•2014

“
y
n
i
d
o
r
b
u
„D
ě
n
í
t
i
vP

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2015.

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
blíží se vánoční svátky a konec roku 2014. Co se letos událo
v životě každého z nás si jistě všichni vybavíme. Byly to události
příjemné, povzbuzující, ale i ty smutnější. Myslím si, že v době
adventní se všichni zastavíme, zklidníme a zamyslíme nad uplynulým rokem. Co dobrého jsme vykonali, jak jsme se chovali jeden ke druhému a co se nám možná také nepovedlo.
Dovolte mi, abych v krátkosti zhodnotil nejdůležitější investiční akce nejen v letošním roce, ale v celém předchozím volebním období. V průběhu období let 2010 – 2014 obec Pitín proinvestovala 30 mil. Kč, z toho jsme získali 16 mil. korun formou
dotací.

Kulturní dům
Rekonstrukce vnitřního zařízení spolu se zateplením, výměnou oken a novou kotelnou

Sportovní areál
Výstavba bazénu a dětského hřiště v celkové hodnotě 18 mil.
Kč, na tuto akci si obec vzala úvěr ve výši 5 mil. Kč

Hřbitov
Na hřbitově byly vybudovány nové parkovací plochy a provedena revitalizace zeleně

Místní komunikace
Opravená cesta včetně přilehlých chodníků od přejezdu na
horním konci směrem k zemědělskému družstvu, byly realizovány opravy komunikací na Pitínských Pasekách – celkové náklady
2,2 mil. Kč, byl rekonstruován chodník „Na starém hřišti“

Pitínský zpravodaj

Čistící stroj
Pořízení traktoru s kartáčem a cisternou k celoroční údržbě
místních komunikací

Zahrada MŠ
Zde byl realizován projekt výstavby dětského hřiště v přírodním stylu v částce 2,4 mil. Kč
Toto byly hlavní investiční akce posledních čtyř let, avšak bylo
uskutečněno i mnoho menších oprav a úprav, které provázejí
každodenní chod naší obce. K životu patří i vzdělávání nebo kulturní či sportovní vyžití, proto bych rád touto cestou poděkoval
všem, kteří se během celého období podíleli na pořádání a organizačním zajištění nejrůznějších akcí a že jich nebylo málo. Tady
bych rád zmínil především pracovníky mateřské a základní školy,
Sportklubu Niva, členy všech pitínských spolků – hasičů, Jednoty
Orel, červeného kříže, myslivců, zahrádkářů, fotbalistů, Sokola,
včelařů. S poděkováním nelze zapomenout i na pana Miroslava
Kuželu, spolupracující zemědělské družstvo ( ZS Pitín) či na zaměstnance obce a členy zastupitelstva.
A teď trochu jinak. Ve dnech 10. a 11. října proběhly v celé
republice komunální volby a nejinak tomu bylo i u nás. Do zastupitelstva se volilo 15 členů. Ve volbách jsme mohli vybírat ze
2 stran a 3 uskupení. Nutno podotknout, že boj o voliče byl urputný. Občané mají právo volit podle svého nejlepšího vědomí
a svědomí, a proto rozhodli tak, jak rozhodli. Žijeme ve svobodné - demokratické zemi a vůle lidu musí být respektována. Svým
jménem a snad i jménem svých spolukandidátů chci všem za projevenou důvěru poděkovat a slíbit, že od nás mohou očekávat
sice ne neomylnost, ale slušnost, poctivost a pracovní nasazení
ku prospěchu našich obyvatel. Zde bych rád opět poděkoval bý-
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valým členům zastupitelstva za jejich vykonanou práci a novým
přeji, aby se jim ve „službě občanům“ co nejvíce dařilo. Oprostěme se, prosím, od sporů, které nepřináší prospěch nikomu z nás.
Se všemi zastupiteli se těším na vzájemnou spolupráci, která povede k dalšímu zkvalitnění života v Pitíně.
A co nás v budoucnu čeká? Podpora dalšího fungování mateřské a základní školy, sportovního areálu a ostatních spolků
a organizací, z investic jsou to rekonstrukce komunikací – na
Pasekách, od družstva k Orelské chatě, od mateřské školy k cyklostezce, opravy zbývajících úseků chodníků, propojení částí

Drahy a Lány, kde opět nastaly komplikace ze strany Českých
drah (plánovaná elektrifikace železniční trati), dokončení úprav
místního hřbitova – sociální zařízení, oplocení a další, Je toho
ještě hodně, ale spíše než sliby se chceme prezentovat konkrétními činy.
•
Závěrem chci zmínit legendu, kterou jsem již mnohokrát četl.
Vypráví o noci, kdy se narodil Ježíš a jak se Josef vypravil k pastýřům, aby si od nich vypůjčil oheň. Přišel k pastýři, jehož srdce se
zatvrdilo těžkým životem. Když se k němu Josef blížil, pustil na něj
pastýř psa, ten ale odmítá štěkat a kousat. Jeho pán hodí po cizinci
oštěp, ale ten spadne Josefovi k nohám a nezraní ho. Josef přijde
k ohni a poprosí o žhavé uhlíky. “Vezmi si je, jestli se jich odvažuješ dotknout“, prohlásil pastýř. Josef tedy nabere uhlíky do hrsti.
Aniž by ho popálily. Pastýř zneklidní a ptá se sám sebe: co je to za
noc, v níž psi nekoušou, oštěp nedolétne a oheň nepálí? Odebere se
s Josefem ke stáji, v níž čeká Maria s narozeným dítětem. Pohled
na zázrak ho přemůže a změkne mu srdce. Přikryje dítě teplou ovčí
houní a v té chvíli dítě v jesličkách zazáří a v jeho srdci se objeví
nebývalý jas.

