostu Zlínského kraje, kde se
s Bojkovicemi drží na pěkném 6.místě. Kromě dorostenců z Pitína
významně mužům pomohli taktéž další dorostenci z bojkovického týmu, především Honza Gago, Filip Kalík, Michal Machala
a Adam Kundrata.
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Muži
(hodnotí trenér Roman Stružka)
Sezóna 2020/21 nebyla, stejně tak jako ta předešlá, dohrána
z důvodu opatření proti šíření nemoci Covid – 19. To byla škoda
vzhledem k výsledkově dobře rozehrané soutěži.
Fotbalové dění mohlo znovu ožít až v dubnu 2021, a i když
se soutěž již nehrála, hráči byli natěšení a začali od 16.4. až do
10.6. znovu trénovat. Za toto období odtrénovali 7 tréninkových
jednotek a po posledním tréninku si dali na měsíc volno.
Příprava na novou sezónu začala 14.7. a byla velmi krátká,
protože už 25.7. tým čekalo pohárové utkání v Traplicích a 7.8.
první mistrovské utkání v Rudicích. Za toto přípravné období
stihlo mužstvo 5 tréninkových jednotek, odehrát jedno přípravné a jedno pohárové utkání. V pohárovém zápase jsme až do
konce sahali po postupu do dalšího kola, ale v 88. minutě rozhodl o postupu domácích svým čtvrtým gólem v zápase kanonýr D.
Blaha a pečetil výhru 4:3. V přípravném utkání jsme deklasovali
Komňu 11:1.

Realizační tým:
trenér Roman Stružka, asistent trenéra Vlastimil
Šašinka, vedoucí družstva Karel Holík st.
Kádr družstva v mistrovských zápasech (v závorce
počet zápasů, vstřelených branek / u brankářů
obdržených branek).
• Pitín (Bojkovice B):
brankař Ladislav Salvet (7; 9) – Adam Savara
(8; 0), Pavel Schäffer (1; 0), Zdeněk Spáčil (7;
0), Michal Králík (7; 0), Marek Kuchař (10; 4),
Tomáš Vavrečka (10; 0), Karel Holík ml. (9; 0),
Roman Martinec (7; 0), Filip Vápeník (8; 0),
Libor Kozáček (9; 0), Jaroslav Kříž (5; 4), Martin
Varaďa (7; 3)
• Dorost:
brankař Michal Machala (3; 7) – Michal Vrba
(10; 1), Tomáš Malár (6; 0), Miloš Klimeš (7; 3),
Filip Kalík (6; 1), Jan Gago (8; 0), Adam Kundrata (1; 1), , Martin Kalík (4; 0), Michal Machala
(2; 0) Vojtěch Kovář (1; 0)
• Bojkovice A:
Tomáš Jurča (3; 5), Patrik Martinec (1; 2), Petr
Gago (1; 1)
jednoduché, ale účelné hře soupeře. V podzimní části náš tým
6x zvítězil, 2x remizoval a 2x prohrál, získal 20 bodů při skóre
25:16, což znamená 4. místo se ztrátou 7 bodů na překvapivého lídra Korytnou. Nejlepším střelcem se stal Tomáš Jurča s 5
brankami, které stihl nastřílet v prvních třech utkáních, než si
přivodil zranění kolene. Střelecká potence Tomáše nám v dalším průběhu soutěže chyběla. Umístění po podzimní části není
vzhledem k ambicím o čelo tabulky velmi příznivé, ale čeká nás
ještě polovina soutěže a pokud přistoupíme zodpovědně k zimní
přípravě, můžeme se o čelo tabulky ještě poprat. Pozitivem je,
že hráči dorostu mají chuť se začlenit do tréninků a zápasů týmu
mužů a zvykají si na tvrdost dospělého fotbalu.

Ostrý start do podzimní sezóny čekal mužstvo 7.8. v Rudicích. Po nepřesvědčivém výkonu urvalo vítězství 2:1 až v samém
závěru. Postupně porazilo Komňu 4:0, prohrálo v Drslavicích
5:3, remizovalo se Suchou Lozí 2:2, porazilo Přečkovice 3:0,
Bystřici 3:0, Bánov 4:2, prohrálo v Korytné 4:1, zvítězilo nad
Žítkovou 2:1 a v posledním utkání remizovalo se Starým Hrozenkovem 1:1. Kromě zápasu s Komní, kde v 51 minutě tým vedl
už 3:0 a v klidu zvítězil, ostatní zápasy byli vždy dramatické až
do úplného závěru. Nejlepší zápas družstvo odehrálo v Bánově,
kde podali všichni hráči velmi dobrý a obětavý výkon, nepovedly
se mu zápasy s Drslavicemi a Korytnou. V Drslavicích během
10 minut dostalo tři branky a v Korytné nedokázalo čelit velmi

