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Štěstí, zdraví, pokoj svatý,
vinšujeme vám …

INVESTICE 2016

Chodník Lány.

Dětské hřiště u ZŠ.

Pořízení nové požární
techniky - nákup
dopravního automobilu
je spolufinancován
Zlínským krajem
a Ministerstvem vnitra ČR.
Kanalizace k družstvu.

Obnova hřbitovní zdi.

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
Jistě mi dáte za pravdu, že adventní a vánoční období je časem očekávání, které vnímáme v závislosti na věku
v rozličných rovinách. Tím jak člověk stárne a mění se společnost, jíž jsme součástí, vyvíjí se také forma našeho očekávání. Hovořit v této neopakovatelné vánoční atmosféře o materiálních očekáváních, kdy nám marketingoví specialisté
předhazují lákavé nabídky všeho druhu, mně přijde laciné a nedůstojné. Tito lidé počítají s lidskou slabostí a dobře ví,
že i když si jdeme koupit něco nezbytného, přesto si často odnášíme i to, co nepotřebujeme.
Vánoční čas s sebou nese daleko hlubší poselství vycházející z dávné minulosti. Přemýšleli jste třeba někdy nad
otázkou, čím to je, že nám vánoční svátky nikdy nezevšední? Proč se ponořujeme do jejich příprav, abychom je oslavili co možná nejdůstojněji? Proč často zaprášené staré přátelské svazky oživujeme – tu podáním ruky, tu zasláním
pohlednice či veršované esemesky? Proč, když se vzájemně potkáváme a během roku se zpravidla míjíme, nyní se
zastavíme a vzájemně si povinšujeme „šťastné a veselé“? Odpověď je jednoduchá: Nikdy jindy v roce nemáme potřebu
lidské pospolitosti, vzájemné úcty a sounáležitosti tak silnou, jako o vánocích. Atmosférou vánoc jsou prostoupeny
naše domovy, kdy štědrovečerní večeře se společnou modlitbou a rozzářenýma očima dětí u vánočního stromečku jsou
výrazem tepla rodinného kruhu. Věřící i nevěřící se scházejí v prostorách chrámů, aby v očekávání narození Spasitele
za doprovodu varhan společně zpívali vánoční písně. Nezapomínejme na nemocné a na ty, jejichž místo u stolu zůstalo o štědrovečerní večeři prázdné, vlídným slovem potěšme osamocené, trpící a bezmocné. Kéž bychom si alespoň
zlomek našich vánočních prožitků uchovali po celý následující rok.
Blíží se počátek nového roku a tak chci využít tohoto času a připomenout, že život je poskládán z mnoha denních
drobností, které ovšem v součtu přinášejí velký užitek. Během posledního roku mě několik takových zdánlivých maličkostí potěšilo. Co mám na mysli ? Myslím vás, pitínské občany, na které je vždycky spolehnutí, kteří se neptají co za to
a sami přijdou s nápadem či radou, co je kde potřeba udělat či vylepšit. A pomohou při různých společenských akcí.
Jenom v adventním čase proběhly tři koncerty, dva v kostele a jeden v kulturním domě. Naší tradiční předvánoční akcí
je rozsvicování vánočního stromečku s jarmarkem, na jehož zdárném průběhu se významně podílela obec, základní
škola a všechny pitínské spolky a sdružení.
Touto cestou bych rád poděkoval nejen zmíněným spolkům a sdružením, ale i obecním příspěvkovým organizacím,
členům zastupitelstva, komisí a výborů, pracovníkům obecního úřadu, spolupracovníkům ze společnosti ZS Pitín,
a.s. a v neposlední řadě vám, všem občanům Pitína a Pitínských pasek, kteří přispíváte k tomu, aby naše obec byla
pořád krásnější.
Během uplynulého roku proběhly v obci také stavební akce, které zase o něco více přispěly k lepšímu životu nás
všech. Jednou z nich byla rekonstrukce sociálního zařízení v objektu ubytovny ve sportovním areálu, která si z obecního rozpočtu vyžádala částku 524.000,- Kč, další akcí byla oprava chodníku v části Lány, kde celkové náklady činily
315.000,- Kč. Některé investice se nám podařilo uskutečnit díky obdrženým dotacím. Jedná se především o obnovu
dětského hřiště u základní školy, na kterou obec dostala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400.000,- Kč
a celkové náklady se vyšplhaly do výše 962.000,- Kč. Další investicí bylo nové oplocení hřbitova. Z celkových nákladů
v částce 1.356.000,- Kč tvořila dotace z Ministerstva zemědělství částku 548.415,- Kč. I Zlínský kraj přispívá finančními prostředky na podporu dalšího rozvoje v obcích. V roce 2016 získala obec částku 100.000,- Kč z programu podpory
vodohospodářské infrastruktury v kraji na dokončení kanalizace u družstva v délce cca 100 metrů. Další dotace jsme
obdrželi na pořízení nového dopravního automobilu pro Sbor dobrovolných hasičů v Pitíně - částku 300.000,- Kč ze
Zlínského kraje a 450.000,- Kč z Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.
Výdaje na koupi hasičského vozidla byly ve výši 1.353.990,- Kč. Na Pitínských Pasekách se uskutečnila oprava části
místních komunikací, která si vyžádala částku 1.332.318,- Kč.
A co nás čeká v roce 2017 ? Chtěli bychom dokončit opravy zbývajících úseků místních komunikací v obci.
Plánováno je i vybudování těch částí komunikací, které doposud chybí. Připravujeme realizaci výstavby sběrného
dvora pro tříděný odpad, opravu veřejného osvětlení, změnu územního plánu a některé další akce. Uvidíme, co nám
finanční prostředky dovolí uskutečnit.
Přeji vám požehnané sváteční dny a v novém roce hlavně štěstí, zdraví, pokoj svatý, na poli hojnost, doma radost
a po smrti království nebeské.
Martin Zálešák
starosta

Pitínský zpravodaj
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Z jednání Zastupitelstva obce Pitín
č. 8 – 18.12.2015
• vzalo na vědomí plnění rozpočtu
obce za 1.-10./2015
• schválilo 6. rozpočtové opatření
obce Pitín 2015
• schválilo rozpočet obce Pitín na rok
2016 takto: celkové příjmy rozpočtu
ve výši 11.662.500,00 Kč, financování ve výši 5.000.000,00 Kč, celkové
zdroje ve výši 16.662.500,00 Kč, investiční výdaje ve výši 7.600.000,-Kč,
provozní výdaje 8.578.500,00 Kč +
financování 484.000,00 Kč, celkové
výdaje 16.662.500,00 Kč
• schválilo rozpočtové limity do
30.000,00 Kč
- starosta , do
700.000,00 Kč - rada obce
• schválilo podle § 84 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a podle § 47
odst. 5 a § 55 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování
územního plánu Pitín v uplynulém
období 10/2010 – 09/2015, jejíž součástí je i zadání změny č. 1 územního
plánu Pitín.
• schválilo pořízení změny č. 1 územního plánu Pitín.
• žádá Městský úřad Uherský Brod,
Odbor rozvoje města, Oddělení
územního plánování ve smyslu § 6
odst. 1, písm. c) stavebního zákona
o pořízení změny č. 1 územního plánu Pitín
• schválilo, aby ing. Václav Obadal
prováděl odbornou lesnickou činnost ve společnosti Lesy Pitín spol.
s r.o.
• schválilo Martina Zálešáka, jednatelem společnosti Lesy Pitín spol.
s r.o., IČ 634 91 711, se sídlem Pitín
18
• schválilo složení dozorčí rady společnosti Lesy Pitín spol. s r.o. , IČ
634 91 711, se sídlem Pitín 18 v tomto složení: Miloslav Klimeš, Petr
Husták, Miroslav Kužela, ing. Marie
Holíková, Mgr. Bc. Václav Peřina,
• schválilo obecně závaznou vyhlášku
obce Pitín č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
• schválilo Petra Berčíka a Mgr. Dagmar Maňasovou, jako zástupce zřizovatele do školské rady při ZŠ Pitín
• schválilo termíny řádných zasedání
zastupitelstva obce v roce 2016 takto: 11. 3. , 3.6., 26.8., 18. 11.
č. 9 – 11. 3. 2016
• vzalo na vědomí plnění rozpočtu
obce za 1.-12./2015
• vzalo na vědomí – hospodaření Zá-
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kladní školy Pitín za 1.-12./2015,
hospodaření Mateřské školy Pitín
za 1.-12./2016, hospodaření Sportklubu Niva za 1.-12./2015
vzalo na vědomí – hospodaření spol.
Lesy Pitín za 1.-12./2015
schválilo výjimku z počtu žáků v Základní škole Pitín, okres Uherské
Hradiště na školní rok 2016 – 2017,
obec se zavazuje uhradit zvýšené náklady spojené s výjimkou
vzalo na vědomí projekt Pošta
Partner týkající se provozování pošty prostřednictvím třetí osoby, tj.
smluvního partnera České pošty,
s.p.
schválilo smlouvu č. UZSVM/
BUH/806/2016-BUHM o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci – pozemkové parcele č. 5446/8 v k.ú. Pitín mezi ČR
– Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových a Obcí Pitín
a pověřilo starostu podpisem této
smlouvy
vzalo na vědomí petici občanů doručenou obecnímu úřadu dne 10. 3.
2016

č. 10 – 3.6.2016
• schválilo účetní závěrku za rok 2015
• schválilo celoroční hospodaření za
rok 2015 bez výhrad
• vzalo na vědomí hospodaření obce
za 1.-3./2016
• schválilo rozpočtové opatření č.
1/2016/ZO/ZO
• schválilo koupi pozemku parc. č. 32
o výměře 297 m 2 zapsaného na LV č.
836 pro obec a k.ú. Pitín za cenu dle
znaleckého posudku
• schválilo koupi pozemku parc. č.
24/2 o výměře 975 m 2 odděleného
geom. plánem z parcely č. 24
zapsané na LV č. 420 pro obec a k.ú.
Pitín za cenu dle znaleckého posudku
• delegovalo starostu obce Martina
Zálešáka, nar. 11. 10. 1957, k účasti
na řádné valné hromadě společnosti
SVK, a.s. Uherské Hradiště konané
dne 22. 6. 2016
• schválilo vstup obce Pitín s Mikroregionem Bojkovska do sdružení Region Slovácko, IČ: 68731841, a
v souvislosti s tím i zvýšení členského příspěvku Mikroregionu Bojkovsko na částku 10,- Kč na obyvatele
č. 11 – 26. 8. 2016
• vzalo na vědomí hospodaření obce
za 1.-7./2016
• schválilo rozpočtové opatření č.
2/2016/ZO/ZO
• schválilo smlouvu č. UZSVM/
BUH/3307/2016-BUHM o bezúplatném převodu vlastnického práva

k nemovité věci – pozemku parc. č.
5446/8 v k.ú. Pitín a pověřilo starostu podpisem smlouvy
• schválilo vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce na úhradu
nákladů spojených s pořízením dopravního automobilu pro SDH Pitín
č. 12 – 18. 11. 2016
• uložilo radě obce pravidelně zasílat
členům ZO usnesení rady obce
• uložilo radě obce předložit na příštím zasedání zastupitelstva obce
zprávu z jednání o situaci ve Sportklubu Niva Pitín
• uložilo finančnímu a kontrolnímu
výboru předkládat ZO zprávy o činnosti výboru za uplynulý rok
• vzalo na vědomí hospodaření obce
za 1.-9./2016
• schválilo rozpočtové opatření č.
3/2016/ZO/ZO
• schválilo rozpočet obce pro rok
2017 takto: celkové příjmy rozpočtu
ve výši 11.862.500,00 Kč, financování ve výši 5.000.000,00 Kč, celkové
zdroje ve výši 16.862.500,00 Kč
• investiční
výdaje
ve
výši
8.100.000,00 Kč, provozní výdaje
ve výši 8.278.500,00 Kč + financování 484.000,- Kč, celkové výdaje
16.862.500,00 Kč
• schválilo rozpočtové limity v rámci
rozpočtu obce na rok 2017 takto: do
30.000,00 – starosta, do 700.000,00 –
rada obce
• uložilo RO předložit na příští jednání zastupitelstva obce rozpis investičních akcí na rok 2017 a 2018
• schválilo bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 5383, hodnota
v účetní evidenci 64.160,00 Kč v kat.
území Pitín, obec Pitín, z vlastnictví České republiky do vlastnictví
obce Pitín na základě Smlouvy č.
UZ S V M / B U H / 5 5 8 7 / 2 0 1 6 - B U H M
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem včetně
souhlasu s podmínkami uvedenými
v čl. IV. této smlouvy a pověřilo starostu podpisem této smlouvy
• přerušilo projednávání vyhlášky
č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a uložilo radě do příštího jednání
zpracovat rozbor důsledků navrhovaných osvobození na rozpočet obce
uložilo finančnímu a kontrolnímu
výboru předkládat zastupitelstvu
obce 1 x ročně písemnou zprávu
o své činnosti
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Z jednání Rady obce Pitín
č. 26 – 15. 12.2015
• doporučila ZO schválit p. Martina Zálešáka jednatelem společnosti Lesy
Pitín spol. s r.o., IČ 634 91711 se sídlem
Pitín 18
• doporučila ZO schválit, aby odbornou
lesnickou činnost ve společnosti Lesy
Pitín spol. s r.o. vykonával na živnost
ing. Václav Obadal
• doporučila ZO schválit Petra Berčíka
a Mgr. Dagmar Maňasovou jako zástupce zřizovatele do školské rady při
ZŠ Pitín
• doporučila ZO schválit Zprávu o uplatňování územního plánu Pitín v uplynulém období 10/2010 – 9/2015, jejíž součástí je i zadání změny č. 1 územního
plánu Pitín
• schválila uzavření smlouvy s firmou ATLAS Consulting na pořízení sbírky zákonů v elektronické podobě včetně aktualizací a pověřila starostu podpisem
smlouvy
• schválila návrh smlouvy se Správou
státních hmotných rezerv na koupi hasičského vozidla AVIA A 31 pro SDH
Pitín a pověřila starostu podpisem
smlouvy
č. 27 – 18. 12. 2015
• odvolala členy dozorčí rady společnosti Lesy Pitín, spol. s r.o., IČ 63491711,
se sídlem Pitín 18 v tomto složení: Mgr.
David Lukáš, bytem Pitín, Pavel Berčík, bytem Pitín, Martin Zálešák, bytem
Pitín, Mgr. Bc. Václav Peřina, bytem
Pitín, Hana Šleglová, bytem Pitín,
• jmenovala členy dozorčí rady společnosti Lesy Pitín, spol. s r.o., IČ 634 91 711,
se sídlem Pitín 18 v tomto složení: Miloslav Klimeš, bytem Pitín, Petr Husták,
bytem Pitín, Miroslav Kužela, bytem
Pitín ing. Marie Holíková, bytem Pitín,
Mgr. Bc. Václav Peřina, bytem Pitín ,
• jmenovala jednatelem společnosti Lesy
Pitín, spol. s r.o., IČ 63491711, se sídlem
Pitín 18 Martina Zálešáka, bytem Pitín
• schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
s firmou SILAMO Uh. Brod na realizaci projektu „Rekonstrukce obce Pitín“
a pověřila starostu podpisem tohoto dodatku
• schválila poskytnutí odměny ředitelce
MŠ Pitín dle předloženého návrhu
č. 28 – 11.1.2016
• schválila zpracování a podání žádosti
o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
na vybudování dětského hřiště u základní školy včetně oplocení
• schválila nabídku firmy EUROENERGO na zpracování energetického posudku veřejného osvětlení v obci Pitín
a pověřila starostu podpisem smlouvy
• nedoporučila ZO schválit odprodej
odkup části obecního pozemku p.č. 39
a p.č. 5456/7 panu A. K.