Ať také Vaše srdce prozáří láska, pokoj a radost, ať
šťastně prožijete sváteční chvíle v kruhu těch, kteří vás
mají rádi a ať s novým nadšením a nadějí vykročíte do
nového roku 2015, to Vám ze srdce přeje
Martin Zálešák, starosta

Z jednání Zastupitelstva obce Pitín
Zastupitelstvo obce Pitín
č. 16 – 14. 2. 2014

• schválilo rozpočet obce pro rok 2014

•
•
•
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takto: celkové příjmy rozpočtu ve
výši 13.055.100 Kč financování ve
výši 788.000,00 Kč, celkové zdroje ve
výši 13.843.100 Kč, investiční výdaje
ve výši 4.333.000 Kč, provozní výdaje
9.510.100 Kč, celkové výdaje rozpočtu
ve výši 13.843.100 Kč
schválilo rozpočtové limity do 30.000,Kč starosta, do 700.000,00 Kč rada
obce
schválilo nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků uskutečněné kontroly MV ČR
schválilo neuvolněným členům ZO výši
odměny od 1. 1. 2014 ve stejné výši,
která byla schválena na začátku volebního období

č. 17 - 25. 4. 2014

• schválilo účetní závěrku obce Pitín za
•
•
•

•
•

rok 2013
schválilo závěrečný účet obce za rok
2013
vzalo na vědomí zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Pitín
za rok 2013
schválilo odprodej nemovitosti – vlastník Obec Pitín, Pitín 18, 687 71 Bojkovice, kupující J. S., Pitín, 687 71 Bojkovice, Obec Pitín – vlastník pozemku
odděleného geometrickým plánem
z parc. č. 5460/1 – parc. č. 147/5 o výměře 7 m2 , cena dle znaleckého posudku 2.110,- Kč
neschválilo výjimku z počtu žáků na
školní rok 2014 – 2015
pověřilo RO k jednání s ředitelkou
základní školy a přípravě podkladů

•

k udělení výjimky z počtu žáků na školní rok 2014 – 2015
delegovalo starostu obce Martina
Zálešáka, nar. 11. 10. 1957 k účasti
na řádné valné hromadě společnosti
SVK, a.s. Uherské Hradiště

č. 18 – 27. 6. 2014

• vzalo na vědomí hospodaření obce Pitín za období 1.- 4./2014

• schválilo výjimku z počtu žáků v Zá-

•

kladní škole Pitín, okres Uherské Hradiště na školní rok 2014/2015, obec se
zavazuje uhradit zvýšené náklady spojené s výjimkou
přerušilo jednání ve věci odprodeje pozemku p.č. 3718/2 o výměře 270 m2 a ukládá RO připravit ekonomické podklady
a oslovit dalšího znalce z důvodu přezkoumání původní ceny stanovené znaleckým
posudkem - příloha č. 5/ZO18/2014

Pitínský zpravodaj

• přijalo

•

•

•

•
•

jako dar tyto pozemky – p.č.
6139/1 o výměře 210 m2, 6139/2 o výměře 54 m2 6139/3 o výměře 26 m2 ,
6139/4 o výměře 527 m2– vlastník M. J.
a M. J., 6139/7 o výměře 174 m2 - vlastník M.L.
schválilo odkup pozemku p.č. 6139/5
o výměře 655 m2 a 6139/6 o výměře 139
m2 – vlastník M. F., Bojkovice , a pozemku p.č. 6139/8 o výměře 87 m2 –
vlastník M. F. Pitín za cenu Kč 10,- Kč
stanovenou dohodou s tím, že posudek
nemůže překročit cenu stanovenou odhadem
schválilo dle § 85, písm. j) zákona č.
128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů poskytnutí zápůjčky ve výši Kč 25.000,- Místní akční skupině Bojkovska, Sušilova 952,
687 71 Bojkovice, IČO: 270 122 39 na
předfinancování projektu „Podpora
vzniku strategie komunitně vedeného
místního rozvoje pro území MAS Bojkovska“.
schválilo uzavření Smlouvy o zápůjčce
mezi Obcí Pitín, IČO 00291234, Pitín
18, 687 71 Bojkovice a Místní akční
skupinou Bojkovska, Sušilova 952, 687
71 Bojkovice, IČO: 3270 122 39 na
předfinancování projektu „Podpora
vzniku strategie komunitně vedeného
místního rozvoje pro území MAS Bojkovska“ ve výši 25.000,- Kč
souhlasí se zařazením Obce Pitín do
územní působnosti MAS Bojkovska na
období 2014 – 2020
schválilo uzavření dohody o partnerství k projektu Technologické centrum
ORP Uherský Bro včetně spisové služby a integrace úřadu s Městem Uherský Brod

• schválilo 15 členů Zastupitelstva obce
•

Pitín pro období 2014-2018
schválilo škodní komisi ve věci vyplacení fin. částky p. Malinové v tomto složení: předseda ing. Milan Navrátil, členové ing. Jaroslav Chmela, Bc. Michal
Vrba, Radek Černobila, ing. Zdeněk
Ševčík, František Vrba, ing. Otakar
Savara, Vladimír Pacolt, Karel Bartoš,
Miroslav Kužela