V utkáních nastoupilo 25 hráčů, na začátku sezóny nás posílil
na postu brankaře Ladislav Salvet, který do týmu velmi dobře
zapadl. Ve třech utkáních nastoupil T. Jurča, který nepatřil do
základní sestavy A týmu Bojkovice a v týmu Pitína se rozehrával. V utkání s Bánovem nastoupili dva hráči základní sestavy
A týmu Bojkovic P. Gago a P. Martinec, stabilně nastupovalo několik dorostenců. Do zimní přípravy by se měli zapojit dva noví
hráči z Bystřice p. Lopeníkem a snad i někteří hráči po zranění.
Na závěr nezbývá než doufat, že se fotbal znovu nezastaví
z důvodu opatření proti šíření nemoci Covid – 19 a že se kompletní tým bude moci sejít druhý lednový víkend na začátku zimní přípravy.

Staří páni
Staří páni se pravidelně scházeli na úterních trénincích a v roce
2021 sehráli pouze jedno přátelské utkání, kdy na domácím hřišti
v Pitíně přivítali silný tým z Bylnice a zvítězili 4:2. Další utkání
bylo z důvodu nemocí a dalších pandemických omezení těžké pořádat, tak snad se v příštím roce situace zlepší.
Tělovýchovná jednota Pitín děkuje všem svým členům
a partnerům za spolupráci v roce 2021, děkujeme především
Pitínský zpravodaj

obci Pitín a Slovácké Viktorii Bojkovice za podporu a partnerství. Přejeme všem občanům klidné prožití vánočních svátků
a hlavně hodně zdraví v roce 2022, které si mohou zlepšit i tím,
že s námi budou chodit sportovat a zapojí se do dění v našem
spolku. Tělovýchovná jednota Pitín je otevřená všem sportovním aktivitám a podpoří i další sportovní a obecně spolkové
aktivity v Pitíně.
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Společenská kronika
Naši noví občánci
31. 1. 2021 Matěj Josinek

8. 7. 2021 Ema Horalíková

1. 3. 2021 Elen Cekiera

9. 7. 2021 Dominik Janča

1. 3. 2021 Lilian Mahdalová

2. 8. 2021 Vojtěch Bulejko

2. 3. 2021 Jindřich Kozáček

12. 9. 2021 František Šlegl

V roce 2021 oslavili svá životní jubilea
70 let –
			
			
			
			
			
			
			
			

Bulejková Jarmila
Beňová Mária
Jál Josef
Hasoň Pavel
Jálová Helena
Hochmann Vilém
Peřestá Františka
Hasoňová Marie
Krahula Stanislav

80 let – Sukaná Marie
			 Valíček Jaromír
			 Šašinková Ludmila

75 let –
			
			
			
			
			
			
			

Miličková Marta
Jakoubek Josef
Tvarůžková Anna
Peřestý Lubomír
Roubalík Stanislav
Salvet Jaroslav
Kovářík František
Michalčíková Silvestra

85 let – Machálková Zdenka
			 Šafářová Zdenka
			 Jarolímová Mária
90 let – Krahulová Františka
			 Jurásková Ludmila
92 let – Večeřová Božena
94 let – Jálová Anna
95 let – Krahulová Anna

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, lásky a pohody do dalších let.

Už nejsou mezi námi
14. 1. 2021
20. 1. 2021
23. 2. 2021
22. 3. 2021
10. 6. 2021
19. 6. 2021
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Mária Jálová
Věra Zemánková
Bohuslav Berčík
Jaroslav Šašinka
Irma Naňáková
Martin Pinďák

88
79
90
57
83
46

let
let
let
let
let
let

17. 7. 2021
4. 8. 2021
8. 9. 2021
24. 10. 2021
18. 11. 2021
13. 12. 2021

Ludmila Koželuhová
Jenka Fusková
Jaroslav Salvet
Petr Kliment
Josef Opáleník
Františka Krahulová

101
77
75
59
64
90

let
let
let
let
let
let
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UDÁLOSTI 2021

Ukliďme Pitín

Stavění máje

Beseda s důchodci

Hodová mše svatá na Pasekách

Vítání občánků

Vítání občánků

Slovenská strela v Pitíně

Svatohubertská mše

Pohádkový les

Posezení u hasičárny

Hospodská grilovačka

Drakiáda
Připomínka 60. výročí úmrtí J. K. Matochy a návštěva arcibiskupa J. Graubnera

„Obec Pitín jako vydavatel Pitínského zpravodaje si vyhrazuje právo odepřít publikaci příspěvků podle vlastního uvážení.
Vždy bude přihlížet ke koncepci a obsahové kvalitě s cílem zamezit publikaci příspěvků politických stran či příspěvky vulgárního charakteru.
Vydavatel je rovněž oprávněn provést zejména pravopisné a stylistické korektury.“