Pitínský zpravodaj

• schválila Dodatek pro rok 2016 ke
smlouvě o svozu a uložení komunálního
a ostatního odpadu na skládku mezi firmou Rumpold UHB, s.r.o., Předbranská 415, Uherský Brod a Obcí Pitín
a pověřila starostu podepsáním dodatku
• nedoporučila ZO schválit odprodej lesních cest v majetku obce společnosti
Bílé Karpaty s.r.o.
• vzala na vědomí nabídku Bílé Karpaty
s.r.o. na spolupráci při podání žádosti
o dotaci na opravu lesních cest v majetku Obce Pitín
• nedoporučila ZO schválit odprodej pozemku p. 3419/3 a části pozemku p.č.
5406/3 p. F. J.
• schválila navýšení osobního ohodnocení
p. O.K. dle předloženého návrhu
• schválila přijetí daru ve výši 2.000, Kč
pro Mateřskou školu Pitín, dar bude
použit k úhradě dopravy na divadelní
představení
• vzala na vědomí informace o jednání
školské rady při ZŠ Pitín
č. 29 – 26. 1. 2016
• schválila podání žádostí o dotace na
opravu dětského hřiště u ZŠ, rekonstrukci komunikace Na Výpustě, opravu soc. zařízení a zateplení střechy na
ubytovně a oplocení hřbitova
• vzala na vědomí informace o podmínkách dotace ze SFŽP týkající se účasti
obce v celostátním kole „Zelené stuhy“
v rámci soutěže Vesnice roku
• vzala na vědomí informace Správy železniční dopravní cesty, s.o. týkající se
dosavadního užívání a podmínek odprodeje pozemku p.č. 2255/2, na kterém
se nachází část hřbitova
• vzala na vědomí nabídku Bílé Karpaty
s.r.o. na spolupráci při zaměřeních lesních cest v majetku Obce Pitín
• schválila žádost p. Kúdelové o pořádání
přednášek v rámci klubu důchodců v zasedací místnosti obecního úřadu dne
15.2. a 7. 3.
• doporučila starostovi odmítnout žádost
p. Kúdelové o poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím
č. 30 – 9. 2. 2016
• schválila firmu Pavel Berčík, Pitín 342,
k realizaci akce „Rekonstrukce zázemí
ve sportovním areálu“ a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo
• vzala na vědomí návrh projektu oplocení hřbitova včetně vybudování odpočinkových míst a sociálního zařízení
• vzala na vědomí podání žádosti na opravu veřejného osvětlení v rámci programu EFEKT 2016 Ministerstva průmyslu
a obchodu
• nedoporučila ZO schválit odkup lesních
pozemků dle předložené nabídky

• vzala na vědomí informaci starosty týkající odkupu pozemku p.č. 32, který se
nachází za budovou školy
č. 31 – 7. 3. 2016
• vzala na vědomí program jednání zastupitelstva obce konaného dne 11.3.2016
• vzala na vědomí projekt Pošta partner týkající se provozování pošty třetí osobou,
tj. smluvním partnerem České pošty
• vzala na vědomí žádost o povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ Pitín ve školním
roce 2016/2017
• neschválila nabídku p.L. S. na zpracování nové znělky pro místní rozhlas
• vzala na vědomí žádost o opravu části
místní komunikace mezi domy čp. 277
a čp. 76
• vzala na vědomí žádost p. V. M. o odkup
silničních panelů
• schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000, Kč Domu pokojného
stáří Naděje v Nedašově
• schválila návrh dohody mezi obcí Pitín
a obcemi Hostětín a Šanov o zajištění provozování veřejného pohřebiště
v Pitíně
• vyjádřila podporu akci „Vlajka pro Tibet“, k akci vyvěšení vlajky dne 10. 3.
2016 se obec nepřipojí
č. 32 – 22. 3. 2016
• doporučila starostovi obrátit se na právní pomoc týkající se poskytnutí informací ve věci petice občanů adresované
členům zastupitelstva obce a ohledně
jejího dalšího vyřízení
• doporučila starostovi požádat o dotaci
ze Zlínského kraje na dobudování kanalizace u zemědělského družstva
• schválila dodatek č. 1 příkazní smlouvě
s firmou IS Projekt, s.r.o. týkající se projektu Rekonstrukce obce Pitín a pověřila starostu podpisem smlouvy
• schválila návrh smlouvy s firmou ELEKTROWIN o zpětném odběru elektrozařízení a pověřila starostu podpisem
smlouvy
• vzala na vědomí žádost záchranné stanice ČSOP o poskytnutí finančního příspěvku
č. 33 – 7. 4. 2016
• vzala na vědomí o pořádání motivačního semináře „Projekty obcí úspěšných
v soutěži Vesnice roku“, který se koná
22. 4. 2016 v Pitíně
• schválila dohodu o narovnání a nájemní smlouvu č. 6338000716 se SŽDC týkající se užívání části pozemku parc.č.
2255/2 v k.ú. Pitín, na kterém se nachází
část místního hřbitova a pověřila jejich
podpisem
• vzala na vědomí informace Mgr. Maňasové o zákoně č. 46/2000 (tiskový zákon)
• pověřila starostu oslovit 3 firmy k podání nabídky na veřejnou zakázku - Oprava chodníku v části Lány
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• pověřila starostu oslovit firmy k podání
nabídky na zpracování změny územního
plánu obce Pitín
• vzala na vědomí žádost p. R. o úpravu
nájemní smlouvy
• schválila pořízení vlečky k traktoru pro
údržbu veřejných prostranství
• vzala na vědomí změny v položkovém
členění rozpočtu obce Pitín, úprava
mezi položkami par. 6171
č. 34 – 27. 4. 2016
• schválila žádost o poskytnutí dotace TJ
Pitín
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace
TJ Pitín ve výši 50.000,• schválila žádost o poskytnutí dotace
Folklornímu souboru Světlovan
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace
Folklornímu souboru Světlovan ve výši
50.000,- 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
Českému červenému kříži Pitín
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace Českému červenému kříži ve výši
20.000,- Kč
• schválila žádost o poskytnutí dotace
Mysliveckému spolku Pitín
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Pitín ve výši
18.000,- Kč
• schválila žádost o poskytnutí dotace
spolku Pitěnská beseda
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace spolku Pitěnská beseda ve výši
6.000,- Kč
• schválila žádost o poskytnutí dotace
Českému zahrádkářskému svazu Pitín
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace
Českému zahrádkářskému svazu Pitín
ve výši 10.000, Kč
• schválila žádost o poskytnutí dotace
Českému svazu včelařů, ZO Bojkovice
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace
Českému svazu včelařů, ZO Bojkovice
ve výši 6.000, Kč
• schválila účetní závěrku Mateřské školy
Pitín za rok 2015
• schválila zlepšený hospodářský výsledek
Mateřské školy Pitín za rok 2015 ve výši
86. 661,97 Kč a rozdělení hospodářského výsledku do rezervního fondu
• schválila účetní závěrku Základní školy
Pitín za rok 2015
• schválila zlepšený hospodářský výsledek
Základní školy Pitín za rok 2015 ve výši
37.876,59 Kč a rozdělení hospodářského výsledku do rezervního fondu
• vzala na vědomí informaci o možnosti
členství obce v Regionu Slovácko
• vzala na vědomí informace týkající se
záboru a plánovaného výkupu pozemků
pro stavbu místní komunikace Drahy Lány
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č. 35 – 10. 5. 2016
• schválila komisi pro hodnocení nabídek na veř. zakázku „Oprava chodníku
v obci Pitín v tomto složení: Martin Zálešák, Jakub Peřestý, Lenka Staňková,
Mgr. Dagmar Maňasová, ing. Zdeněk
Ševčík
• schválila firmu SILAMO, s.r.o. Uh.
Brod k realizaci akce „Oprava chodníku
v obci Pitín “ a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo
• schválila vnitřní předpis týkající se procesu změn rozpisu rozpočtu
• schválila rozpočtové opatření č. 1/2016/
RO/RO
• souhlasí s vybudováním kabelového
vedení NN na parcele 5388/1 (vlastník
Obec Pitín) – el. přípojka k novostavbě
RD
• schválila smlouvu o smlouvě budoucí
s firmou E.ON Distribuce, a.s. o zřízení
věcného břemene na parcele č. 5388/1
v k.ú. Pitín – zřízení kabelového vedení NN a pověřila starostu podpisem
smlouvy
• vzala na vědomí vyjádření JUDr. Polčáka, předsedy Sdružení místních samospráv k projektu Pošta Partner
č. 36 – 24. 5. 2016
• doporučila ZO schválit účetní závěrku
obce Pitín za rok 2015
• doporučila ZO schválit celoroční hospodaření za rok 2015
• doporučila ZO vzít na vědomí zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Pitín za rok 2015
• doporučila ZO schválit rozpočtové
opatření č. 1/2016/ZO/ZO
• schválila smlouvu o dílo s firmou ENVIprojekt CZECH, s.r.o. na zhotovení
projektové dokumentace na výstavbu
sběrného dvora a na zpracování podkladů k žádosti o dotaci a pověřila starostu
podpisem smlouvy
• neschválila vydávání obecního zpravodaje vícekrát za rok
• doporučila ZO schválit odkup pozemku
parc. č. 32 •
o výměře 297 m2 zapsaného na LV č. 836 pro obec a k.ú.
Pitín za cenu dle znaleckého posudku č.
4626-32/16
• doporučila ZO schválit odkup pozemku
parc. 24/2 o výměře 975 m2 odděleného
geom. plánem z parcely č. 24 zapsané na
LV č. 420 pro obec a katastrální území
Pitín za cenu dle znaleckého posudku č.
4625-31/16
• schválila přidělení bytu č. 7 v bytovém
domě č.p. 360, J.T., Slavičín
• schválila přidělení bytu č. 11 v bytovém
domě čp. 360 K. P., Pitín
• vzala na vědomí žádost pana M. Š., Pitín
na odkup pozemku parc. č. 4992/6 o výměře 487 m2
• schválila pořízení bezdrátového hlásiče
místního rozhlasu u domu čp. 144
• schválila poskytnutí příspěvku ve výši

3.000, Kč Domu sociálních služeb Návojná
• neschválila poskytnutí příspěvku Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, z.s. Prostějov
č. 37 – 30. 5. 2016
• doporučila ZO schválit vstup obce Pitín
do sdružení Regionu Slovácko
• schválila účetní závěrku a hospodaření
Sportklubu Niva za rok 2015
• vzala na vědomí rozhodnutí krajského
úřadu týkající se poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 v souvislosti
s projednáváním „petice“
• schválila čerpání částky ve výši
187.360,49 Kč z rezervního fondu mateřské školy na dokončení výměny krytů
na radiátorech v budově mateřské školy
• vzala na vědomí žádost ředitelky MŠ
o pořízení nových stolů a židlí v jídelně
základní školy
č. 38 – 1. 7. 2016
• vzala na vědomí návrh průvodní
a technické zprávy firmy ENVIprojekt
CZECH s.r.o. k projektu výstavby sběrného dvora
• doporučila ZO schválit smlouvu č. UZSVM/BUH/3307/2016-BUHM s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu parc.
č. 5446/8 v k.ú. Pitín do vlastnictví obce
• schválila vyhlášení výzvy k podání nabídek na zpracování změny územního plánu obce Pitín a pověřila starostu oslovit
tři firmy k podání nabídky
• schválila rozpočtové opatření č. 2/2016/
RO/RO – úprava mezi položkami par.
3412 pol. 5171 a par. 3412, pol. 6121
• vzala na vědomí nabídku Oblastní charity Uh. Brod na poskytnutí potravinové
a materiální pomoci potřebným občanům
• vzala na vědomí poskytnutí dotace z Ministerstva zemědělství ve výši 548.415,
Kč na projekt „Obnova hřbitovní zdi“
v Pitíně
• vzala na vědomí neschválení dotace
z Ministerstva průmyslu a obchodu na
opravu veřejného osvětlení v obci
• schválila podporu petici obcí a měst
k návrhu nového zákona o odpadech
a pověřila starostu jejím podpisem
• schválila panu P.S. odklad úhrady škody
způsobené obci Pitín z důvodu výkonu
trestu odnětí svobody
• pověřila starostu oslovit 3 firmy k podání nabídek na realizaci stavební akce
„Pitín – prodloužení stoky C4 –2 – kanalizace k zemědělskému družstvu
• vzala na vědomí žádost paní J. Š., Pitín
o zaměstnání na Obecním úřadě
• vzala na vědomí žádost pana M. Š., Pitín
o propachtování pozemku p.č. 4992/6
v k.ú. Pitín – vlastník Obec Pitín
č. 39 • 21. 7. 2016
• schválila na základě výběrového řízení
firmu Vodohospodářské stavby JavorPitínský zpravodaj

•
•

•

•
•
•

•

•
•

ník, Veselí n. Moravou jako zhotovitele
akce „Pitín - prodloužení stoky C4-2 kanalizace k zemědělskému družstvu
a pověřila starostu podpisem smlouvy
o dílo
doporučuje ZO neschvalovat odkup
pozemku parc. č. 5431/24 v k.ú. Pitín –
vlastník Zlínský kraj
schválila povolení výjimku z počtu
dětí ve třídách MŠ Pitín pro školní rok
2016/2017 dle zákona č. 561/2004 Sb.
a vyhlášky č. 14/2005 Sb., následovně: 1.
třída 22 dětí, 2. třída 27 dětí
schválila vyhlášení výběrového řízení
na pořízení dopravního automobilu pro
jednotku Sboru dobrovolných hasičů
Pitín
schválila vyhlášení výběrového řízení na
opravu dětského hřiště za budovou ZŠ
schválila vyhlášení výběrového řízení na
akci „Obnova hřbitovní zdi“ v Pitíně
schválila poskytnutí daru ve výši 20.000,
Kč Folklornímu souboru Světlovan na
propagaci obce Pitín a Mikroregionu
Bojkovsko v zahraničí v rámci světové
folkloriády v Mexiku
schválila smlouvu se Zlínským krajem
o poskytnutí dotace č. D/2253/2016/
STR na realizaci projektu Odkanalizování obce Pitín – dokončení a pověřila
starostu podpisem smlouvy
neschválila žádost pana B. B. o přijetí
do trvalého pracovního poměru
bere na vědomí předání vytýkacího dopisu p. G. P. z důvodu nedbalého plnění
pracovních povinností

č. 40 – 11. 8. 2016
• schválila rozpočtové opatření č. 3/2016/
RO/RO
• vzala na vědomí navrhované změny
rozpočtu a doporučila je zastupitelstvu
obce ke schválení
• schválila firmu VISUALCAD Uherské
Hradiště jako zpracovatele změny č. 1
územního plánu obce Pitín a pověřila
starostu podpisem smlouvy o dílo
• schválila firmu DŘEVOARTIKL Znojmo k realizaci projektu „V Pitíně bude
dobře celé rodině“ •
dětské
hřiště u ZŠ a pověřila starostu podpisem
smlouvy
• vzala na vědomí žádost ředitelky ZŠ
o vyřazení počítačů v základní škole
z důvodu nevyhovujících technických
požadavků
č. 41 – 24. 8. 2016
• schválila firmu IS Projekt s.r.o. k provádění stavebního dozoru u zakázky „V
Pitíně bude dobře celé rodině“ – dětské
hřiště u ZŠ a pověřila starostu podpisem smlouvy
• schválila Základní škole Pitína přijetí
příspěvku ve výši 25.000, Kč na projekt
„Svět tvořivých dětí“
• schválila Základní škole Pitín výjimku
z počtu žáků (více žáků) v jedné třídě ve
školním roce 2016/2017

Pitínský zpravodaj

• schválila nařízení obce č. 1/2016, kterým
se zrušuje nařízení obce č. 1/2015, kterým se vydává tržní řád
• schválila nařízení obce č. 2/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
• vzala na vědomí informaci starosty týkající řešení vlastnických vztahů u pozemků, na kterých bude dobudována
kanalizace – stoka C 4 -2 – směrem k zemědělskému družstvu
č. 42 – 8. 9.2016
• vzala na vědomí informaci o pořízení
automobilu pro Sociální služby Bojkovice, který mohou využít i občané Pitína
k různým pečovatelským úkonům
• vzala na vědomí souhlas s přechodnou
úpravou provozu a objízdnou trasou
z důvodu pokládky obrusné vrstvy „Silnice II/490 Polichno – Uherský Brod,
Újezdec.
• vzala na vědomí předložení žádosti
o vyjádření k udělení licence pro ČSAD
Vsetín na provozování linkové osobní
dopravy
• schválila smlouvu se Zlínským krajem
o poskytnutí účelové podpory na nákup
dopravního automobilu a pověřila starostu podpisem smlouvy
• schválila smlouvy o dílo s firmou Vodohospodářské stavby Javorník-CZ na stavbu – „Pitín – prodloužení stoky C4 – 2
• schválila smlouvu s ing. Ivanem Kučerou o provedení přezkoumání hospodaření obce Pitín za rok 2016 - vzala na
vědomí nabídky firmy SOFI ENERGIC
na provedení výměny rozvaděčů veřejného osvětlení
• vzala na vědomí pořízení nové tepelně
izolační fólie pro nafukovací halu ve
sportovním areálu Niva
• schválila firmu HOKR UB s.r.o k realizaci projektu „Obnova hřbitovní zdi
v Pitíně“ a pověřila starostu podpisem
smlouvy
č. 43 – 21. 9. 2016
• schválila kupní smlouvu s firmou SAMOHÝL MB a.s. na pořízení dopravního automobilu pro SDH Pitín
• schválila rozpočtové opatření č. 4/2016/
RO/RO
• schválila navýšení rozpočtu v rámci projektu „V Pitíně bude dobře celé rodině“
z důvodu instalace nových pryžových
dlaždic u dopadových ploch na dětském
hřišti
č. 44 – 6. 10. 2016
• schválila CETINu, a.s. žádost o posílení vysílače s úhradou věcného břemene
na základě smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti a pověřila starostu
podpisem smlouvy
• schválila I. etapu opravy místní komunikace na Pitínských Pasekách dle nabídkové ceny
• vzala na vědomí analýzu potenciálu
tvorby odpadů a materiálových toků
k prostudování a doplnění