č. 19 – 26. 9. 2014

obce Pitín pro volební období 20142018

č. 2 – 21.11.2014

• schválilo,
•
•

• bere na vědomí hospodaření obce Pitín
•
•

za období 1.-7./2014
schválilo 2. rozpočtové opatření obce
Pitín
akceptuje závěry uvedené v zápise
z jednání škodní komise ze dne 20.
8. 2014 ve věci zvýšeného čerpání
rozpočtových prostředků v roce 2013
spojené s neplatným odvoláním Mgr.
Aleny Malinové z funkce ředitelky ZŠ
Pitín

•

Nové volební období 2014 - 2018
č. 1 – 7. 11. 2014

• schválilo
•
•
•

•

aby starosta vykonával svoji
funkci jako uvolněný, místostarosta
a ostatní členové rady obce budou neuvolnění
schválilo, že volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady obce bude
veřejná
zvolilo starostou Martina Zálešáka,
nar. 11. 10. 1957, bytem Pitín 337
schválilo, aby kontrolní a finanční výbor byly pětičlenné a předsedou finančního výboru zvolilo ing. Jiřího Viceníka a dalším členem ing. Jaroslava
Chmelu
schválilo jednací řád Zastupitelstva

•
•
•
•

že volba místostarosty
a ostatních členů rady obce bude veřejná
zvolilo místostarostkou Mgr. Dagmar
Maňasovou, nar. 10. 10. 1959, bytem
Pitín 335
zvolilo další členy rady obce
- Jakuba Peřestého, nar. 8. 5. 1983,
bytem Pitín 324
- ing. Zdeňka Ševčíka, nar. 4. 4. 1962,
bytem Pitín 15
- Lenku Staňkovou, nar. 25. 4. 1975,
bytem Pitín 68
schválilo v souladu s § 72 a § 84 odst.
2 písm. n) zákona o obcích měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty
jako neuvolněného člena ZO ve výši
9.000,- Kč, odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena ZO ve výši 300,Kč, odměnu za výkon funkce člena
rady obce 900,- Kč, odměna za výkon
funkce předsedy výboru a komise 900,Kč, odměna za výkon funkce člena výboru a komise 300,- Kč
schválilo další členy finančního výboru
– Michala Vrbu, bytem Pitín 24 a Adama Salveta, bytem Pitín 119
schválilo 4. rozpočtové opatření obce
Pitín
vzalo na vědomí hospodaření obce za
1.-10./2014
vzalo na vědomí informaci o současném stavu projektu „Rekonstrukce
zeleně v části hřbitova v obci Pitín“
a zmocňuje starostu obce k podpisu
Smlouvy o poskytnutí podpory týkající
se tohoto projektu

Z jednání Rady obce Pitín
Rada obce Pitín
č. 59 – 28. 11. 2013

obce a plán inventur na rok 2013
ku na horním konci ve výši 22.389,- Kč
a vysprávky místních komunikací ve
výši 157.295,- Kč

• schválila zakoupení vánočního osvětle•

•

•

ní v ceně 37.138,- Kč, rozpočtové opatření č. 5
schválila zveřejnit na úřední desce
obecního úřadu po dobu 15 dnů záměr
obce na pronájem pozemků dle přílohy
o celkové výměře 7,4199 hektaru v katastrálním území Pitín v ceně dle předloženého návrhu akciové společnosti
ZS Pitín
schválila k provádění zimní údržby komunikací v obci firmu TES Bojkovice
pro zimní období 2013/2014 v ceně údržba /plužení či posyp/ 540,- Kč/hodina, posypový materiál /drť/ 460,- Kč/
hodina a komunikací v lokalitě Pitínské
Paseky, p. V. Lebánka, Žítková v ceně za údržbu zadní radlicí 550,- Kč/hod.,
čelním šípovým pluhem 600,- Kč/hod
schválila členy kontrolního výboru
k provedení inventarizace majetku

Pitínský zpravodaj

školy ve výši dle předloženého návrhu
navýšení rozpočtu základní
školy o 20.000,- Kč
vzala na vědomí protokol o kontrole
výkonu samostatné působnosti u obce
Pitín, provedené dne 7. 11. 2013 odborem Ministerstva vnitra
pověřila starostu rozhodovat o uzavření dodatků u nájemních smluv u obecních bytů č.p 360 a č.p. 18

• schválila opravu komunikace a chodní- • schválila
•

č. 60 – 13. 12. 2013

• vzala na vědomí zprávu z kontroly fi•
•
•
•
•

nančního výboru v p.o. SPORTKLUB
NIVA včetně provedení opatření - nového zpracování účetnictví
schválila převedení částky 221.468,- Kč
v rámci přidělené dotace na účet ZŠ Pitín, rozpočtové opatření č. 5
schválila firmu ROIS-ING s.r.o., Huštěnovice k provedení výběrového řízení k projektu „Dětské hřiště Pitín“
delegovala do komise pro hodnocení
nabídek k projektu „Dětské hřiště Pitín“ starostu Martina Zálešáka
schválila zahrnutí žádosti manželů Č.,
Pitín o úpravu komunikace k RD do
návrhu rozpočtu na rok 2014
schválila odměnu ředitelce mateřské