• schválila úhradu faktury za pobyt toulavého psa v útulku
č. 45 –20 .10. 2016
• schválila program jednání RO tak, jak
byl předložen starostou
• schválila rozpočtové opatření č. 5/2016/
RO/RO
• doporučila ZO schválit navýšení rozpočtu MŠ Pitín na rok 2017 dle předložených požadavků
• schválila poskytnutí odměny ředitelce
MŠ Pitín dle předloženého návrhu
• ukládá ředitelce Sportklubu Niva předložit vysvětlení ke změně trenéra tenisu,
podávat zprávy o obsazenosti jednotlivých sportovišť za uplynulé čtvrtletí
a zřídit elektronický rezervační systém
na pronájem nafukovací haly
č. 46 – 3. 11. 2016
• schválila program jednání RO tak, jak
byl předložen starostou
• doporučila ZO vzít na vědomí hospodaření obce za období 1. – 9./2016
• doporučila ZO schválit návrh rozpočtu
obce na rok 2017
• doporučila ZO nevydávat obecně závaznou vyhlášku o regulaci doby nočního
klidu
• doporučila ZO schválit bezúplatné nabytí nemovité věci – pozemkové parcely
č. 5383 v k.ú. Pitín z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Pitín na základě Smlouvy č. UZSVM/BUH/5587/
2016-BUHM
• schválila nabídku firmy NIRTEX s.r.o.
Bojkovice na provádění zimní údržby místních komunikací v období
2016/2017
• schválila přidělení bytu č. 4 v objektu
Pitín 360 p. M. J., Pitín
č. 47 – 14. 11. 2016
• doporučila ZO schválit navýšení celkové ceny na oplocení hřbitova z důvodu
provedení nutných vícenákladů
• doporučila ZO schválit zvýšení celkové
ceny na opravu místní komunikace na
Pitínských Pasekách z důvodu rozšíření
opravované plochy
• schválila smlouvu o výpůjčce pozemků
č. 366/54, 366/56 a 366/61, vše v k.ú. Pitín
a pověřila starostu podpisem smlouvy
• schválila smlouvu o výpůjčce pozemku
č. 366/52 v k.ú. Pitín a pověřila starostu
podpisem smlouvy
• schválila smlouvu o výpůjčce pozemků
č. 366/59 v k.ú. Pitín a pověřila starostu
podpisem smlouvy
• pověřila starostu pozvat ředitelku Sportklubu Niva p. Berčíkovou na příští jednání rady obce
• vzala na vědomí informace Mgr. Maňasové o jednání školské rady
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Informace pro občany
Místní poplatky
Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravu, třídění a odstraňování komunálního odpadu v roce 2016 je
stanovena na 400,- Kč za každou osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu. Poplatek je splatný nejpozději do 30. června.
Poplatek za psa činí 60,- Kč za jednoho psa a za každého
dalšího 90,- Kč. a je splatný do 30. dubna.
Upozorňujeme majitele na přísný zákaz volného pohybu psů
v obci.

Odpady

od občanů vybrán a odvezen při mobilním svozu, který bude
předem ohlášen. (červen, červenec).
Poslední svoz komunálního odpadu v roce 2016 proběhne
23. 12. 2016, v roce 2017 bude svoz probíhat každý lichý týden
v pátek – první svoz je 6. 1. 2017
Svoz tříděného odpadu
- kontejnery na papír a sklo - 1x/měsíc.
- kontejnery na plast - 1x/týden

Pozor změna ve třídění odpadu!
Nově se nápojové kartony (obaly od mléka, džusů, fruk …)
sbírají společně s plastem, použité obaly proto odhazujte do žlutých kontejnerů.

Ve sběrném dvoře (u areálu družstva) lze ukládat
- do kontejnerů velkoobjemový komunální odpad,
který nelze uložit do popelnice

Parkování vozidel

- na určené místo – kovový odpad
Provozní doba je každý lichý týden (při svozu popelnic):
pátek 12:00 – 16:00
sobota 9:00 – 12:00
Důrazně žádáme občany, aby dodržovali provozní dobu
sběrného dvora a neukládali odpad k bráně.
Vyřazené elektrospotřebiče je možné odevzdat v základní
škole nebo na obecním úřadě.
Nebezpečný odpad jako jsou pneumatiky, chemikálie, autobaterie, léky, se ve sběrném dvoře neukládá. Tento odpad bude

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

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

Projekt „V Pitíně bude dobře celé rodině“ byl realizován za přispění prostředků
státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Projekt „V Pitíně bude dobře celé rodině“ byl realizován za přispění prostředků
státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Výsledky voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje konané ve dnech 7.- 8. 10. 2016 za obec Pitín
Zapsáno v seznamu voličů
Voleb se zúčastnilo
Volební účast
č.

Název

hlasů

8

v%

2

ODS

13

3,63

12

ČSSD

40

11,17

24

KDU – ČSL

104

29,05

30

ANO 2011

32

8,93

32

TOP 09

3

0,83

34

Starostvé a nezávislí

16

4,46

37

KSČM

56

15,64

45

Moravané

1

0,27

48

SPD – T. Okamura

13

3,63

52

Svobodní a soukromníci

62

17,31

67

Ne ileg. Imigraci …

2

0,55

68

Nezávislí

3

0,83

70

SPR-RSČ M. Sládka,…

2

0,55

71

Strana práv občanů

3

0,83

75

DSSS– Imigranty, …

1

0,27

76

Otevřený kraj

7

1,95

Neplatné hlasy

755 osob
363 voličů
48 %
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Vážení spoluobčané,
opět je zde překrásný vánoční čas a období očekávající příchod nového roku. Období nejen radostné, láskyplné, ale i pokorné. Čas pro děti i nás dospělé. Čas, abychom si vážili jeden druhého, našli
cestu smíření, odpuštění a víry. Rok, který právě dokončuje svoji pouť, je třeba zhodnotit, zamyslet se
nad činnostmi, úkoly, akcemi, které byly nutné vykonat, uskutečnit, ale i nad těmi, které byly navíc
a byly nové. Obojí nás, i náš život, posunulo o krok dále.
Zhodnocení uplynulého roku je souhrnem spousty různorodých činností a tvůrčí spolupráce mnoha
lidí. Spoluúčastí a rozhodováním při výběrových řízeních, nových projektech, aktivitách, se podařilo
naši obec zmodernizovat, zpříjemnit a celkově esteticky zkrášlit.
Pořádáním semináře, zaštítěného Ministerstvem pro místní rozvoj, konaného v místním KD, jsme
naši obec nejen reprezentovali před ostatními zastupiteli obcí a malých měst, ale zároveň jsme mohli
posoudit jejich rozvojové programy a poučit se z nich. Tato akce se konala z důvodu získání Zelené
stuhy a finančních prostředků ke zkvalitnění životního prostředí v Pitíně.
Zkompletování textů k vytvoření Dětské naučné stezky, vyžadovalo prostudování materiálů a týmovou spolupráci. Věřím, že bude sloužit nejen našim dětem a dospělým, ale i turistům, kteří objeví krásu
naší krajiny a její zajímavosti.
Jako zastupitelka obce pracuji ve Školské radě při ZŠ Pitín. Mohu tak získávat informace o činnosti
a aktivitách školy, programech, projektech, o žácích i učitelích.
V období prázdnin byl uskutečněn první Letní tábor při obci Pitín. Chystání dokumentace, potvrzení, náplně volnočasové aktivity, zajištění prostorů k činnosti dětí, bezpečnost, stravování aj., byly
nezbytností. Program byl velmi různorodý. Děti si hrály, sportovaly, tvořily, plavaly, dozvěděly se nové
skutečnosti o obci, poznávaly okolí, přírodu. Využili jsme i novou Dětskou naučnou stezku. Děti měly
zpočátku obavy, jak prožijí tento nezvyklý týden, ale byly nadšeny. Každým dnem se více a více těšily
na nové obohacující zážitky. Opět touto formou děkuji všem, kteří při uskutečnění a realizaci tábora
pomohli.
Další mou činností je práce v Komisi pro občanské záležitosti, kde vedu kroniku nových občanů
Pitína a spoluúčastním se Vítání občánků. Činnost sociální považuji za velmi blízkou mně samé.
Návštěvy starých a nemocných, nákupy, dovozy aj., doufám přinášejí alespoň trochu radosti ze vzájemného setkání i malé pomoci.
Za uplynulý rok jsem se zúčastnila mnoha akcí pořádaných obcí, ale také konaných spolky a svazy.
Vážím si pozvání SDH, ČČK, ČZS, MS Pitín-Hostětín, Orlů a spolku Pitěnská beseda. Oceňuji jejich
obětavou, nezištnou a časově náročnou práci. Zúčastnila jsem se takékrásných akcí pro děti: karnevalu, Vítání občánků, Dne matek, Dne dětí, otevírání a uzamykání studánek, vystoupení Pitíňánku aj.
Těším se na další a přeji dětem, pedagogům i ostatním podílejícím se občanům, radost z této činnosti
a uznání okolí.
V dalším, nastávajícím roce nás čeká spousta práce, těším se na ni spolu s Vámi a přeji Vám, drazí
spoluobčané, i nám zastupitelům a radním, hodně sil, zdraví, Boží požehnání a lásku.
Vaše místostarostka
Dagmar Maňasová

DENNÍ STACIONÁŘ NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY JIŽ 5 LET
Do denního stacionáře pro osoby se zdravotním
postižením dochází klienti ve věku od 16 do 60 let již
pátým rokem. Stacionář se nachází v areálu nemocnice s poliklinikou na sídlišti v Uherském Brodu a jeho
provoz je zajištěn v pracovní dny od 7.00 do 16.00 hodin. Služba umožňuje klientům setkávání s vrstevníky
v prostředí stacionáře, kde je prostor k nejrůznějším
aktivitám a činnostem, při kterých dochází k upevňování a rozvíjení návyků a dovedností jako např. vaření,
pečení, zpívání, malování, procházky, výlety. K relaxaci a zklidnění mohou klienti využít klidovou místnost,
která je vybavená hrací plochou, masážním křeslem
a přístrojem na posílení rukou a nohou nebo snoezelen
s vodním lůžkem (relaxační a terapeutickou místnost).
Na druhou stranu služba rovněž pomáhá pečujícím
osobám, které tak mají možnost naplánovat si svůj program, vyřídit záležitosti na úřadech, nakoupit a občas
si i odpočinout. Pokud máte zájem získat o stacionáři
bližší informace, můžete navštívit naše webové stránky
www.ssub.cz nebo nás kontaktovat na telefonním čísle
732 266 684.
Bc. Vladimíra Pažitná, DiS.
vedoucí denního stacionáře
Pitínský zpravodaj
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Informace z mateřské školy za rok 2016

Zamykání studánek.
Motto

„Všichni dospělí byli dětmi,
ale málokdo si to pamatuje.“
Saint Antoine De Exupéry
Prosinec roku 2016 pomalu končí a za dveřmi je rok 2017, který
je zatím zahalen tajemstvím. Jaký bude a co nám přinese? Všichni
očekáváme pozitivní události a vzájemně si přejeme hlavně zdraví.
Rok, který jsme prožili s dětmi ve školičce, byl plný kulturních
a divadelních představení, neboť věkové složení dětí nám dlouho nedovolilo cestovat, ale nezapomínáme ani na lidové tradice
a zvyky a rádi se zapojujeme do společenského dění v obci.
Uvádíme stručný přehled pořádaných akcí, který doplňujeme
fotografiemi.

Zamykání studánek.

Leden: Tříkrálové koledování, děti se učí dodržovat tradice;
prohlídka Betlému v kostele sv. Stanislava v Pitíně.
Únor: Maňáskové divadélko v mateřské škole – Otesánek, Kominíček, Sněhurka.; fašanková obchůzka Pitínem; dětský karneval v mateřské škole.
Březen: Velikonoční tvoření s paní Machálkovou, s paní
Strommerovou a ing. Z. Ševčíkem; vynášení Moreny a odemykání
studánky společně se ZŠ.
Duben: Oslava Dne Země - setí semínek do vyvýšených záhonů - ředkvičky, salát, mrkev, hrách, dýně; návštěva drobných chovatelů drůbeže; kulturní pásmo dětí s prohlídkou školní zahrady
při návštěvě starostů v mateřské škole v rámci semináře pořádaného Zlínským krajem k prezentaci soutěže „Vesnice roku“.

Výlet s myslivci.

Květen: Jízda dětí na poníkovi v zahradě mateřské školy, kterého doprovází jeho majitelka p. Holíková L.; jízda autobusem na
dlouho očekávané divadelní představení „Zvířátka a loupežníci“
do kulturního domu v Uherském Brodě; sledování vývoje a proměny housenky Babočky osikové v mateřské škole a vypouštění
motýlů do přírody.
Červen: Výšlap po cyklostezce s plněním přírodovědných úkolů organizované společně s mysliveckým sdružením – pan Hasoň
P. a pánové Koželuha R. st. a ml.; rozloučení se školáky s předáváním školních pomůcek v zahradě mateřské školy za účasti rodičů,
starosty, ředitelky ZŠ; školní výlet na Zámek Buchlovice a do Záchranné stanice drobných živočichů, kterým jsme přivezli krmení,
jako úhradu vstupného.
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Výlet Buchlovice.
Pitínský zpravodaj

Jaro - slámová hora.
Jaro ve školce.

Velikonoční tvoření.
Mikulášská družina.

V naší zahradě .

Návštěva kouzelníka.

Jarní sázení.
Září: Kulturní pásmo nejstarších dětí k uvítání do života-obecní úřad
Říjen: „Čáry-máry – fuk“ kouzlení v MŠ s hercem Tomášem
Šulajem; zamykání studánky s lampionovým průvodem v naší zahradě společně s rodiči a ZŠ; maňáskové představení ECO centra
Veronica Hostětín - Mgr. Filippovová, která ve své pohádce zapojila děti do čistění lesa od nepořádku.
Listopad: Maňáskové pohádky z divadélka Šikulka shlédly ve
školičce společně i nejmladší děti v doprovodu rodičů; naopak
nejstarší děti potěšily vystoupením naše seniory na besedě v KD;
opět ECO centrum Veronica Hostětín Mgr. Filippovová sehrála
ekologickou pohádku „Čtyři roční období“; pečení perníků společně s rodiči ve školní kuchyni - „Mikulášská výpomoc“

Pitínský zpravodaj

Projížďka na poníkovi.
Prosinec: Děti si zhotovují papírové výrobky a instalujeme je
do Betlémku v místní knihovně; Mikulášská družina ze ZŠ navštívila naše děti a předala balíčky; konec roku zakončíme společnou
vánoční besídkou s rodiči při stromečku.
Naše pravidelně se opakující akce již veřejnost zná, účastní se
jich a myslíme si, že společně se ZŠ, OÚ a místními složkami akce
plní svůj záměr.
Přesto, že proběhla rekonstrukce budovy, pokračujeme v postupném obnovování vnitřních prostor tříd, šaten a chodby, kam
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Divadlo.
instalujeme nové kryty na radiátory, které jsou doplněny úložnými policemi na hračky, pomůcky a lůžkoviny.
Dále do tříd byly zakoupeny nové učitelské stolky a židle.
Pro školní kuchyň byl zakoupen nový mixer, digitální váha,
další velký nerezový hrnec, termo nádoby na čaj do tříd a taky
další termo nádoby pro převoz jídla.
Pro výdej obědů žákům v ZŠ byly zakoupeny nové stoly v počtu 7 ks a 29 židlí. Jistě tímto nákupem uděláme radost.
Taktéž pro mytí podlah byl zakoupen čistící set s mopem, který
nahrazuje ždímání a usnadňuje práci paní školnici.
Shrňme si celkově finanční položky, které uhrazujeme z provozního rozpočtu mateřské školy a zjistíme, že jsou to třídy
s budovou, kuchyně a její zařízení, kde musíme denně počítat
s náklady na provoz-voda, elektřina, plyn, dále opravy spotřebičů,
dále rozsáhlá školní zahrada a ještě výdejna obědů a její vybavení
v základní škole.

Vítáme jaro.
S blížícím se koncem roku přejeme za mateřskou školu všem spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních v kruhu svých blízkých,
zdraví, lásku a šťastný rok 2017.
Za MŠ Mgr. Dobromira Rozsypálková

Jedeme do divadla.
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Základní škola Pitín
Po malých krůčcích se blíží konec roku a všichni se těšíme
na nový rok, na rok 2017. Jsou tady Vánoce, čas lásky a rodinné
pohody. Silvestr je skoro za dveřmi. A jak je v této době všude
zvykem, chceme být spolu v rodinném kruhu, užívat volných dnů,
přát si a dávat dárky, abychom si připomněli, že se máme rádi,
a že na sebe nezapomínáme. Tak přichází doba, kdy lidé a nejen
oni, ale i firmy, organizace, politici začínají bilancovat – hodnotit,
co se v loňském roce povedlo a co ne. Kde musejí přidat a kde
to povedené ještě zlepšovat. Je to doba plná přání a předsevzetí. Proto i my se chceme ohlédnout za končícím rokem a chceme
svou činnost zhodnotit i pochlubit se.
Čím asi začít?
Nemůžeme začít ničím jiným než nedělí 13. prosincem 2015,
kdy ráno byl na točnu v Pitíně přistaven autobus pro našich 13
žáků, 3 pedagogy a rodiče, kterým jsme odjeli na jazykově poznávací pobyt do Londýna. Přes všechna úskalí a obavy z nepříznivé
situace v Evropě jsme se přesto vydali do Londýna, abychom se
seznámili s jeho historií, památkami, tradicemi. Vyjeli jsme si vyzkoušet naše znalosti anglického jazyka. Čekala nás cesta dlouhá
a nikdo z nás netušil, co nás potká. Velkou výhodou byl velký
autobus pro 30 lidí - každý měl svou dvojsedačku. Kupodivu cesta
ubíhala velmi rychle. Výborní řidiči, výborný průvodce i organizátorka zájezdu a výborní rodiče, pedagogové a hlavně žáci zajistili,
že vše proběhlo ve skvělé náladě bez komplikací. A tak předvánoční čas a vánoční náladu, které už i v Londýně běžely v plném
proudu, jsme si mohli naplno užít a vychutnat.
Díky skvělému průvodci, který nakonec konstatoval, že pro
nás - malé žáky - neupravil program, jsme tak absolvovali běžný
program pro poznávací zájezdy.
Viděli jsme hodně. V Londýně jsme prošli důležitá místa, parky. Prohlédli jsme si královský hrad Tower i Tower Bridge, stáli

Pitínský zpravodaj

jsme u Big Benu a pod Velkým londýnským okem, fotili jsme se
u sídla anglické královny Buckinghamského paláce, prošli nejedním parkem a navštívili 3 významná londýnská muzea. Jedno odpoledne jsme se stali žáky kouzelnické školy v Bradavicích. Že
bychom tam zůstali ještě další den, o tom nebylo pochyb. Hledali
jsme zlatonku, zkoušeli jsme si různé triky a létali na koštěti. No
prostě byli jsme ve světě kouzel a čar.
Londýn jsme však nejeli jen poznávat, jeli jsme se tam i učit.
Žáci měli po 3 dny výuku angličtiny v jazykové škole s rodilou
paní učitelkou. Počáteční obavy a ostych byl rychle pryč a naši
žáci naplno komunikovali. Nevím, kdo si koho získal víc, jestli
žáci paní učitelku nebo učitelka žáky, každopádně loučení bylo
nelehké. V jazykové škole pro naše žáky nachystali velmi pěkné
rozloučení s překvapením. S jakým jiným než se Santa Clausem,
který dětem a paním učitelkám rozdal dárečky. S rodiči a některými pedagogy si dokonce natočili rozhovor, o tom jak hodnotí celý
jazykový pobyt. Nezazněla jediná negativní připomínka.
Nezapomněli jsme taky na nákup vánočních dárků a vítaného
pro naše nejbližší. Takže poslední hodiny v Londýně jsme strávili návštěvou nejznámější nákupní ulice - vánočně ozdobené, se
starým kolotočem a dalšími zajímavostmi, které v Londýně patří
k Vánocům.
Plně unaveni, snad bych mohla říci zcela vyčerpáni, jsme usedli spokojeně do našeho autobusu a nechali jsme se odvést domů
do Pitína. Cesta ubíhala klidně a bez komplikací, a tak v sobotní
podvečer 19. prosince jsme se všichni opět setkali na autobusové
zastávce v Pitíně a šli si užívat Vánoce.
Překvapivým důkazem, že náš výlet nebyl zbytečný a byl to
ojedinělý zážitek, je fakt, že i dnes žáci získané poznatky dokáží
dále využívat při výuce, navštívená místa poznávají, pojmenovávají a vypráví o nich. Co víc si přát. Snad tak, jak se mě nejeden
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žák zeptal: „ A my letos nepojedeme do Londýna?“ nebo „Kdy
zase někam pojedeme?“ Doufejme, že ministerstvo zase vyhlásí
projekt, díky kterému budeme moci vycestovat a poznávat další
zajímavá místa.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se zájezdu zúčastnili, za pomoc, skvělou náladu a šťastný návrat. Také poděkovat rodičům, kteří našli odvahu a důvěru v nás a svěřili nám svou
ratolest.Tolik jen krátce o Londýně, i když bychom o tom mohli
vyprávět mnohem déle.
Kromě tradičních akcí se pojďme tentokrát podívat, co ještě
zajímavého se v roce 2016 v naší škole událo.
Školní rok 2015/2016 byl provázen 50. výročím Večerníčku.
S žáky jsme absolvovali besedy a výstavy na toto téma. Seznamova-
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li jsme se postupně s jednotlivými pohádkami, autory, ilustrátory
i režiséry. Poznávali jsme herce, kteří dané večerníčky namluvili,
objevili jsme také první Večerníček. Proto i Den matek byl jeden
velký Večerníček. Žáci zahráli pohádku, tancovali nejen jak víla
Amálka, ale i jako Bob a Bobek a starší předvedli tanec Makové
panenky s motýlem Emanuelem. Děvčata z tanečního kroužku zatančila a připomněla seriál Jen počkej zajíci.
Prázdniny utekly jako voda a v září opět žáci usedli do lavic.
Bývalí páťáci částečně odešli do ZŠ Bojkovice, ale 5 z nich se vydalo na osmileté gymnázium do Slavičína. V první třídě jsme přivítali
13 nových školáků. Je to třída velmi různorodá. 4 žáci se vzdělávají
individuálně a jeden se učí v zahraničí, v Dallasu. Proto každý den
do první třídy přichází pouze 8 žáků.

Pitínský zpravodaj

ve školním roce 2015/2016 si dovezli 25 medailí z atletických, florbalových a fotbalových soutěží.

Hned v září jsme se rozhodli zaměřit další školní rok na zajímavá výročí a významné dny. A protože jsme zjistili, že jeden
z významných celosvětově uznávaných je Den stromů, vymysleli jsme na jeho počest vysadit nějaké nové stromy. Po dlouhých
úvahách jsme na to přišli a vysadili jsme ořechový sad. Vůbec to
nebylo jednoduché. Půda plná kamení částečně v kopci nás však
neodradila a tak jsme nakonec všech 50 sazenic vlašských ořešáků
v obecním sadu zasadili. V sázení však chceme dál pokračovat.
Na jaře obnovíme bývalé školní políčko pod kostelem a budeme
společně pěstovat. Co? No, to se nechte překvapit.

V listopadu jsme plně pracovali a pomalu se začali chystat na
Vánoce. Advent jsme přivítali tradičním rozsvěcováním pitínského stromečku. Připravili jsme si celou řadu písní, básní a tanců
tentokráte v mezinárodním duchu. Žáci se seznamovali s tradicemi Vánoc v jiných zemích a naučili se zpívat cizojazyčné vánoční
písně. Za odměnu se krásně rozzářil stromeček a přišli Mikuláš
s Luciferem v doprovodu andělů a čertů. Celý podvečer vyvrcholil
kouzelným ohňostrojem.

A co je u nás ještě nového ? Od září, díky projektu MŠMT
„Hodina pohybu navíc“, se mohou žáci ještě více sportovně rozvíjet. Ačkoliv naši školáci jsou už zdatnými sportovci. Však jenom

Těm, kteří nám pomáhají, podporují nás a sponzorují, děkujeme
a všem přejeme do příštího roku 2017 hodně lásky, zdraví, spokojenosti a štěstí v osobním i profesním životě.
Za žáky a zaměstnance školy Mgr. Jana Peřinová

Pitínský zpravodaj
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Družinové ohlédnutí
Rok se nezadržitelně blíží ke svému konci, dny se krátí a dlouhé podzimní večery přímo vybízí k zamyšlení nad tím, jaký ten rok
vlastně byl, co se nám podařilo a co ne, co všechno jsme prožili….
I my ve školní družince se teď otočíme na chvíli zpět a zavzpomínáme si na události končícího roku. Pokud jste zvědaví, pojďte
vzpomínat s námi.
Minulý školní rok nám přinesl opět nová dobrodružství a to
vpravdě pohádková. V celoročním projektu jsme se totiž vypravili
do světa dětem velmi blízkého, do světa pohádek.
První výprava nás zavedla, jak se říká „za humna“, protože jsme
se vydali za místními pohádkami. Na motivy půvabné knížečky
pana Kužely z Pitína „Sešitek pitínských pohádek“ vznikl dvouměsíční projekt, který nám odhalil mnohá, pro děti dosud nepoznaná
místa v naší obci a okolí. A že tato místa ožila také v pohádkách,
jste možná nevěděli ani vy. Věděli jste například, že nad kostelem
u trati je tajemný tunel, který ukrývá ztracenou mašinku Jarku? Že
v Pitínských horách u pramene říčky Olšavy sídlí duch Olsav, který
dal nejen jméno řece, ale za války také zachránil pitínské koně před
záborem? Kdo z vás zná pověst o dvou kamarádech, kteří se kvůli
dívce proměnili ve srostlé stromy rostoucí nad Pitínem, nebo o Kočičím hradu ukrytém v lesích na Jahodiskách…? Tak tohle všechno
už děti z družiny dobře vědí a nejen to. Při každodenních procházkách a dvou sobotních výpravách jsme tato místa navštívili i s rodiči
a kamarády. Nechybělo ani setkání s autorem panem Kuželou, který dětem za odměnu věnoval svou knížku s podpisem.
Další zastavení nás zavedlo do světa pohádek, který zná od
malička snad každý z nás, do světa večerníčků. Jak jistě víte, Večerníček slavil své padesáté narozeniny, a tak jsme je s ním oslavili
i my. Po dobu dvou měsíců jsme bloudili v historii i současnosti tohoto pohádkového fenoménu, od prvních ještě černobílých
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pohádek jsme se dostali až k těm nejmodernějším, počítačově
vyráběným. Poznali jsme autory i hrdiny podvečerních pohádek,
hodně jsme malovali, tvořili a samozřejmě soutěžili, o co jiného
než o postavičky z večerníčků, tentokrát perníkové.
Třetí pohádkové dobrodružství patřilo populárním, původně
komixovým hrdinům z daleké Galie. Kdo má děti, tak již jistě tuší,
že to nebyl nikdo jiný než Asterix a Obelix. V této etapové hře
děti několik týdnů získávaly „gesta“ k seslání kouzel, která měla
zachránit poslední galskou vesnici před zničením Římany. A že si
děti v této hře hodně zasoutěžily i získaly nové vědomosti, je nasnadě. Vždyť Vikingové, Římané, Gótové, gladiátoři, Kleopatra
nebo César nejsou jen hrdinové těchto příběhů, ale i historické
skutečnosti, o nichž jsme se dozvěděli mnoho zajímavého.
Ani jsme se nenadáli a byl tu konec školního roku a další, bohužel již poslední výprava do pohádek. Výprava to tedy byla se
vším všudy, protože jsme na celý víkend sbalili saky paky a odjeli
do Buchlovských hor za místními pohádkami a pověstmi. A bylo
to bezesporu pohádkové dobrodružství…Kromě spaní ve stanu
či dokonce pod širákem, vaření v polní kuchyni a mnoha soutěží
v přírodě, jsme dobyli zříceninu hradu Cimburk, navštívili Horu
sv. Klimenta i tajemnou Kazatelnu a občerstvili se u studánek pojmenovaných „U mísy“ a „Paní studánka“, opředených pověstmi.
Na všech těchto místech a hlavně pak večer u ohně jsme si vyprávěli tajuplné příběhy, jimiž to ve Chřibech na každém kroku
přímo dýchá. Krásné ukončení Roku pohádek, nemyslíte?
Tak jsme si trochu zavzpomínali a teď už nám nezbývá nic jiného, než se těšit na nové zážitky, které nás čekají v dalším roce
v naší školní družince. A bude to určitě velké dobrodružství, protože se tentokrát vypravíme za největšími divy světa…
Blanka Kovářová

Pitínský zpravodaj

POTŘEBUJETE POMOC
PRO NEMOCNÉHO ČLENA RODINY?
JSTE SOCIÁLNĚ SLABÁ RODINA
A NEVÍTE SI RADY?
POTŘEBUJETE DOUČOVÁNÍ PRO SVÉ DĚTI?
HROZÍ VÁM EXEKUCE?

OBRAŤTE SE NA CHARITU!
Oblastní charita Uherský Brod nabízí občanům kromě tradičních sociálních služeb (viz internetový odkaz níže) také služby, které provozuje a zajišťuje nad rámec zákona o sociálních
službách:
• Centrum potravinové a materiální pomoci - potravinová
a materiální pomoc pro sociálně slabé rodiny a jednotlivce, úhrada obědů pro děti, úhrada za pobyt v internátě,
školní pomůcky, oblečení, vybavení domácností, sbírková
činnost, Tříkrálová sbírka, humanitární činnost, atd.
• Domácí zdravotní péče - hradí zdravotní pojišťovny na
základě indikace od lékaře
• Domácí hospicová péče - pomáháme nevyléčitelně nemocným lidem kvalitně žít
• Dobrovolnictví – např. doučování dětí ze sociálně slabých
rodin, doprovázení, návštěvy klientů, předčítání, společná modlitba, povídání, tvoření a jiné formy aktivizace
• Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek – elektrické polohovací postele, antidekubitní matrace, invalidní vozíky, oxygenátory, dávkovač léků, injekční pumpa, enterální pumpa (dávkovač výživy), infuzní pumpa,
rolátory, toaletní židle, chodítka, atd.
• Převoz vozíčkářů speciálně upraveným vozidlem – zavezeme k lékaři, na úřady, apod.
• Kuchyň s jídelnou, dovoz stravy – obědy vaříme a dovážíme každý den, tzn. 365 dnů v roce
• Pedikúra – péče o nohy a o jejich zdraví, poskytují vyškolené pedikérky
• Poradenství v obcích - široké sociální poradenství poskytované v budově OÚ, vč. dluhového poradenství, poradíme, na co máte nárok, co se jak hradí, kam se obrátit
• Pomoc při mimořádných událostech – jsme součástí Integrovaného záchranného systému ZK
• Spolupráce s vysokými a středními školami – bezplatné
studijní a odborné praxe, stáže, exkurze, spolupráce při
řešení závěrečných prací (Bc., Mgr.)
• Zaměstnávání občanů na veřejně prospěšné práce – cílem je umožnit uchazečům o zaměstnání obtížně umístitelným na trhu práce pracovat v době, kdy nemohou najít
standardní práci
• Probační a mediační služba – nabízíme odsouzeným
možnost odpracovat si svůj trest, neboli vlastní aktivitou
odčinit své trestné jednání. Úspěšně vykonané obecně
prospěšné práce (OPP) přinášejí prospěch jak společnosti, tak odsouzenému, který v případě vykonaných
OPP pokračuje ve svém životě s „čistým štítem“
Podrobné informace o Oblastní charitě Uherský Brod:
http://www.uhbrod.charita.cz
Kontakt:
Ludmila Bartošová – vedoucí Charitního domu
tel. č. 724 651 259 ludmila.bartosova@uhbrod.charita.cz
Jarmila Kubáňová, DiS. – sociální pracovnice
tel. č. 739 547 626 jarmila.kubanova@uhbrod.charita.cz
tel. č. na zařízení: 724 651 341