•

č. 61 - 17. 12. 2013

• pověřila
•

ředitelku p.o. SPORTKLUB
NIVA k zajištění zpracování účetnictví
za období 1. – 11. 2013 a předložení
zprávy do 10. 1. 2014
pověřila oslovit v rámci výběrového řízení na zhotovení akce „Dětské hřiště
Pitín“ následující firmy - TOMOVY
PARKY, s.r.o., Karlovice-Radvánovice
11, 511 01 Turnov, HŘIŠTĚ s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, DŘEVOARTIKL spot. s.r.o, Brněnská 3794/27,
669 02 Znojmo, TENNIS ZLIN –
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SPORTS CONSTRUCTIONS, s.r.o.,
Nová 1073, 763 02 Zlín – Malenovice, HRAS-zařízení hřišť s.r.o., Zemědělská 6/145, 736 01 Havířov – Dolní
Datyně, FLORA SERVIS, Faměrovo
náměstí 31/29, 618 00 Brno, JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o., Štítná nad Vláří
– Popov 414, 763 33 Štítná nad Vláří

směrnici pro schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací

č. 65 – 13. 3. 2014

•
•
•
•

pronájem pozemků dle přílohy o celkové výměře 7,4199 hektaru
v katastrálním území Pitín v ceně dle
předloženého návrhu akciové společnosti ZS Pitín, dle záměru zveřejněného na úřední desce
schválila vyčlenění finančních prostředků na pasport místních komunikací v rozpočtu 2014 a pověřila starostu k zajištění jeho vypracování
schválila žádost ředitelky ZŠ o přiznání odměny za práci s integrovanými
žáky ve výši dle předloženého návrhu
schválila firmu Galileo Corporation, s.r.o.
k vytvoření internetových stránek obce,
výrobní cena je 28.000,- Kč bez DPH, roční poplatek 6.500,- Kč bez DPH
pověřila starostu k jednání s ředitelkou
p.o. SPORTKLUB NIVA

•

•
•

•

č. 63 – 16. 1. 2014

• vzala na vědomí hospodaření obce za
•
•
•
•

období 1. – 12. 2013
doporučila ZO schválit rozpočet obce
na rok 2014 v předloženém znění
vzala na vědomí zprávu o ukončeném výběrovém řízení k akci „Dětské hřiště Pitín“
vzala na vědomí zprávu o vedení účetnictví v p.o. SPORTKLUB NIVA
vyjádřila podporu akci „Vlajka pro Tibet“, ale k akci vyvěšení vlajky 10. 3.
2014 se obec nepřipojí

•

•
•

č. 64 – 6.2.2014

• schválila program zasedání tak, jak byl
•
•

•
•
•
•
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navržen starostou
doporučuje ZO schválit neuvolněným
členům ZO výši odměny od 1. 1. 2014
ve stejné výši, která byla schválena na
začátku volebního období
schválila Dodatek pro rok 2014 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
doporučuje ZO schválit výjimku z počtu žáků na školní rok 2013 – 2014,
obec se zavazuje uhradit zvýšené náklady spojené s výjimkou
vzala na vědomí žádost o informaci dle
zákona č. 106/1999 Sb
provede kontrolu hospodaření p.o.
SPORTKLUB NIVA, termín bude
upřesněn
schválila vnitřní směrnici pro schvalování účetní závěrky Obce Pitín a vnitřní

hospodaření p.o. SPORTKLUB NIVA

č. 66 – 3. 4. 2014

• doporučuje ZO schválit odprodej po- • schválila smlouvu o Služebnosti inže-

č. 62 – 7. 1. 2014

• schválila

• vzala na vědomí předložený výsledek

•

•

zemku parc. č. 69/4 o výměře 117m2
a části pozemku parc. č. 5457/1 o výměře 50m2 v k.ú. Pitín, vlastník Obec
Pitín manželům J. a S. H., Pitín, v ceně
dle znaleckého posudku
doporučuje ZO schválit odprodej části
pozemku parc. č. 5460/1 o výměře 7m2
v k.ú. Pitín, vlastník Obec Pitín panu
J. S., Pitín 176 v ceně dle znaleckého
posudku
schválila žádost p. R. P., Pitín o povolení k umístění přístřešku pro osobní
automobil na parc. č. 5454/1
schválila rozdělení finančních prostředků organizacím na rok 2014
následovně:
OREL – jednota Pitín 20.000,- Kč,
MS Červený kříž Pitín 6.000,- Kč,
Český zahrádkářský svaz 5.000,- Kč,
Myslivecké sdružení Pitín – Hostětín
10.000,- Kč, TJ SOKOL Pitín 3.000,Kč, ZO ČSV Bojkovice o.s. 5.000,- Kč,
TJ Pitín 50.000,- Kč
schválila přidělení bytu č. 7, č.p. 360,
nájemce sl. K. Š., Pitín a p. J. Š., Pitín,
platnost nájemní smlouvy 1. 4. 2014 –
31. 3. 2016
vzala na vědomí oznámení o pořádání
akce ZO KSČM dne 27. 4. 2014 „Výstava nové zemědělské techniky a motocyklů“ na prostranství před obecním
úřadem
vzala na vědomí žádost o informaci dle
zákona č. 106/1999 Sb.
schválila žádost o udělení souhlasu
s přechodnou úpravou provozu při akci
„Silnice II/492 POZLOVICE, LUHAČOVICE“ objízdná trasa pro vozidla
nad 7,8 t přes obec Pitín, doba uzavírky
15. 3. – 30. 6. 2014
RO pověřila oslovit v rámci výběrového
řízení na zhotovení akce „Dětské hřiště Pitín“ následující firmy - TOMOVY
PARKY, s.r.o., Karlovice-Radvánovice
11, 511 01 Turnov, HŘIŠTĚ s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, DŘEVOARTIKL spot. s.r.o, Brněnská 3794/27, 669
02 Znojmo, TENNIS ZLIN – SPORTS
CONSTRUCTIONS, s.r.o., Nová 1073,
763 02 Zlín – Malenovice, HRAS-zařízení hřišť s.r.o., Zemědělská 6/145, 736
01 Havířov – Dolní Datyně, FLORA
SERVIS, Faměrovo náměstí 31/29, 618
00 Brno, JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.,
Štítná nad Vláří – Popov 414, 763 33
Štítná nad Vláří, KRONS, s.r.o., Palackého 210, 687 71 Bojkovice
pověřila starostu k podání žádosti
o příspěvek na vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací na Úřad práce ČR, Uherské
Hradiště