Pitínský zpravodaj

ADVENT
Přiblížil se závěr roku – nastalá nám doba adventní. Advent je
očekáváním - je přípravou na vánoční svátky. Vánoce jsou dnes
často chápány jen jako svátky rodinné pospolitosti, svátky radosti
děti i dospělých z dárků, jako doba oddechu od šíleného pracovního tempa v rodinném kruhu. Je to poněkud ochuzený pohled na
vánoční svátky - -a přece se jich člověk nechce vzdát, lpí na nich
jako dítě na krásné hračce, kterou právě dostalo. Málo už je těch,
kdo umějí svátky skutečně slavit. Zdá se být snadnější na povrchu,
u vnějšího slavení, raději se ani nepokusit sestoupit do hloubky, až
na dno tajemství – zejména chce-li se člověk vyhnout pohledu do
vlastního nitra.
Advent je příležitostí, jak se připravit na vánoce, aby byly
opravdu radostné, plné vnitřního pokoje a lásky. Slovo ADVENT
je z latinského slova adventus, což znamená Příchod.
Pro nás, křesťany, jsou čtyři neděle před vánočními svátky časem očekávání, na jehož konci je slavnost příchodu Ježíše Krista
na svět. Tedy Vánoce.
V adventu si připomínáme touhu, která proznívá dějinami lidstva, touhu po Vykupiteli, vyvěrající naděje, že zlo a duchovní bída
člověka mohou být překonány, odstraněny. Tato touha byla silná
v národě izraelském a byla probouzena k životu a povzbuzována
starozákonními proroky. Například prorok Izajáš slibuje: ‚‘Zaraduje se vyprahlá pustina, zajásá a vykvete poušť, Bujně rozkvete,
radostně bude jásat a plesat.“
Ta touha je i v duši každého z nás. Někteří se snaží ji ignorovat nebo potlačit. My se snažíme ji rozvíjet, stává se obohacením
našich dnů. Ježíš Kristus sice přišel na svět v konkrétním čase, ale
je třeba, aby přicházel stále, ke každému Člověku, On přichází
k tomu, kdo po jeho příchodu touží. Vánoce, na které se v adventě připravujeme, nejsou jen prostou připomínkou minulosti,
ale přijetím Toho, který přichází do našeho života vždy znovu, a je
připraven přicházet až do svého slavného příchodu na konci dějin,
Advent je tedy doba očekáváni, Očekávat, těšit se, toužit a připravovat se – radovat se z příchodu toho, po němž toužíme, koho
jsme si zamilovali - to jsou postoje, které už mnoha dnešním lidem
k jejich škodě mnoho neříkají. Zpitomělí z reklamy dnes mnozí
chtějí všechno hned. A to ve všech oblastech života - bez vnější a vnitřní přípravy, bez cesty k cíli, stoupáni často namáhavého
a plného úsilí. Výstupu, při kterém se postupně přibližuje a projasňuje cíl a které je podmínkou zrání k plné lidskosti.
Dnešní člověk chce pokud možno získat a zakusit bezprostředně ihned všechno – aniž by se vydal na cestu, chce i to, co může
získat a prožit až v cíli. Kdo nedovede čekat, toužit a těšit se, jen
zřídka zažívá skutečnou radost – neboť jí nedozrál, není na ni „seřízený“. Dokáže se ještě bavit, ale ne radovat.
Mnoho věci v adventě připomíná přicházející vánoce: vánoční
výzdoba, obchody plné lákavého zboží, reklamy s koledami, starosti
s přípravou vánočního stolu“. Stanovujeme si úkoly, jimž dáváme
často přednost před tím, co je podstatné: prožívat dobu adventní
jako dobu radostného očekáváni a naděje, jako příležitost zamyslet
se nejen nad tajemstvím vánočního poselství, ale také nad smyslem
a cílem našeho života v kontextu událostí, které prožíváme.
To předpokládá vytvořit si vnitřní řád. Prostor pro svůj duchovní růst, cílevědomé prožíváni života. Tedy nenechat se jen vláčet
úkoly, ale sami si určovat jejich pořadí.
Kdo dokázal pochopit smysl doby adventní a snaží se jej postihnout ve svém životě, ten prožívá pokoj přislíbený lidem dobré
vůle i radost ze vztahu víry, a dokáže jím prozařovat prostředí,
v němž žije. Ať je nám tedy advent skutečně adventem - očekáváním, touhou, přípravou. Pak i vánoce budou skutečně vánocemi. Přeju vám, aby píseň Narodil se Kristus Pán nebyla pro vás
jen jednou z koled, ale hymnem, vyjadřujícím radost z příchodu
a z přítomnosti Boha mezi námi.
P. Zdeněk Graas
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Pozdravení od Folklorního souboru SVĚTLOVAN
Vážení občané obce Pitín, dostali jsme příležitost pozdravit Vás
v době adventní za celý spolek Světlovan, jehož jednotlivé složky
jsou častými hosty na mnoha akcích pořádaných v obci Pitín. Rádi
bychom Vám v krátkosti Světlovan představili.
Folklorní soubor Světlovan byl založen v roce 1953 a patří mezi nejstarší folklorní soubory. V příštím roce oslaví již 65.
výročí od svého založení. V současné době má pět složek, které
vystupují samostatně, ale i společně. K taneční složce Světlovanu
od počátku existence patří Cimbálová muzika Jaroslava Pavlíka.
V roce 2007 byl pod Světlovanem založen Mužský pěvecký sbor
Vavřineček, jehož členy jsou převážně bývalí tanečníci Světlovanu. V roce 2014 jsme založili dva dětské soubory, a to Pitíňánek
v Pitíně a Dřinky v Šumicích.

Mužský pěvecký sbor Vavřineček měl rovněž velmi bohatý
program. Chlapi jsou flexibilní a ochotní vystoupit prakticky „ze
dne na den“. Několikrát během roku zpívali i v Pitíně, a to při
prezentaci obce v soutěži Vesnice roku, Česko zpívá koledy nebo
při příležitosti Rozsvícení pitínského stromečku. I letos vystoupili
při setkání u rozhledny na Skalce a spolupořádali s městem Bojkovice již 2. ročník Setkání sborů s koštem vína.
Folklorní soubor Světlovan zahájil svůj rok pravidelnou fašankovou obchůzkou v Bojkovicích, kde tento zvyk udržuje již 40
let. Mezi další tradiční akce Světlovanu patří vystoupení při stavění máje. Ve spolupráci s městem Bojkovice pořádal 3. ročník
folklorního festivalu Setkání pod Světlovem. Letošní ročník byl
zaměřen na oblast Uherskohradišťka, kde se představilo 6 dospělých a 5 dětských folklorních souborů. Dále se soubor zúčastnil
folklorního festivalu Podhostýnské září v Bystřici pod Hostýnem
a společně s Vavřinečkem také na Jízdě králů ve Vlčnově.
Letos na jaře pořádal Světlovan v Pitíně Jiříkovský bál, kde
vystoupily všechny jeho složky a jako host folklorní soubor Malé
Zálesí. Ve stejném složení se tyto složky společně představily na
Vánočním koncertě v pitínském kostele a na dalším vánočním
vystoupení při jarmarku v Bojkovicích. Folklorní soubor Světlovan společně s cimbálovou muzikou vystupoval i na pitínských
hodech. Výčet akcí, kterých se naše jednotlivé složky během roku
účastnily v Pitíně, je tedy opravdu bohatý.

Oba naše dětské soubory vystupují v nových zrekonstruovaných
krojích od paní Blanky Petrákové. Děti letos vzorně reprezentovaly
na mezinárodních dětských folklorních festivalech ve Fryštáku a na
Provodově a společně vystoupily na 3. ročníku Setkání pod Světlovem v Bojkovicích v pořadu Děti pod Světlovem. Kromě toho se
v průběhu celého roku zapojovaly do společenského života ve svých
obcích, kde jste je mohli vidět vystupovat při různých akcích, jako
např. stavění máje, beseda pro důchodce, hody, farní den, rozsvícení vánočního stromu, vánoční a benefiční koncert atd. Na jaře 2017
mají naplánováno společné soustředění v Šumicích.
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Nejvýznamnější letošní akcí Folklorního souboru Světlovan
byla reprezentace České republiky na Celosvětové folkloriádě
v Mexiku, společně se soubory z dalších 64 států světa. Jednalo
se o organizačně i finančně velmi náročný projekt, jehož přípravy
trvaly celý rok. Podařilo se nám ho realizovat za významné podpory Ministerstva kultury, Zlínského kraje, okolních obcí a dalších
sponzorů. Mezi důležité dárce patří i obec Pitín. DĚKUJEME
Vám upřímně a z celých srdcí za Vaši podporu, které si moc vážíme.
Vážení občané a spoluobčané, přejeme Vám příjemný adventní čas, krásné a požehnané vánoční svátky a hodně zdraví, lásky
a šťastných chvil prožitých v kruhu svých nejbližších. Těšíme se na
další milá setkání s Vámi v novém roce 2017.
Folklorní soubor Světlovan, z.s.
Pitínský zpravodaj

Malé ohlédnutí za Mexikem
Již jsou tomu skoro čtyři měsíce, co se folklorní soubor Světlovan z Bojkovic vrátil z Mexika, kde reprezentoval Českou republiku a město Bojkovice na celosvětovém festivalu World Folkloriada
2016. Není bez zajímavosti, že se jedná o velmi prestižní folklorní
festival, který se kvůli organizační náročnosti koná pouze jednou za
čtyři roky, a to vždy na jiném kontinentě a v jiném státě. Podmínkou
Folkloriády je účast minimálně 50 souborů z různých částí světa.
Prvního ročníku se v roce 1996 zúčastnil folklorní soubor Hradišťan
a v roce 2012 Valašský soubor Kašava ze Zlína.
V pátek 29. 7. 2016 začala naše dobrodružná cesta z domovských Bojkovic na letiště ve Vídni, odkud jsme (s přestupem ve
Frankfurtu) letěli do hlavního města Mexika – Mexico City. Dále
jsme pokračovali do skalního města Folkloriády Zacatecas, které
je zapsáno v seznamu UNESCO. Zde jsme se zúčastnili průvodu
městem, kde nás vítalo přes půl milionu nadšených diváků, kteří
se chtěli za každou cenu vyfotit s exotickým souborem z České
republiky. Během festivalových vystoupení, která měla skoro vždy
bezmála hodinu, jsme se předvedli ve všech krojích, a to v bojkovském, komenském a hrozenském, přičemž největšího úspěchu se

Další týden se všechny soubory přemístily do různých koutů
Mexika. My jsme společně se soubory z Itálie, Peru a Jižní Koreje zavítali do města Monterrey ve státě Nuevo Leon. Zde jsme
se potýkali s velkými horky, ale také prudkým větrem, který nám
způsobil veselé chvíle při jednom z vystoupení, kdy jsme jen čekali, kdo bude z jeviště první odfouknut.
Poslední dny jsme strávili v Mexico City, kde se měly všechny
soubory znovu setkat, aby festival slavnostně zakončili. V tomto městě nás opět zachránily naše výrazné bojkovské kroje, díky
nimž jsme se ve 4. nejlidnatějším městě světa, které čítá přes 28
milionů obyvatel, neztratili. Velkou radost nám ke konci zájezdu
udělalo pozvání na festival do Portorika, který se koná příští léto.
Z Folkloriády jsme odjížděli velmi unaveni, ale o to více nadšeni z toho, že jsme poznali novou zemi, kulturu, tradice a hlavně nové kamarády. Díky nejpoužívanějšímu mexickému slovu
„mañána“ jsme měli možnost poznat, že v Mexiku opravdu nikdy
nikdo a nikam nespěchá, a že pohodová nálada je zde vždy na prvním místě. Ještě dnes čerpáme z této mexické atmosféry dobrou
náladu, a to nejen proto, že jsme se téměř po dvou měsících opět
setkali s naším cimbálem.

pro svou barevnost dočkal právě kroj bojkovský. Diváci tak měli
možnost seznámit se s regionem Moravských Kopanic a Luhačovického Zálesí. Velkého potlesku se dočkalo také taneční číslo
Špásy bojkovské chasy nebo sólové vystoupení cimbálové muziky,
která byla na místě donucena stát se muzikou hudeckou, jelikož
nám cimbál nechtěli na letišti po celou dobu zájezdu vydat.

Pitínský zpravodaj

Za účast na tomto nezapomenutelném zájezdu vděčíme nejen
Národnímu ústavu lidové kultury ve Strážnici a České národní sekcí
CIOFF, kteří nás na Folkloriádu vybrali, ale hlavně sponzorům, bez
kterých bychom se této akce nemohli zúčastnit.
Autor: Kateřina Kahounová, Folklorní soubor Světlovan

19

Milošovka
– minerální pramen radosti a smutku.
V Čechách mají Milešovku, my Pitíňané máme Milošovku – z hlubin Země minerální pramen.
V běhu času jak pamětníci mizí, vznikají pohádky, báje, legendy. Naštěstí u nás uplynulo necelých sto let, co naši předci hojně pracovali na polích a v lokalitě Strašné pili minerálku, nosili
ji domů a pekli s její pomocí buchty bez kvasnic. V první republice bylo potřeba, tak jako dnes,
potlačit případnou konkurenci. A tak dle vyprávění našich otců byla odlehlá studánka zatížena
kameny a prosypána cementem. A protože studánka byla všech a nikoho, lidé se smířili s její zkázou. Naštěstí jsou mezi lidmi vždy průkopníci, takoví zdánlivě podivíni, kteří se liší od lhostejného
davu a zkoušejí, jak věci či jevy posunout. Začátkem 70 let se takový našel, jmenoval se Adolf
Matocha - v naší paměti špatné jméno, ale příjmení shodné s naším nejvýznamnějším rodákem.
A tehdy, za pomoci ruského bagru „Bělorusu“, přeházeli zeminu nalevo a napravo, a to koryto
po velké lžíci jsem jako větší děcko viděl, ale bohužel ho nějak nenašla malá minerální voda,
zato déšť a následné sesuvy podmáčené půdy si jej našly. Adolf rezignoval a výsledek či skutek
se dostal do našeho pitínského povědomí jako „Dolfův pramen“. V nové době se našel nový
průkopník. Jmenuje se Miloš. A komu čest, tomu čest, podařilo se ručním výkopem objevit místo
studánky, poslouchat slabé zvuky podzemí a po dlouhé době ochutnat znečištěnou, minerálně
příjemnou vodu – to byla radost a významný moment roku 2015 pro všechny fandy a patrioty.
K případné pomoci se průkopník nevyjadřuje.
V létě 2016 při putování na kolech k minerálním pramenům do okolí Pitína byl tedy první zastávkou účastníků náš pramen „ Milošovka“ nazvaný po znovuobjeviteli, který si toto pojmenování zcela zasloužil a ponechme stranou jakoukoliv jeho skromnost či něčí neskromnost, účastníci
po ochutnání zakalené vody provolali třikrát Zdar! a zůstali nepoznamenáni na vnitřním užití.
Rozhodně jeho pití bylo příjemnější než rudická Petrolka, kterou stěží překrývalo pivo v Šumicích, byla srovnatelná s Nezdenickou či Záhorovskou kyselkou a jako patriot Pitíňan, říkám, že
lepší :-). Ovšem vody bylo dost v prohlubni a odtékala. Což nyní začátkem listopadu už neplatí.
Voda v důsledku porušení těsnící vrstvy poklesla a začíná se ztrácet. A tak další činnost je na zváženou – a to již začíná být o smutku, či je minutu před, či minutu po, dvanácté!
Bylo by příjemné, mít i takové místo v Pitíně, kde bychom se zastavili při procházce u studánky s vodou, jak ji zažívali naši předci. To by byl ten lepší případ. Ovšem je i varianta, že budeme mít
jen panel s příběhem. Je na nás, na lidech, či se pokusíme zachránit studánky a objevíme vodu pro
život. Je na nás, zda půjdeme hrdi pěšky krajinou pro zdraví nebo se jen povezeme.

Chlapi to mají těžký
O půlnoci řev
a to mě namíchlo,
chlapů, co milují pití, zpěv,
to vedle zapíchlo.
Ač v kravatě, či jenom
hruď halí montérky,
mazlí se každý s pěnou,
dobíjí baterky.
Odbilo poledne
a už jde slunce spát
a není pohledné,
když tvrdí jsou jak drát.
Jen oči, ty jim svítí,
jak hvězdy v nebesích,
měsíc se bíle třpytí
přímo nad lesy.
Tak krásně jako noc
je doma nikdo nevítá,
pili dlouho, pili moc,
jsou prostě elita.
Ač ráno bolí hlava,
tuhé jsou nohy, vaz,
žízeň silná, zdravá,
je tam vytáhne zas.
Bohumil Hrubý

Pavel Savara
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Sbor dobrovolných hasičů
Rok se s rokem sešel a opět pročítáme Pitínský zpravodaj, tentokrát za rok 2016. Po roce 2015, který byl pro nás hasiče bohatý
na události všeho druhu, od oslav až po brigády, nebyl ten letošní
rok tak hektický.
Výroční valná hromada se uskutečnila v neděli 17.ledna 2016
v hasičské zbrojnici. Na tomto setkání proběhly volby do výboru
sboru po odstoupení některých jeho členů. V současnosti pracuje
výbor ve složení:
Starosta – Roman Breznický
Velitel – Zdeněk Slámečka ml.
Zástupce velitele – Zdeněk Spáčil ml.
Jednatel – Jakub Peřestý
Pokladník – Petr Toman ml.
Kronikářka – Barbora Kovářová
Členové kontrolní revizní rady – Radomír Kovář, Petr Husták
a Roman Vašíček
V měsíci dubnu jsme vypomáhali ZO KSČM
s pořádáním výstavy u příležitosti oslav 1. máje
a členkám Českého červeného
kříže se stavěním
máje.
V letních měsících jsme jak
pracovali, tak jsme si i užívali. Naši členové v průběhu těchto
měsíců čistili koryto řeky Olšavy. V červenci jsme se bavili nejen
my hasiči, ale i naši spoluobčané, když jsme uspořádali tradiční
„Posezení u hasičárny“, tentokrát se skupinou Profil Rock. V měsíci srpnu se členové zásahové jednotky zdokonalovali v dovednostech na cvičení. Při této akci jsme zároveň pokračovali v dobré
spolupráci s Mysliveckým
spolkem
Pitín-Hostětín.
O prázdninách jsme nezapomněli ani na děti, pro které jsme uskutečnili hasičský
letní tábor.

sičského záchranného sboru ČR, finanční podpory ze Zlínského
kraje a příspěvku obce Pitín, za což patří všem velký dík.
Ve vánočním čase jsme se podíleli na již tradičním mikulášském jarmarku s rozsvěcováním vánočního stromu.
Výše popsaná činnost našeho sboru byla poznamenána smutnou události – náhlým odchodem našich dlouholetých hasičů –
bratra Miroslava Krahuly a bratra Zdeňka Spáčila, kteří nás opustili ihned počátkem roku. Tímto jim věnujeme tichou vzpomínku.
Jménem Sboru dobrovolných hasičů v Pitíně, bych chtěla
poděkovat všem jeho členům za obětavou práci, dále bych chtěla
poděkovat starostovi obce a členům zastupitelstva za jejich pomoc
v naší činnosti, ostatním obecním spolkům za dobrou spolupráci,
sponzorům a příznivcům hasičů za jejich podporu.
Milí spoluobčané, vám všem přeji krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017!
Za SDH Pitín Barbora Kovářová, kronikářka