•
•
•
•

•

nýrské sítě mezi vlastníkem pozemku
parc. č. 5478 Obcí Pitín a stavebníkem na parc. st. č. 362 K. K., Hostětín
a Z.K., Pitín a povolení provést stavbu
plynovodní přípojky
projednala žádost o odprodej části pozemku parc. č. 3718 manž. St. a E. B.,
po doplnění žádosti bude opět projednána
projednala žádost p. V. O., Pitín 280
o povolení pokácení stromu, žádost
bude postoupena CHKO
schválila licenční smlouvu o veřejném
provozování mezi OSA, o.s., Praha 6
a Obcí Pitín ve výši 2.624,- Kč na rok
2014
schválila smlouvu o poskytnutí podpory č. D/0240/2014/STR mezi Zlínským
Krajem, tř. Tomáše Bati 21, Zlín a Obcí
Pitín, Pitín 18 na realizaci projektu
„Rekonstrukce chodníků Pitín k autobusové a vlakové zastávce“ a pověřila
starostu podepsáním smlouvy
schválila účast Obce Pitín v soutěži
Vesnice roku 2014

č. 67 – 22. 4. 2014

• vzala na vědomí
•
•

•

•

•
•
•
•

zprávu jednatele p.
Vrby o hospodaření spol. Lesy Pitín
s.r.o.
schválila hospodaření společnosti
Lesy Pitín s.r.o. za období 1. – 12. 2013
schválila firmu Tomovy parky, s.r.o.,
Karlovice – Radvánovice 11, 511 01
Turnov, k realizaci akce „Dětské hřiště
Pitín“ v ceně 1.788.716,- Kč bez DPH
a pověřila starostu podepsáním smlouvy
pověřila starostu zveřejnit vyhlášení
výběrového řízení k akci „ Rekonstrukce chodníků Pitín k autobusové a vlakové zastávce“ a oslovit firmy – Strabag a.s. středisko Uherské Hradiště,
Jarošov 514, 686 11 Uherské Hradiště, SVS Correct, spol. s r.o., Bílovice
513, 687 12 Bílovice, SILAMO, s.r.o.,
U Porážky 2337, 68801 Uherský Brod
pověřila starostu zveřejnit vyhlášení
výběrového řízení na ředitele/ku příspěvkové organizace SPORTKLUB
NIVA od 25. 4. 2014 do 12. 5. 2014 do
12:00 hod.
schválila hospodaření mateřské školy
za období 1. -12. 2013
schválila hospodaření základní školy za
období 1. -12. 2013
schválila hospodaření příspěvkové organizace SPORTKLUB NIVA za období 1. -12. 2014
pověřila starostu oslovit firmu SILAMO, Uherský Brod k provedení
odstranění závad u komunikace na
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horním konci a pro posouzení závady
u RD č.p. 250

č. 68 – 19. 5. 2014

•

• doporučila ZO vzít na vědomí hospo•

•
•
•
•

•

•

•

daření obce za 1. – 4. /2014
vzala na vědomí hospodaření mateřské
a základní školy za období 1.-3./2014
a pověřila starostu pozvat na další jednání ředitelku základní školy z důvodu
projednání výjimky z počtu žáků na šk.
rok 2014/2015, kde ředitelka předloží
přehled mezd vyplácených pedagogickým pracovníkům
vzala na vědomí uchazečky zařazené
do výběrového řízení na místo ředitele
příspěvkové
vzala na vědomí dopis p. Kúdelové
a pověřila starostu, aby po konzultaci
s odborníkem p. Kúdelové na její stížnost odpověděl
vzala na vědomí instrukce k pořádání
Světlovského bálu
vzala na vědomí pasport místních
komunikací vypracovaný firmou
GEOFACTOR a starostovi uložila
sdělit zpracovateli pasportu navržené připomínky ohledně dopravního
značení
vzala na vědomí vyhlášení výb. řízení
na akci „Rekonstrukce chodníků Pitín
k autobusové a vlakové zastávce“, termín pro podání nabídky je do 26. 5. do
11:00 hodin
schválila příspěvek pro Základní školu praktickou Bojkovice, příspěvek je
určen na reprezentaci žáka z Pitína na
11. letních hrách České speciální olympiády
vzala na vědomí dodání čestného prohlášení dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu
zájmů starostovi do konce května

•
•
•
•
•
•
•
•
•

č. 70 – 10. 6. 2014

• doporučila ZO schválit výjimku z po•

č. 69 – 4. 6. 2014

• schválila

•

•
•

•
•

komisi pro hodnocení nabídek na veř. zakázku „Rekonstrukce
chodníků Pitín k autobusové a vlakové
zastávce v tomto složení: Martin Zálešák, Pavel Berčík, Hana Šleglová, Václav Peřina
schválila firmu SILAMO, s.r.o. Uh.
Brod k realizaci akce „Rekonstrukce
chodníků Pitín k autobusové a vlakové
zastávce“ a pověřila starostu podpisem
smlouvy o dílo
schválila firmu AIP s.ro. Zlín jako stavební dozor při realizaci akce „Rekonstrukce chodníků Pitín ….. a pověřila
starostu podpisem smlouvy
pověřila starostu svolat v nejbližším
možném termínu jednání rady obce
včetně zástupce finančního výboru ve
věci posouzení ekonomické situace
Sportklubu Niva
schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Pitín za rok 2013
schválila zlepšený hospodářský výsle-
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dek příspěvkové organizace Mateřská
škola Pitín za rok 2013
schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Pitín za rok 2013
do fondů dle předloženého návrhu
schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Pitín za rok 2013
schválila zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní
škola Pitín za rok 2013
schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Pitín za rok 2013
do fondů dle předloženého návrhu
schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Sportklub Niva Pitín za rok 2013
schválila zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové organizace Sportklub
Niva Pitín za rok 2013
schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Sportklub Niva Pitín za rok 2013
dle předloženého návrhu
schválila smlouvu s firmou EKO-KOM
a pověřila starostu jejím podpisem
vzala na vědomí výsledky kontroly provedené finančním úřadem, která se
týkala dodržení podmínek poskytnutí
dotace na výstavbu sportovního areálu
schválila zhotovení nápisů na kulturní
dům dle návrhu firmy Bizmark Uh.
Brod a pověřila starostu podpisem
smlouvy

•

čtu žáků v ZŠ Pitín pro školní rok
2014/2015 s tím, že obec uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy
projednala celkovou ekonomickou situaci Sportklubu Niva a jednotlivé koncepce uchazečů na funkci ředitele/ky p.o.
Sportklub Niva Pitín s tím, že uchazeči
budou pozváni na další jednání
doporučila ZO schválit odprodej části pozemku parc. č. 3718/2 o výměře
270 m2 v k.ú. Pitín, vlastník Obec Pitín
manželům B. ze Slavičína v ceně dle
znaleckého posudku

č. 71 – 15.6.2014

• schválila Mateřské škole Pitín p. o. přijetí peněžitého daru od zákl. organizace KSČM Pitín

č. 73 - 27.6. 2014

• schválila

přijetí dotace ze Státního
fondu životního prostředí na realizace
akce – Dětské hřiště Pitín č. EIS – reg.
c. IS SFZP 13156537

č. 74 – 14. 8. 2014

• schválila vyhlášení výb. řízení na pro-

•

•

•
•
•
•
•

jekt „Čistší obec Pitín“ na pořízení čistícího stroje na údržbu místních komunikací a vyhlášení výb. řízení na projekt
„Rekonstrukce zeleně v části hřbitova
v obci Pitín“
schválila smlouvy o dílo s ing. Kašparem na zpracování žádostí o dotace
ze Státního fondu živ. prostředí na
projekty „Čistší obec Pitín“ a „Rekonstrukce zeleně v části hřbitova v obci
Pitín“ a smlouvy o dílo na zajištění
výběrových řízení na projekty „Čistší obec Pitín a „Rekonstrukce zeleně
v části hřbitova v obci Pitín“
vzala na vědomí provedení víceprací
při rekonstrukci chodníků v části „Staré hřiště“ - odvodnění , prodloužení
stávajícího chodníku u čp. 114 - celkové navýšení fin. prostředků bude vyčísleno po ukončení stavebních prací
vzala na vědomí hospodaření obce za
1.- 7./2014
schválila 1. rozpočtové opatření obce
Pitín
schválila zakoupení ekologického vánočního osvětlení v částce 20.000,- Kč –
odměna za 2. místo v soutěži o nejhezčí
vánoční strom
schválila provedení výběrového řízení
na opravu komunikace v části Pitínské
Paseky a pověřuje starostu oslovit vybrané firmy
schválila výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Pitín, okres
Uherské Hradiště stanoveného podle
zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
s počtem dětí na školní rok 2014/2015 –
1. třída – 23 dětí, 2. třída – 27 dětí

č. 75 – 28. 8. 2014

• schválila zrušení výběrového řízení na • schválila smlouvu o přezkoumání hosmísto ředitelky příspěvkové organizace
Sportklub Niva Pitín, prodloužení ve
funkci ředitelky paní Marcele Berčíkové, Pitín 342 do 31. 12. 2014 a doporučuje zastupitelstvu obce zrušit příspěvkovou organizaci Sportklub Niva

•

č. 72 – 25. 6. 2014

• doporučila ZO ustanovit škodní komisi
v případu p. Malinové

• schválila smlouvu o dílo s ing. Jarosla- •
vem Kunčíkem na zpracování projektové dokumentace na stavbu místní
komunikace Drahy-Lány a pověřila
starostu jejím podpisem

podaření Obce Pitín za rok 2014 s ing.
Ivanem Kučerou z Uh. Hradiště a pověřila starostu podpisem smlouvy
vzala na vědomí informaci starosty
o dokončovacích pracích na rekonstrukci chodníků v části „Staré hřiště“
a informaci o probíhajících stavebních
pracích na rekonstrukci dětského hřiště v MŠ
vzala na vědomí informaci starosty
o probíhajícím jednání ve věci odkupu
pozemku pod sběrným dvorem v areálu ZS Pitín