Našemu sboru letos připadla milá povinnost uspořádat každoroční setkání
zasloužilých dobrovolných
hasičů z celého našeho
okresu. Tohoto setkání se
účastnilo asi 40 hasičů – důchodců. I letos jsme v obci
sbírali železný šrot a to nejenom na jaře, ale i v měsíci
říjnu, kdy jsme spoluobčanům pomohli s kovovým
odpadem.
Dne 31.října jsme dostali předčasný dárek k vánocům – v historii našeho
sboru první úplně nové zásahové vozidlo zn. Mercedes Sprinter. Toto auto jsme
pořídili za pomoci dotace
Generálního ředitelství Ha-

Pitínský zpravodaj

21

Jak proběhl rok 2016 v našem spolku Českého červeného kříže

V našem zpravodaji se ptáme: „Co jste dělali celý rok?“
Tak tedy, my v ČČK Pitín jsme nezaháleli.
Hned v lednu jsme uspořádali pro naše členky výroční schůzi, kde jsme se připravovali na náročný rok, který jsme měli před
sebou.
V únoru na nás přišla řada v pořádání fašanku. Obchůzka připadla letos na sobotu 6. února. Sešlo se mnoho krásných a neobvyklých masek a celého průvodu se nakonec zúčastnilo úctyhodných 75 členů. Moc děkujeme všem občanům, kteří nám otevřeli

vé zábavě v kulturním domě nám večer zahrála kapela Fortuna,
která přilákala hodně lidí. Doufáme, že jste si hody náležitě užili.
Co se týká spolupráce s jinými spolky či organizacemi, udělaly
dvě naše sestry školení o první pomoci pro žáky základní školy,
dále se s dětmi zúčastnily branného dne pořádaného společně
s hasiči a na konci školního roku také mysliveckého výletu. Pro
Základní školu Pitín spolu s hasiči navíc sbíráme plastová víčka.
Můžete se také zapojit a víčka nosit….
Za kulturou jsme si s našimi členkami vyjeli do Sehradic, kde
se každý rok koná přehlídka dechových kapel. Všem zúčastněným
se výlet velmi zalíbil. To stejné platí i o pořádání zájezdu do Polska. Můžeme říct, že už teď se těšíme na další ročníky. Za zmínku
určitě stojí návštěvy i našich členek při kulatém životním jubileu
a také nadále pokračující návštěvy nemocných.
Po náročném roce plném organizování nejrůznějších akcí se
nakonec naše členky sešli v hojném počtu na Orelské chatě, kde si
poseděli a společně zazpívali. Letošní rok jsme i s ostatními spolky zakončili na tradičním „Rozsvěcování pitínského stromečku“.

své dveře a bohatě nás pohostili, jak do pokladničky, tak i s občerstvením a večer se přišli v hojném počtu pobavit na pochovávání
basy a zatančit si při Zámecké pětce.
Již tradiční činností některých našich členek je celoroční údržba
záhonů a veřejných prostranství u Obecního úřadu, u pomníku padlých a u sochy Panny Marie. Ve spolupráci s obecním úřadem jsme 2x
do roka zabezpečili sběr obnošeného textilu pro Diakonii Broumov.
Další každoročně se opakující akcí je stavění máje. Ten jsme
spolu s hasiči a dětmi ze školy nazdobili a postavili na konci dubna.
Následoval také malý doprovodný program s opékáním špekáčků.
Největší kulturní událostí však bývají samozřejmě hody. Ty se
konaly 7. května a můžeme vám říct, že počasí nám opravdu přálo.
Předhodové sobotní odpoledne se neslo v duchu vystoupení místního dětského souboru Pitíňánek a souboru Světlovan. Připraveno bylo pro naše spoluobčany občerstvení s posezením. Na hodo-
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Na závěr chceme poděkovat všem členkám ČČK za jejich obětavé
zapojení do všech jmenovaných akcí, obecnímu úřadu, panu starostovi,
sponzorům a složkám za spolupráci a pomoc při našich aktivitách .
Všem občanům přejeme krásné Vánoce, v novém roce hodně zdraví, štěstí a božího požehnání.
Za ČČK Pitín Otílie Šašinková, předsedkyně

Pitínský zpravodaj

Zahrádkáři v roce 2016
V roce 2016 eviduje základní organizace Českého zahrádkářského svazu celkem 22 členů – 18 platících a 4 čestné. Průměrný
věk našich členů se neustále zvyšuje, nejstarší členkou je paní Božena Maňasová, nar. 1924 a nejmladší člen je ročník 1972. Kroužek „Mladý zahrádkář“ v tomto roce pozastavil svou činnost.
Únor

– úklid areálu po zimě

Březen

– příprava pozemku na výsadbu keřů drobného ovoce,
zeleniny, jarní ořez stromů

Duben

– generální úklid budovy – příprava na výborovou
schůzi, která se konala 17. 4. Naše pozvání přijal
i starosta obce p. Martin Zálešák, který vše zúčastněným členům poděkoval za dosavadní ochotu
spolupracovat s obcí při organizačním zabezpečení
soutěže Vesnice roku a za podíl na zisku ocenění
„Zelená stuha“. Při této příležitost nás požádal, abychom se opět aktivně zapojili do přípravy odborného semináře v rámci soutěže Vesnice roku 2016, kdy
naši obec navštívili starostové z celého kraje a získali
poznatky a zkušenosti od již oceněné obce. Přítomní
hosté navštívili i zahrádkářský areál, kde je zaujalo
kotlící zařízení.

Červen

– rozloučení se školním rokem

Červenec – výpomoc při zhotovení nového oplocení
Srpen

– areál posloužil k táboření dětem, které se zúčastnili
letního tábora při obci

Září

– vzhledem k nedostatku ovoce nebylo kotlící zařízení
letos využito, p. Karel Bartoš vykonával práce malotraktorem

Listopad – příprava areálu na zimní období
Prosinec

– tradičně jsme se zapojili do „Rozsvicování pitínského stromečku“

Závěrem bychom všem našich členům chtěli poděkovat za
obětavou práci a věrnost naší organizaci, obci Pitín za podporu

Pitínský zpravodaj

a poskytnutí dotace, bez které by se nám nepodařilo realizovat
naše plány.
Všem spoluobčanům přejeme do roku 2017 mnoho zdraví, štěstí
a pohody.
Zahrádkáři
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Včelařský rok 2016.
Jaký byl? Řekl bych plný obav a očekávání. Noční můra všech
včelařů, nebezpečná nákaza mor včelího plodu (MVP) obcházela kolem našich včelínů. Proběhlo veterinární vyšetření včelí měli
v celé organizaci. Všichni jsme čekání na výsledky velmi prožívali.
Jsou naše včelstva touto nákazou napadena? Vyšetření prokázalo 3 pozitivní stanoviště a to v Bojkovicích a ve Bzové. Podle veterinárního nařízení se plod v postižených včelstvech nesmí léčit
a existuje jen jeden legální postup. Včelstva i s veškerým vybavením se musí zlikvidovat a spálit. 2 včelaři takto přišli o své mnohaleté dílo.
Co se týká snůšky, proti loňskému roku byla o poznání chudší.
Medu bylo málo a mnozí z nás nevybrali z plástů vůbec nic.
Celkově hodnotím rok 2016 za velice těžký. Vkládám tímto
naději do let budoucích.
Za včelaře přeji všem našim spoluobčanům hodně úspěchů a hlavně zdraví v Novém roce 2017.
Předseda ZO ČSV Bojkovice
ing. Savara Otakar

Modlitba včelaře
Dopřej mi, Pane, vždycky dobrý med,
abych ho ještě dlouhá léta jed.
Také zdravé tělo, Pane, chtěl bych mít
a s ním vždy včelám dobře posloužit.
K tomu, kdybys, Pane,
dobrý rozum chtěl mi dát,
jenž by mi pomohl o včelky pečovat.
A ať dělám chyby zřídka,
napravit je umím hned
- dřív, než včelky za trest odepřou mně med.
Také trpělivou duši dej mi, můj Pane,
která zvládne všecko, co se v úle stane.
Nad nezdarem nikdy, nenechej mne klít
a z úspěchu pak nedovol mi hříšně pyšný být.
Dej humor, Pane – s ním ať žihadla si vybírám
a radost ze včelaření
nechť kolem sebe rozdávám.
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Myslivecký spolek Pitín-Hostětín, z.s.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, Vás prostřednictvím Pitínského zpravodaje, ve
zkratce informovat o dění v našem spolku a jeho nejbližším okolí.
MS Pitín-Hostětín, z.s. má v současnosti 22 stálých členů, 2
čekatele na členství se zkušební dobou 2 roky a jednoho adepta
na praxi ke zkouškám z myslivosti. Statutárním orgánem spolku
je sedmičlenný výbor, v čele s předsedou, který se stará o řádný
chod spolku a dohlíží na naplňování poslání, pro které byl spolek založen. Tímto posláním je chov a lov zvěře, udržování únosných početních stavů zvěře (dle druhu zvěře a úživnosti honitby),
a v neposlední řadě péče o krajinu. Práva a povinnosti členů upravuje Vnitřní řád, stanovy a mimo jiné zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.
Nejsme tedy pouze ozbrojení brigádníci, jak nás někteří s oblibou
nazývají, ale pevně organizovanou složkou, kde má vše svá pravidla, jenž mnohdy podléhají zákonům.
Máme pronajatou honitbu od držitele honitby Honebního
společenstva Pitín-Hostětín, právnické osoby, založené podle
zákona o myslivosti, jejímiž členy jsou vlastníci nebo spoluvlastníci honebních pozemků v k.ú. obcí Pitín a Hostětín. Honebním
starostou je pan Jaroslav Chmela z Pitína, funkci místostarosty
zastává v rámci parity mezi oběma obcemi vždy zástupce z opačné
obce – za hostětínské členy je to pan František Boleček. Tato společenstevní honitba Pitín-Hostětín vznikla rozhodnutím Okresního úřadu v Uherském Hradišti z 11. 8. 1995 na výměře

a základní školou (vycházky do přírody), ZS Pitín a.s., SDH Pitín
a dalšími složkami působícími v obci. Každoročně pořádáme kulturní akce pro veřejnost, a to myslivecký ples a myslivecký výlet,
kde se občané mohou bohatě občerstvit a pobavit.
Hlavní náplní naší činnosti však zůstává výše zmiňovaná péče
o zvěř a krajinu. Abychom se však mohli o vše (především o zvěř)
řádně postarat, je pro nás pořádání těchto akcí důležitým zdrojem
příjmů. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem našim sponzorům, kteří nám i letos zachovali svoji přízeň.
Přehled o činnosti spolku v roce 2016:
LEDEN – IV. Reprezentační myslivecký ples. 23. ledna jsme
pořádali již 4. ročník s cimbálovkou Pajtáš a rockovou kapelou
Tabák Kabát revival. Vyprodaný kulturák byl důkazem dobré zábavy. 21. 1. 2017 připravujeme V. ročník Mysliveckého plesu, začátek v 19:30 v KD v Pitíně, vstupenky s místenkou bude možno
zakoupit v předprodeji v novinovém stánku už před vánočními
svátky.

1 645 hektarů. Současný rozsah honitby vymezen na základě
rozhodnutí odboru životního prostředí a zemědělství Městského
úřadu v Uherském Brodě z 29. 12. 2003. V současnosti má honitba výměru 1 579,7316 hektaru.
Honitba zahrnuje celé katastrální území Hostětína, podstatnou část pitínského katastru (zbylá část katastru Pitína - bývalé
panské lesy - je sdružena do jiné honitby s názvem Pitín-Bílé Karpaty o výměře více než 1.000 hektarů), a malou okrajovou část na
území k.ú. Bojkovice (na západním okraji honitby, cca 3,5 ha).
Z honitby jsou přirozeně vyčleněny tzv. nehonební pozemky, na
kterých není myslivost povolena – tedy zastavěné území obcí a podobně.
Naše honitba patří ve srovnání s ostatními 93 honitbami v hradišťském okrese k těm největším, co do výměry jde o šestou největší honitbu. Z pohledu využití půdy je to polně-lesní honitba,
mírně převažují lesy (758 hektarů) nad zemědělsky obhospodařovanou půdou (709 ha), zbylá část honitby patří do ostatních (99
ha) či vodních ploch (13,7316 ha).

Vymezení honitby Pitín-Hostětín

ÚNOR – Doba intenzivního přikrmování zvěře. Spárkatá zvěř
je v tomto měsíci již značně vyčerpaná a je třeba ji přikrmovat objemovým krmivem, aby se zamezilo škodám na lesních porostech.
BŘEZEN – Sčítání zvěře. Tak jako každý rok, i letos jsme provedli sčítání zvěře. Termín sčítání stanovuje orgán státní správy,
probíhá zpravidla ve dvou kolech. Nasčítané jarní kmenové stavy jsou pak důležitým podkladem pro vypracování nového plánu
chovu a lovu pro nastávající myslivecký rok.
DUBEN – Výroční členská schůze se uskutečnila 2. dubna.
Z kraje dubna jsme uspořádali zájezd na brněnské výstaviště na
mezinárodní lesnicko-myslivecký veletrh. 24. 4. se konala okresní
přehlídka trofejí v KD v Bojkovicích.
MS Pitín-Hostětín, z.s. v rámci dobrých vztahů aktivně spolupracuje s Obcí Pitín (při pořádání různých akcí), s mateřskou
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KVĚTEN – Hledání ztracené vody. Kvůli ztrátě dosavadního
vodního zdroje jsme byli donuceni k nalezení a vybudování nového vodního zdroje pro potřeby chaty ve Skalí. 14. 5. proběhly po-
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vinné střelby v na střelnici Záhorovicích. 16. 5. začátek lovu srnců.
ČERVEN – Vycházky s dětmi do lesa, a to jak s mateřskou, tak
i se základní školou.
ČERVENEC – Myslivecký výlet. Na tento ročník nebudeme
vzpomínat v dobrém, neboť nám po celý den pršelo. I přesto však
dorazilo pár věrných odvážlivců, kteří si špatným počasím nenechali zkazit náladu.
SRPEN – Lovecká sezóna se naplno rozjíždí lovem veškeré
zvěře spárkaté. Připravili jsme pro zvěř krmná zařízení na zimu,
doplnili jsme je objemovým a jadrným krmivem. Procházka ke krmelci s krátkým odborným výkladem o myslivosti pro dětský letní
tábor.
ZÁŘÍ – Jelení říje. Letošní říje byla skutečně úchvatná. Kdo
nelenil, a ráno si přivstal, mohl pozorovat souboje jelenů o laně.

Zveme Vás na

V. Myslivecký ples
21. 1. 2017 od 19:30 h.
Kulturní dům Pitín

Jelení troubení bylo letos možno zaslechnout při naprostém ranním klidu dokonce i přímo v obci! Náš dlouholetý člen pan František Berčík oslavil významné životní jubileum 80. let, do dalších let
mu přejeme hlavně zdraví a spoustu mysliveckých zážitků.
ŘÍJEN – Svatohubertská mše. 22. října jsme v Bojkovickém
kostele sv. Vavřince spolupořádali s MS Niva Bojkovice, MS Lokov Krhov-Bzová a MS Kladénka Přečkovice troubenou Svatohubertskou mši. V příštím roce bude naší ctí tuto akci uspořádat
u nás v kostele sv. Stanislava v Pitíně. Tímto Vás všechny srdečně
zveme. Proběhly stavební úpravy tzv. kiosku na chatě ve Skalí.
Byla dovezena řepa cukrovka pro zkrmení spárkaté zvěři. Příprava palivového dřeva na loveckou chatu Salaš.
LISTOPAD – Hlavní naháňka s hosty dopadla neslavně. 55
střelců a 20 honců stačilo pouze na jednu muflonku. 2 dobře
připravené leče cílená zvěř stihla před samotným lovem opustit.
Zvěře však bylo k vidění dostatek, jen ne té pravé a v ten správný
okamžik na správném místě, což je pro lov nejdůležitější. Zvěř
byla zkrátka tentokrát chytřejší.
PROSINEC – Rozsvicování pitínského stromečku. Jako již
tradičně, jsme se i letos rádi zúčastnili této předvánoční akce,
která nás naladí k nejkrásnějším svátkům v roce. Podávali jsme
zvěřinový guláš a pravú valašskú kyselicu. Kdo chtěl si mohl dát
i něco malého na zahřátí a vypálení červa. Připravujeme druhou
naháňku na černou zvěř. Na Štědrý den půjdeme všichni nadělit
zvěři ke krmelcům něco dobrého ke zkrmení. Se starým rokem se
rozloučíme společnou vycházkou do honitby.
Na závěr mě dovolte, abych Vám popřál co možná nejspokojenější
a nejklidnější prožití Vánoc v dnešní uspěchané době. Hodně zdraví
a štěstí v novém roce 2017!
za MS Pitín – Hostětín, z.s.
Lukáš Hasoň

Ohlédnutí „PITĚNSKÉ BESEDY“ za rokem 2016
Vážení spoluobčané.
Blíží se konec roku a tak dovolte, abych Vás na tomto místě
seznámil s naší celoroční činností a také naznačil některé naše
plánované aktivity v roce 2017.
První letošní akcí, na které se náš spolek podílel, byl společný výšlap Pitíňanů, Bojkovjanů a Broďanů ze Svatého Štěpána do
Pitína pod názvem „PO Štěpánu ZE Štěpána DO Pitína“, tentokrát v „suché“ variantě, tedy bez tradičních běžek.
Dne 12. března uspořádali jsme v naší obci historicky 1. „Košt
slivovice“. Osmdesát přihlášených vzorků, zaplněný sál Kulturního domu a spokojení návštěvníci a soutěžící, to byl výsledek, který
předčil veškeré naše očekávání. Významnou měrou, podílel se na
úspěchu akce příznivec našeho spolku pan Stanislav Voda, který
organizoval soustředění, evidenci a vyhodnocení vzorků. A Vy se
již nyní můžete těšit a také připravovat na 2. ročník, naplánovaný na sobotu 18. března 2017, na který jsme do odborné poroty
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přizvali i Jiřího Sojku, který obdobnou akci pomáhá organizovat
v Bojkovicích.
No a že se letos neurodily trnky…? Nevadí, sáhnete do „archivních“ ročníků pálenek a ani letošní neúroda košt neohrozí.
Dne 16. dubna jsme za široké účasti veřejnosti, slavnostně
„otevřeli“ v pitínských horách pramen Olšavy. U něho jsme
zbudovali před otevřením odpočinkové místo s infopanelem
a kamennou studánkou. A tak má tento významný přítok řeky
Moravy důstojně upravené místo svého zrodu, které určitě
stojí za to navštívit. Na zajištění výroby infopanelu se nezištně podíleli také naši občané, panové Petr Tureček, Josef Jál
a již zesnulý František Vrba. Také si naše poděkování zaslouží
za součinnost a spolupráci pánové Jiří Pavlica a Zdeněk Tomeš.
V dubnu jsme na kopci Jahodiska, u Dubu rodiny, obnovili
tradici pálení Svatojánských ohňů. Rovněž tato akce se setkala
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se zájmem široké veřejnosti, a proto v ní hodláme pokračovat ve
stejném termínu i v příštím roce.
V srpnu jsme zorganizovali „cyklovýlet“ po minerálních pramenech v blízkém okolí. Jeho účastníci navštívili mnoho zajímavých míst, v našem okolí často opomíjených. Tak snad se příštího
ročníků účastní více těch zatím nerozhodnutých. Určitě nebudou
litovat !
Při této příležitosti je potřebné ještě připomenout, že pitínský
minerální pramen pod nádražím byl v roce 2016 Milošem Klimešem znovu nalezen a v dalších letech čeká tak „pitínskou kyselku“
doba renesance... Milošovi za jeho úsilí s pramenem náleží naše
velké poděkování.
V sobotu 3. září uskutečnil se již 2. ročník sportovně-společenské akce pod názvem „Všechno co má kola“, tentokrát v areálu Sportklubu Niva. I tato akce se těšila zájmu široké veřejnosti,
zejména pak dětí a mládeže. Přálo nám i počasí, a tak se na závěr své cyklo-ofenzívy dočkaly děti i letecké podpory v podobě
shozu sladkostí z letadla. Vzhledem k tomu, že se cyklošou aktivně účastnila i preventistka Policie ČR, měla akce též výchovný
charakter.
Našim podzimním kulturním počinem byla pozvánka k hostování Divadelního ochotnického spolku KOS z Komně. Ten se
také v sobotu 5. listopadu představil v našem Kulturním domě
s veselohrou „Ženitba“. Dlouhodobá absence divadelního před-

stavení v obci a výběr ochotnického souboru byl příčinou zcela zaplněného sálu Kulturního domu a dlouho neutuchajícího aplausu
spokojených diváků na konci představení.
Tady patří poděkování také našemu častému podporovateli
panu Milanu Kurtinovi, který poskytl divákům drobné občerstvení ze své pekárny.
Vážení spoluobčané, závěrem Vám jménem celého spolku
přeji pokojné prožití vánočních svátků a do nového roku 2017
pevné zdraví a splnění všech Vašich přání.
V příštím roce se budeme těšit na společně strávené chvíle při
akcích pořádaných PITĚNSKOU BESEDOU.
Miroslav Kužela, předseda spolku

Pitínský zpravodaj
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Jak se vede Pitíňánku
Dětský folklorní soubor Pitíňánek oslavil v listopadu svoje
druhé narozeniny. Jak se nám ve druhém roce činnosti vedlo?
Od loňské zimy nám přibylo deset nových členů. Když se teď
sejdeme úplně všichni, tancuje a zpívá nás už dvacet šest!
Nové děti jsme oblékli do nových krojů ušitých opět podle rekonstrukce PhDr. Blanky Petrákové z Muzea luhačovického Zálesí.
Nelenili jsme a poctivě jsme cvičili a trénovali zpívání i tancování – každý týden v pátek v 17.00 hod na obecním úřadě v Pitíně,
ale někdy i o sobotách. To třeba když za námi v únoru přijela dlouholetá vedoucí DFS Hradišťánek, paní Jana Polášková. Připravila
pro vedoucí i děti seminář s praktickými rytmickými, pohybovými
i tanečními cvičeními a svým nadšením a elánem nás všechny povzbudila do dalších měsíců.

Během jara jsme tak čerstvě naladění nacvičili nové číslo „Až já
budu zahradníkem“. To jsme pak během roku předvedli na několika vystoupeních: na Jiříkovském bále v Pitíně (16. dubna), před komisí Vesnice roku (22. dubna), na dětských folklorních festivalech
v Kašavě a na Provodově (oba 18. června), na Farním dni v Pitíně
(26. června) a na Setkání pod Světlovem v Bojkovicích (17. září).
S podzimem přišli noví členové a také nový úkol – nácvik na
tři předvánoční vystoupení. S pásmem „Když nastanú dlúhé noce“
jsme vystoupili při Rozsvěcování vánočního stromečku v Pitíně
(3. prosince), společně se Světlovanem na adventním koncertu
v pitínském kostele (4. prosince) a na vánočních trzích na Tillichově náměstí v Bojkovicích (16. prosince).
Ani jsme se nenadáli a další rok je za námi. Oslavu druhého výročí vzniku Pitíňánku jsme oslavili opravdu hezky. Zatančili
jsme si, zazpívali a zavzpomínali. Dort jsme sice neměli, ale u výborných buchet jsme se zamysleli, co bychom Pitíňánku do dalších
let popřáli my sami.
Hodně štěstí a nových dětí do nového roku. Peťa
Mnoho šikovných dětí. Klára
Přeji Pitíňánku, aby tančil a zpíval nejvíc. A pekl buchty. Eliška
Aby kluci nezlobili a aby byli všichni hodní. Lucka
Abychom tu v Pitíňánku všichni vydrželi. Nikolka
Aby vydržel dvě stě let. Kristýna
Tak se držme a Vy také!
Za DFS Pitíňánek i za FS Světlovan přeje Vám všem do nového
roku 2017 jen to dobré Kateřina Šleglová.
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O spícím obru a rytíři Šášovi
aneb
nejdobrodružnější a nejnapínavější
příběh, jaký jste ještě nikdy neslyšeli.

V království Modrého démantu žil spící obr. Tento obr se jmenoval Bembech a když byl zrovna vzhůru, napadal městečka, vesničky a hrady.
Rytíř Šáša z Šašinburgru odpočíval v teplíčku ve svém hradě
Katapultě v království Bláznivé hudby. Šáša měl rád veselí a hodně se řehtal. Přemýšlel, jaký odvážný čin by za svůj život ještě
vykonal. Jednoho dne se dozvěděl o hrůzných věcech, které napáchal Bembech. Začínal
o něm slýchávat čím dál
více, a tak na něho nemohl zapomenout. Pomyslel si: „To je mi nevídané! Musím se s ním
utkat.“ Neváhal a vydal
se na cestu.
Nejhorší bylo najít cestu do království
Modrého démantu a do
obrovy jeskyně. Cestu
do království mu poradil
převozník: „Převezu tě
na druhou stranu řeky
a tam se vydej na rozcestí rovně.“
Král Modrého démantu přivítal Šášu
s otevřenou náručí: „Vítej! Slyšel jsem, že se
chceš zbavit obra. Dobrá, poskytnu ti družinu.“ Orelský tábor.
A jak řekl, tak učinil.
Také Šášovi prozradil, že cesta je provázaná strašlivými znameními a kouzly. A tak se rytíř vydal na cestu za obrem.

Velikonoční dílny.

Ukliďme Česko.

Nejprve se s družinou snažili přelézt přes stěnu slizu. Když ji
překonali, uviděli velikou zátočinu. Poté spatřili velkou horu Osudu. Když šplhali nahoru, uslyšeli podivný vítr, který jim našeptával: „Skoč! Skoč, nic se ti nestane!“ Někteří uposlechli a zemřeli.
Konečně dospěli k obrově jeskyni. Vstoupili do sluje, Bembecha však neviděli. Co ale zpozorovali, byl obrovský poklad, který
skrýval zlato, stříbro a drahokamy. Poklad je zlákal natolik, že zapomněli na obra. Uviděli jej, až když odcházeli se svým lupem.
„Co tu pohledáváš, lidský červe?“ rozkřikl se obr a mocně mávl
kyjem. „Tak co? Odpovíš už?“ hulákal zuřivě.

Vajíčkovník.

Šáša chtěl tasit meč, ale Bembech to zpozoroval a znovu se
rozmáchl kyjem: „Udělám z tebe šášaburgr!“
A tak se stalo, že rytíř Šáša nepadl jako hrdina, ale jako prachsprostý zloděj.
Vymysleli, sepsali a na prázdninovém pobytu na srubu sehráli
pitínští Orlíci v červenci 2016.
V uplynulém roce jsme uspořádali:
Karneval – 31. ledna
Velikonoční dílny – 26. března
Ukliďme Česko – 16. dubna
Pitěnský škrpál – 30. dubna
Pohádkový les – 25. června
Prázdninový pobyt pro Orlíky – 9.–16. července
Vánoční koncert dechové hudby Stříbrňanky – 10. prosince
Za Orel Pitín Kateřina Šleglová
Pitínský zpravodaj

Pohádkový les.

29

,,SPORTKLUB NIVA“ příspěvková organizace Pitín
hoto měsíce, byla finanční podpora z obce, kdy bylo
potřeba zakoupit tepelnou izolaci na nafukovací halu,
aby mohla hala o čtyřech vrstvách stát a fungovat.

Co všechno se nám v roce 2016 podařilo!
Leden:

probíhaly dopočty a inventury roku 2015 -vyčíslení
hrubého příjmu multifunkční haly za měsíce říjen, listopad, prosinec činilo přes 100 tis. Kč.
Dělá nám radost klientela, která využívá halu hned
v měsíci říjnu, kdy se toto monstrum chystá. Prvními
návštěvníky jsou také všechny děti z místní školy, které zde sportují.

Únor:

modernizace zastaralé rozvodové sítě elektřiny na
horní části ubytovny, ve které se již nyní nachází 20 lůžek pro zájemce o nocleh. Cílem je velká úspora energie.

Březen:

rekonstrukce celé ubytovny (nové omítky, malba, dokoupení nábytku, postelí, další prostory k vaření včetně vybavení kuchyně).

Duben:

nákup kompletních dřevěných kvalitních setů od
stoláře, vše je určeno k posezení na výletišti, lavičky
a stoly za účelem pronájmu a nové posezení pro návštěvníky celého koupaliště.
Vyčíslení zimní sezony v hale
od ledna do konce dubna
bylo milým překvapením.

Květen:

příprava prostor koupaliště na sezonu 2016. Sluneční
stříšky se závětrnou stěnou,
které hostům koupaliště zajistily požadovaný stín v horkých dnech.

Červen:

provedení nátěru povrchové úpravy dřeva na dětském
hřišti, které náleží dle stanov výhradně ke koupališti.
Použity byly nátěry speciální
a zdravotně nezávadné. Toto
hřiště navštěvuje nespočetné
množství dětí. Prostory jsme
povinni chránit, zamykat
a udržovat včetně každoročních revizí.

Červenec: letní sezona je v plném proudu. I přes nestálé počasí plné
výkyvů navštívilo naše koupaliště během 31 otevřených dnů 3005 hostů včetně ubytovaných, sportovců
a zájemců z firemních akcí.
Srpen:

Září:
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vydařené závěrečné zhodnocení při uzavření fakturace za pronájem prostor jak u výletiště, tak u klubovny.
Klienti byli spokojení se zázemím, službami a novými
sety k sezení.
probíhaly přípravné práce před montáží nafukovací
haly, zhotovil se nový důležitý kamenný vjezd do skladu haly, který zjednodušil práci všem, co se na této
činnosti podíleli. Významným a vzácným krokem to-

Říjen:

Příjemná zpráva po vyúčtování za energie. Díky úpravám v rozvodové skříni a novému tarifu, společnost
E.ON vrátila polovinu nákladové částky za modernizaci zpět na účet. Finanční prostředky použijeme opět
na výměnu zastaralých dílů ve spodní části budovy
u fotbalistů včetně měřičů spotřeby a obnovu zastaralých přímotopů.

Listopad: rekapitulace počtu hostů na ubytovně od ledna do října
2016 nás mile překvapila. Navštívilo nás 50 cizinců, 170
hostů za účelem pracovní cesty a 30 rekreačních hostů.
Suma za ubytování za celý rok, tak činí nemalou částku
celkových příjmů celé příspěvkové organizace.
Za hospodářský výsledek se vůbec nemusíme stydět. Pokud se
bude i nadále touto formou dařit, věřím, že areál nebude zátěžovým článkem obce, ale naopak pýchou celého našeho kraje.

Dosavadní hosté, návštěvníci a příznivci našich služeb si nemohou vynachválit panenskou přírodu, ve které je areál vybudovaný.
Známkou je výrok hostů, a to, že nám všichni areál závidí.
Hosté se zde cítí plni energie, vychutnávají si odpočinku a klidu a rádi se zde vrací.
Poděkování patří celému personálu, který se snaží vycházet vstříc
stále více náročnějším zákazníkům. Osobně vynaložím své úsilí a všechen svůj volný čas pro spokojenost hostů.
Marcela Berčíková
ředitelka celého sportovního areálu
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FOTBAL
Vážení fanoušci fotbalu, vážení spoluobčané,
poslední písknutí do píšťalky ze strany rozhodčího v mistrovském
utkání zaznělo v neděli 23.10. 2016 na hřišti Strání a tento hvizd
zároveň uzavřel fotbalovou sezónu v roce 2016. Blížící se zimní přestávka tak bude opět dlouhá a na hřiště se naše týmy dostanou až
se začátkem dubna 2017, kdy se opět naplno rozběhnou mistrovské
soutěže. Během této doby budeme postupně trénovat a připravovat
se na novou fotbalovou sezónou, a to nejen A – mužstvo, ale hlavně
naše 2 mládežnické týmy, na které jsme coby klub nesmírně pyšní
a těší nás, že se především za přispění základní školy a Michala Vrby
daří vychovávat a vést ke sportu další generaci. Jak vypadal fotbalový
rok 2016 si tedy pojďme ve stručnosti připomenout.

a venku 4:1). Ještě před startem nového fotbalového ročníku jsme
stihli svícu, svatbu, a i popravky našeho, již bývalého hráče, Libora
Krahuly (Kohúta), kterému bylo hostování v Bojkovicích změněno na přestup (důvodem byla nová legislativní úprava přestupního řadu ve fotbalovém prostředí). Nově náš tým posílili Zdeněk
Spáčil a Marek Kuchař (oba Bojkovice). Kromě již zmiňovaného
Kohúta ještě odešli: Luděk Jurásek a Laďa Salvet (oba Nezdenice), Jan Vladár (Luhačovice) a Martin Fojtů (Vlachovice). Z důvodu zranění se s fotbalem museli na neurčitou dobu rozloučit
Michal Voda a Matěj Homola. Další ztráta nás potkala na trenérském postu, kdy se na vlastní žádost rozhodl v této činnosti již
nepokračovat Pavel Urbánek.