7

č. 76 – 18. 9. 2014

Volby do Zastupitelstva obce Pitín

• vzala na vědomí zprávu o jednání vý•
•
•

•

robního výboru – Místní komunikace
ulice Lány, Pitín ze dne 9. 9. 2014
schválila hospodaření Sportklubu Niva
Pitín za 1. -7./2014
vzala na vědomí zprávu o jednání škodní komise ze dne 20. 8. 2014
vzala na vědomí výsledky výběrových
řízení na projekt „Čistší obec Pitín“ –
pořízení čističe a na projekt „Rekonstrukce zeleně v části hřbitova v obci
Pitín“ a pověřila starostu podpisem
smluv o dílo na zhotovení těchto projektů
vzala na vědomí informaci starosty
o provedení oprav místních komunikací v části Pitínské Paseky

č. 77 – 16. 10. 2014

• schválila dotaci ze Státního fondu živ.

•

prostředí v celkové výši 1.417.878,--,
z toho Fond soudržnosti EU 1.339.107,Kč a státní rozpočet 78.771,- Kč, na pořízení čističe v rámci projektu „Čistší
obec Pitín“, uzavření smlouvy firmou
ALBERA Morava, s.r.o. na pořízení
čistícího stroje a pověřila starostu podpisem smlouvy
schválila zakoupení vlečky k čistícímu
stroji v ceně cca 70 tis. Kč

Nové volební období 2014-2018
č. 1 – 21. 11. 2014

• schválila Gabrielu Pospíšilovou k pro•
•

•
•

vádění zápisů z jednání Rady obce Pitín pro období 2014-2018
schválila jednací řád rady obce pro volební období 2014– 2018
schválila Dodatek č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě ze dne 2. 6. 2012 o zabezpečení provedení zápisu do informačního
systému RUIAN uzavřený s Městem
Uherský Brod a pověřuje starostu
Martina Zálešáka podpisem dodatku
schválila smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze Zlínského kraje ve výši
4.200,- Kč na činnost jednotky SDH
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
schválila Mateřské škole Pitín p. o. přijetí účelového peněžitého daru od ing.
Plevače dle smlouvy

č. 2 – 27. 11. 2014

• schválila přijetí dotace na realizaci akce
„Čistší obec Pitín“ vč. příloh - Podmínky poskytnutí dotace a Technická a finanční příloha (id. č. EIS 14222392)
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Ve dnech 10. a 11, října 2014 se konaly volby do zastupitelstva obce Pitín.
V Pitíně kandidovaly do zastupitelstva obce tyto volební strany:
Sdružení nezávislých kandidátů „Občané pro Pitín 2014“, „Společně pro obec“, Komunistická strana Čech a Moravy, Křesťanská a demokratická unie – Československá
strana lidová, Nezávislí.
V každé volební straně či sdružení kandidovalo 15 občanů, celkem 75 kandidátů. V obci
Pitín bylo v seznamu voličů zapsáno celkem 755 občanů, z toho se voleb zúčastnilo 528
voličů, což je 69,93 %.

Nově zvolené zastupitelstvo obce Pitín pro období 2014-2018
Počet hlasů

„Občané pro Pitín 2014“

celkem 780

Alena Kúdelová

92

„SPOLEČNĚ PRO OBEC“
celkem 1534
Libor Lukáš
186
Miloslav Klimeš
139
Miroslav Savara
123
Komunistická strana Čech a Moravy
celkem 1130
Jakub Peřestý
122
Petr Husták
113
Křesť. a demokr. unie
- Československá strana lidová
celkem 2773
Martin Zálešák
271
Dagmar Maňasová
216
Zdeněk Ševčík
184
Hana Šleglová
189
Lenka Staňková
181
Petr Berčík
190
Jiří Viceník
199
NEZÁVISLÍ

celkem 1019

Václav Peřina
František Vrba

104
102

Volební strana č. 2 – Společně pro obec
Lukáš Hasoň
Pavel Berčík
Michal Vrba
David Lukáš
Karel Bartoš
Pavel Savara
Eva Jálová
Otakar Savara
Alena Malinová
Petr Kavka
Josef Jál
Pavel Berčík

114
114
99
92
110
79
62
81
76
83
101
75

Volební strana č. 3 - KSČM
Zdeněk Slámečka
Václav Gorčík
Karel Peřestý
Jiří Machálka
Adam Salvet
Peter Jankovič
Milan Bláha
Josef Polách
Roman Vašíček
Jiří Kundrata
Marián Krahula
Zdeněk Slámečka
Petr Toman

107
88
86
80
53
49
67
63
57
45
47
71
82

Volební strana č. 4 – KDU-ČSL

Pořadí náhradníků:
Volební strana č. 1
– Občané pro Pitín 2014
Josef Machynka
Martin Berčíková
Jiří Kavka
Dana Mašejová
Hana Vodová
Tomáš Škarpa
Kateřina Kučerová
Olga Kořenková
František Berčík
Hana Jurásková
Petra Kostková
Marek Kúdela
Radek Milička
Karel Salvet

Hlasy:

86
83
60
43
56
44
45
38
52
46
37
32
30
36

Otília Šašinková
Jana Peléšková
Luděk Savara
Marcela Savarová
Karel Salvet
Kateřina Kavková
Marie Holíková
Zdeňka Šašinková