Podzim 2016
Z důvodu družebního utkání v Šajdíkových Humencích jsme
podzimní část začali o týden později než naši soupeři. Vstoupili
jsme do ní velmi dobře, kdy jsme dvakrát vyhráli na domácí půdě
a jednu prohru si dovezli z Nezdenic. Zdálo se tak, že bychom
mohli hrát v horní polovině tabulky, což jsme si přáli. Po dobrém úvodu však přišly zápasy, ve kterých jsme nebyli horším týmem, ale bohužel někteří hráči na hřišti neplnili své povinnosti
na 100%, především v obranné fázi, čím nás soupeř školil svou
produktivitou. Za jedno takové utkání se dá považovat to na Žítkové, kdy jsme si vytvořili několik šancí, přesto jsme soupeřovi
vstřelili jen 3branky, které nevedli k bodovému zisku. Žítkové ke
vstřelení 4 branek stačilo pouze 5 šancí, a tak zvítězila. Toto utkání
bylo pro nás zlomové a na tým padla pomyslná „deka“ a s každým dalším zápasem jsme se na vstřelení gólu museli moc nadřít.
V zakončení nám chyběl větší klid nebo důraz a na dosažení branky jsme potřebovali alespoň 5 šancí. Naopak soupeři jsme góly

Ohlédnutí za jarní částí 2016
Před startem jarní odvetné části jsme podstoupili tradiční zimní přípravu, která byla, jako obvykle rozpačitá. Nedařilo se nám
v ní nejen vinou slabé účasti na trénincích, ale i v přípravných zápasech, kdy jsme všechna tato utkání prohráli. V hráčském kádru
došlo před jarem k několika změnám. Už v průběhu přípravy nám
oznámil Honza Vladár, že zahájil přípravu s Luhačovicemi a měl
by zájem tam odejít na hostování, což jsme mu umožnili. Týden
před začátkem soutěže se ozvali Nezdenice s urgentní žádostí
o zapůjčení Ladi Salveta do branky. Po rychlém zvážení situace
jsme se nakonec rozhodli Laďu uvolnit. Rozhodování to nebylo
jednoduché, protože Laďa byl důležitý hráč, ale nakonec jsme se
rozhodli vyjít vstříc nejen jemu, ale i Nezdenicím, které bojovali
o záchranu Okresního přeboru. Naopak na přestup jsme získali
Bohumila Bora z Rudimova a Adama Savaru z Bojkovic.
Celá jarní část sezóny byla poněkud nevýrazná a de facto se
nám nedařilo. Výsledky týmu i předváděná hra neoplývala krásou
a rovněž bodové zisky příliš nepřicházely což znamenalo, že jsme
sezónu 2015/2016 ukončili ve spodní polovině tabulky. Za jako
nejméně vydařené utkání můžeme považovat naše vystoupení ve
Starém Hrozenkově, kde jsme prohráli vysoko 4:0.

Letní přestávka
Po skončení jarní části jsme vyhlíželi krátkou letní přestávku
a doufali, že se situace obrátí k lepšímu a nový ročník bude pozitivnější a budeme se prát o horní příčky v tabulce. Během pauzy,
jsme se zúčastnili turnaje v Šanově (3.místo). Náš tradiční fotbalový turnaj jsme v roce 2016 zrušili. Hlavním důvodem byl především fakt, že s postupným nezájmem fanoušků rostly i náklady,
které klub musel vynakládat na organizaci této akce. Tento stav
byl v zásadě neudržitelný, neboť s rozvojem mládeže bylo nutné
finance stabilizovat a nasměrovat je právě do této oblasti. Další
přípravná utkání jsme odehráli s družebním oddílem ze Šajdíkových Humenců. Byly to dva zápasy a dvě naše prohry (doma 4:7
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přímo darovali po hrubých individuálních chybách. Bohužel tyto
chyby nás srážely v zápasech, ve kterých jsme byli rádi, že výsledek pro nás nebyl více krutý. Nemůžeme se vymlouvat na chyby
rozhodčích, jelikož každý zápas pískal jiný rozhodčí a chyby udělá
každý. V této chvíli je to čistě o samotných hráčích, jak přistoupí
k jednotlivým utkáním, nebudou hledat výmluvy a sami se nejdříve zamyslí nad sebou samými, jestli chtějí nadále trénovat a hrát
v Pitíně. Neboť se dá říci, že se tu po třech letech znovu opakuje
situace, kdy je některým lhostejné, co ostatní lidé obětují proto,
aby zde mohli hrát, a že můžou hrát na jednom z nejhezčích hřišť
nejen této soutěže. V jarní části se snad budou chtít všichni snažit
jako jeden tým situaci zlepšit a věříme, že k 10 bodům z podzimu,
začneme sbírat další, a to hned od prvního utkání. V této sezoně
se záchranářským bojům vyhneme, neboť v létě 2017 proběhne
reorganizace soutěží v okrese. Zruší se základní třídy a okresní
soutěže budou rozděleny do tří skupin.

Mládežnické týmy TJ Pitín
Ve spolupráci se ZŠ Pitín pokračovala i v roce 2016 práce
s dětmi. Přípravka již začala hrát Okresní soutěž sk. B v roce 2015

a v jarní části ročníku 2015/2016 bylo vidět zlepšení dětí a v soutěži se umístili na 5. místě z 10 účastníků, kdy přesně polovina
z 18 zápasů bylo vítězných. Pod vedením trenéra Jaroslava Vrby
odehráli jarní část Vojta a Zuzana Kovářovi, Tomáš Malár, Michal Vrba, Adam Sekér, Ondra Slámečka, Šimon Chmela, Matěj
Berčík, Štěpán Jál, Petr Kavka, Tadeáš Pešek, Honza Janůj, Radek Krahula, Adam Rapant a Vojta Šašinka. Přes léto převzali
přípravku Marek Kúdela s novou paní učitelkou ze Základní ško-
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ly Pitín Marií Lysákovou. Z přípravky odešla taktéž řada kluků
z důvodu věku, tak byli všichni zvědaví, jak kluci a holky s ročníkem narození 2006 – 2010 zvládnou podzim. Děti však byly velmi
šikovné a od začátku ukázaly, že obavy byly přehnané. Absolvovali
jsme 11 zápasů, z nichž 6 bylo vítězných a v 5 jsme odešli poraženi
a po podzimní části sezony jsme se umístili v Okresní soutěži sk.
C ročníku 2016/2017 na pěkném 6. místě z 12 družstev. Podzimní
část sezony odehráli pod vedením Marie Lysákové a Marka Kúdely Radek Krahula, Ondra Slámečka, Lukáš Škarpa, Honza Janůj,
Broňa Berky, Matěj Berčík, Petr Kavka, Šimon Chmela, Štěpán
Jál, Tadeáš Pešek, Adam Rapant, Jirka Michalčík, a kluky doplňovaly i holky Zuzka Kovářová, Lucka Pospíšilová a Nikol Vrbová.
Protože řada kluků už nemohla hrát z důvodu věku za přípravku, přes léto taktéž začalo trénovat družstvo žáků, a to první pod
vedením Jaroslava Vrby a Marka Kúdely a později pod vedením
hlavního trenéra žáků Pavla Domoráda. Někteří kluci již však byli
registrování v Bojkovicích, a protože již nebylo možné řešit hostování, dohodli jsme se na spolupráci se Slováckou Viktorií Bojkovice,
a to na vytvoření družstva Bojkovice B – Pitín, které bylo přihlášeno
do Okresní soutěže žáků malé formy sk. B, kde hrálo celkem 11

družstev. Po podzimní části je družstvo žáků na 2. místě se stejným
počtem bodů jako první Orel Uherský Brod, se kterým jsme taktéž
zaznamenali jedinou porážku. Základ družstva tvořili hlavně kluci
z Pitína a Hostětína Tomáš a Vojta Malárovi, Jakub a Miloš Klimešovi, Vojta Kovář, Michal Vrba, Ondra Krahula, Adam Sekér,
Michal a Tomáš Berkyovi, Ondra Slámečka a Gusta Farý.
Domácí zápasy jsme všechny odehráli v Pitíně a na jednotlivé
zápasy vždy přijeli i 2–4 hráči z Bojkovic. Všechny zápasy odehrál
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Matyáš Liška a velký přínos pro kluky měla i souhra
s Michalem Machalou, Erikem Bulejkou a Mirkem
Koudelíkem. Kluci vytvořili výbornou partu a dobrá spolupráce s Bojkovicemi se projevila i tím, že
5 kluků z Pitína pravidelně nastupovalo i v krajské
soutěži sk. B starších i mladších žáků, kde se klukům taktéž velmi dařilo. Vedoucím družstev přípravky i žáků je Michal Vrba.
Za fungování mládeže je třeba hlavně poděkovat
Michalu Vrbovi a ředitelce ZŠ Pitín Janě Peřinové,
která zaštiťuje především činnost přípravky a taktéž
všem rodičům za podporu, ochotu a dopravu dětí
na zápasy. Věříme i v pokračování velmi dobré spolupráce s SK Slováckou Viktorií Bojkovice tak, aby
byla do budoucna šance vychovat nové malé fotbalisty, které bude fotbal hlavně bavit. Těm, co budou
mít talent a nadání, přejeme, aby šli ve šlépějích
třeba Ondřeje Kúdely a dosáhli minimálně jeho
úspěchů. Máme zájem o to, aby děti pohyb a sport bavil, a aby se
vedle vytvořené party dětí táhnoucí za jeden provaz vytvořil i větší
vztah k Pitínu, kteří reprezentují. Snahou a cílem našeho klubu
bude i nadále pečovat a rozvíjet aktivity s mládeží. K tomuto cíli
však budeme potřebovat i další pomoc nejen ze strany obce Pitín
a případně dalších sponzorů, ale hlavně Vás rodičů, kteří se svým
přístupem a odhodláním podílíte na tom, že tradiční fotbalové
neděle budou v Pitíně i v budoucnu to, co ke každé vesnici patří.
Velké díky za podporu mládeže v Pitíně patří Ondrovi Kúdelovi (prvoligový hráč a kapitán FK Mladá Boleslav), který významným způsobem pomohl materiálně vybavit mládežnické týmy
a stal se tak pomyslným patronem malých kluků a holek v Pitíně.
Za tyto aktivity jen a jen srdečné díky.

Staří páni TJ Pitín
Fotbalisté, kteří už svoji aktivní kariéru dávno ukončili, se stále ještě fotbalem baví. Pravidelně každé úterý na hřišti (zájemci
o fotbálek a protažení těla – jste srdečně zváni), ale i při přátelských fotbalových zápasech s týmy starých gard. Letos odehráli 2
vítězná utkání s družebními Šajdkovými Humenci, na domácím
hřišti prohráli se Šanovem, Žarošicemi a zvítězili nad Ostrožskou
Lhotou. Právě tým Lhoty pravidelně pořádá turnaj starých pánů
Šuhaj cup. Letos v září na něj naše družstvo jelo obhajovat senzační prvenství z loňského ročníku. A neměli k němu opět daleko.
Skončili těsně druzí, když porazili domácí tým 3:0 (střelci branek
Liška, Mikulášek a D. Prachař), podlehli vítěznému Moravskému Berounu 1:3 (branka M. Spáčil) a porazili Hluk 1:0 (opět M.
Spáčil). Martin Spáčil získal ve velmi kvalitním turnaji po zásluze
ocenění Nejlepší hráč turnaje.
Tým je složený z bývalých kmenových hráčů Pitína a doplněný
staršími fotbalisty z Bojkovic, kteří však většinou hráli i za Pitín.
Mužstvo tvoří tito hráči: Josef Machynka, Pavel Urbánek, Luboš Peřestý, Jančařík Petr a Miloš, Jan Krovina, Luděk Savara,
Bassam Rabah, Josef Přerovský, Spáčil Martin a Zdeněk, Pavel
Berčík, Petr Kavka, Milan Navrátil, Petr Machala, Prachař Drahoš a Přemek, Radek Milička, Ronman Stružka, Václav Peřina,
Vlastimil Ogrodník, Lukáš Hasoň, Martin Liška, Radek Mikulášek. Nepostradatelnou fanynkou při všech utkáních je především
Šárka Trnková, v horších sezónách zaskočí i Svatava Hrušková.

Závěrem
Závěrem našeho příspěvku bychom chtěli shrnout ostatní aktivity, které se během tohoto roku odehrály. Jako každoročně se
nám podařilo domluvit na spolupráci se zástupci velkých firem
z Bojkovic. Organizačně jsme se podíleli na zabezpečení jejich
aktivit, které v areálu NIVA každoročně pořádají. TJ Pitín je tak
hrdým partnerem při těchto akcích. Za tuto důvěra tak děkujeme
společnostem SKD Bojkovice a MORAVIA CANS, a.s. a těšíme
se na další prohlubování spolupráce. Rovněž nás těší, že se může-
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me podílet na pořádání akce Den Dětí, která se každoročně koná
ve sportovním areálu NIVA. Hlavním pořadatelem je ZŠ Pitín.
Velké dík tak patří ředitelce školy Janě Peřinové a jejímu pedagogickému sboru. Taktéž díky patří všem, kteří se nejen na této akci,
ale i všech ostatních aktivně podílejí.
V letošním roce fotbalové hřiště v Pitíně opět využili ke svým
utkáním hráči divizního Slavičína, kteří zde odehráli dvě utkání.
To první bylo s výběrem hráčů do 19let z prvoligového Zlína a pak
pohárové utkání proti Valašskému Meziříčí. V obou případech
Slavičín uspěl a hřiště v Pitíně tak z tohoto pohledu, patří určitě
mezi jejich oblíbené. Nás jako zástupce klubu pak těší, že se na
našem hřišti objeví týmy, které svým zájmem zvyšují prestiž samotného areálu a přitáhnou další návštěvníky.
Abychom však mohli dostát vysokým požadavkům jednotlivých týmů, musíme investovat nemalé prostředky nejen do údržby
hřiště, ale i reprodukce majetku. V letošním roce se díky investiční
dotaci z obce Pitín podařilo zrekonstruovat sociální zázemí, které
již z povahy věci a množství realizovaných akcí v areálu bylo zcela
nevyhovující. Pevně věříme, že se rozpočet klubu nejen díky obci,
ale i s pomocí sponzorů podaří pro další léta naplnit a my tak budeme moci klub i nadále rozvíjet. Naším cílem je především kvalitní zázemí a dostupné tréninkové vybavení, tak abychom mohli
vytvářet nejen plnohodnotné místo pro volnočasové aktivity, ale
i podmínky pro rozvoj mládežnických talentů. Nejvyšší náklady
nám vznikají v souvislosti s údržbou hrací plochy (sečení, hnojení,
závlaha), následují energie, praní dresů a pravidelná reprodukce
sportovního vybavení (míče, sítě, dresy a tréninkové pomůcky).
Jednorázová dotace na činnost, kterou nám každoročně poskytne
obec Pitín v současné chvíli stěží pokrývají výše uvedené náklady.
Zbytek financí pro plnohodnotnou činnost našeho klubu musíme
zabezpečit po vlastní ose. Jak jistě víte, tak prostředky se v současné době shánějí obtížně, proto jsme vděční a zároveň uvítáme
jakoukoliv další podporu našemu klubu, tak abychom zajistili bezproblémové fungování. Touto cestou tak děkujeme všem, kdo TJ
Pitín pomáhá a podporuje. V případě, že Vás zajímají výsledky
našich týmů a další informace z klubu, sledujte nás na www.tjpitin.
cz nebo na Facebooku. Za fotografie z utkání našich týmů pak
děkujeme Míši Maňasové.
Vážení a milí spoluobčané,
Na závěr našeho příspěvku nám dovolte, abychom Vám popřáli,
abyste zbytek roku 2016 strávili co nejpříjemněji a co nejpoklidněji.
Zapomeňte na chvíli na stres a rychlý sled událostí. Blbou náladu zahoďte stranou a zkuste se těšit i z maličkostí. Mějte čas na rodinu, sebe,
blízké a do budoucna mějte hlavně správný tah na branku.
Požehnané Vánoce a šťastný nový rok 2017 Vám přeje…
Výbor TJ Pitín
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Společenská kronika
Naši noví občánci
7. 4. 2016
1. 5. 2016
5. 5. 2016
6. 5. 2016
7. 6. 2016

Tomáš Staněk
Bruno Kocourek
Pavel Bláha
Mia Anabela Čechová
Lucie Urbánková

15. 6. 2016
10. 7. 2016
30. 8. 2016
3. 10. 2016

Eliška Minaříková
Nela Soukeníková
Julie Dorňáková
Alžběta Kavková

V roce 2016 oslavili svá životní jubilea
70 let

75 let

80 let

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

85 let

– Františka Krahulová
Ludmila Jurásková

90 let
91 let

– Anna Krahulová

92 let

– Božena Maňasová
Marie Zemánková

– Marie Sukaná
Věra Zemánková
Stanislava Pacoltová
Ludmila Šašinková

93 let
94 let
95 let
97 let

– Marie Spáčilová

– Ludmila Caputová
Zdenka Machálková
Zdenka Šafářová
Mária Jarolímová
František Berčík
Marie Šašinková
Karel Tlustý

– Drahomíra Kuželová
Helena Ševčíková
Jaroslav Hrbáč

– Marie Koželuhová
– Marie Ondráčková
– Ludmila Koželuhová

Už nejsou mezi námi
7. 1. 2016
24. 1. 2016
13. 3. 2016
21. 3. 2016
27. 3. 2016
15. 6. 2016
26. 11. 2016

Ludmila Jálová
Marie Hubáčková
Václav Hubáček
Marie Savarová
Marie Juračková
František Michalčík
Jarmila Prokešová

91 let
69 let
74 let
80 let
79 let
90 let
87 let

Ještě jednou přejeme všem oslavencům hodně zdraví lásky a pohody do dalších let.
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Pitínský zpravodaj

FAŠANK

HODOVÉ ODPOLEDNE

2016

Dětský karneval.

Boží tělo.

Vítání občánků.

Rozsvícení pitinského stromečku.
„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.“