176
191
186
179
165
158
148
140

Volební stranač. 5 – NEZÁVISLÍ
Martina Savarová
Karel Holík
Rostislav Krahula
Jaroslav Chmela
Karel Matocha
Anna Urbánková
Richard Koželuha
Michal Michalčík
Ludmila Jálová
Dagmar Šašinková
Miloslav Jančařík
Petra Vodová
Ivana Tvarůžková

93
87
86
85
51
61
49
57
47
41
54
53
49
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Doplňující volby do Senátu Parlamentu ČR
konané ve dnech 10. a 11. 1. 2014 - I. kolo
za obec Pitín
Volební účast
Libor Lukáš
Patrik Kunčar
Radomír Rafaja
Pavel Talaš
Milena Kovaříková
Zuzana Zdráhalová Lapčíková
Jana Juřenčáková
Luděk Maděra
Jiří Remeš

50,8 %
242 hlasů
57 hlasů
22 hlasů
17 hlasů
15 hlasů
13 hlasů
12 hlasů
1 hlas
1 hlas

Doplňující volby do Senátu Parlamentu ČR
konané ve dnech 17. a 18. 1. 2014 – II. kolo

za obec Pitín
Volební účast 51,7 %.
Libor Lukáš
Patrik Kunčar

292 hlasů
95 hlasů

Přemýšlání o volbách
Do obecních voleb sa v Pitíně přihlásily dvě politické strany : KDU-ČSL a KSČM a eště tři jakési uskupéní : Společně pro obec (a neřekli
co pro obec), Nezávislí (a neví sa na kom a na čem) a SNK „Občané
pro Pitín 2014“(zaséj neřekli, co v roku 2015 a daléj). Prvéj bylo pár
zaregistrovaných stran a v nich mohli kandidovat aj bezpartijní, keří
byli na kandidátce takto označení a byl v tom pořádek. Včil si tito naši
uskupitelé vzali příklad z vrcholnéj politiky a opsali to aj s chybama..
Tú najvětší bylo, že na rozdíl od autora ty naše kandidáty už ludé znali
jak staré boty, a proto volili jak volili. Volby proběhly podle volebního
zákona, kerý zneužili uskupitelé stejného ražéní a smýšlání a stejně jim
to bylo prd platné. Nepomohlo ani rozdávání guláša. Pokáď by byla
přímá volba do zastupitelstva, tož by sa tam dostál enom jeden uskupitel ze 186 hlasama a bylo by vymalované. Ale zákon je zákon a mosí sa
ctit aj když stójí za..., vlastně nestójí za nic. A tož sa volili radní. První
pokus nevyšél, protože uskupitelom sa nepodařilo zopakovat volební
podraz z roku 1994. V druhém kole byli zvolení lidovci za podpory komunistů, protože inší možnosť nebyla a potrefená husa gégla. Začalo
sa vypisovat na ústředí strany lidovéj, do bulvárních novin a dávat na
internet jak sa pitěnští lidovci spójili s komunistama. Já si osobně víc
vážím ludí, keří po osumdesátémdevátém v KSČ ostali než keří po
převratě hned vystúpili a lézli do každéj....enom proto, aby sa mohli
pořádně a účelně angažovat.
Paní Kúdelová ve svojém zpravodaji „Občané pro Pitín 2014“
otiskla bez mojého súhlasu můj článek z roku 2007 napsaný pro Pitínský zpravodaj, kerým kritizuju komunisticků ideológiu. Co sem napsál, napsál sem a furt na tom nechcu nic měnit, ale Vám sem paní
Kúdelová nedal žádné právo, abyste sa chválila „mojím naděláním“
a tych dvuch zvolených komunistů si na rozdíl od Vás vážím, protože
ich znám a Vás také. Kdybyste si eště nekdy chtěla dělat nárok na moje
autorské právo, tož sa budu bránit ináč. Já píšu enom do novin, keré
sa roznášajú přes deň a né v noci.
Na závěr chcu tým zvoleným zastupitelom popřát pevné nervy a nech
ím je politika službů fšeckým občanom a né prostředkem k získání moci
a majetku a voličom nech nelutujú toho jak volili.
Joža Mlýnek

Vážení občané,

Volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU
konané ve dnech 23. a 24. 5. 2014
za obec Pitín
Volební účast

KDU - ČSL
ČSSD
Koalice TOP 09 a STAN
KSČM
Úsvit
ODS
Strana zelených
Česká pirátská strana
ANO 2011
Koruna Česká
Občanská konzervativní strana
Komunistická strana Československa
Liberálně ekologická strana
Republika
Strana svobodných občanů
Pitínský zpravodaj

17,7 %

47
13
13
13
11
8
8
6
4
3
2
1
1
1
1

Základní organizace KSČM Pitín musí reagovat na Zpravodaj č.
1 – Občané pro Pitín. Vraťme se do období let 2010-2014, kdy v obci
vládli lidovci společně s ODS, TOP 09, ČSSD a Nezávislí. Jedinou
opozicí byli pouze dva naši zastupitelé. Během tohoto volebního období se zastupitelé za ODS a ještě někteří další několikrát pokoušeli
odvolat starostu pana Martina Zálešáka. Naši dva zastupitelé je ale
nepodpořili.
Bylo nám jasné, že pokud uspějeme v komunálních volbách 2014,
podpoří naše strana stávajícího starostu. Jakou to přineslo odezvu
v podobě urážek, si můžete přečíst ve výše zmiňovaném Zpravodaji č.
1. Zde bylo uvedeno, že naši dva zastupitelé Petr Husták a Jakub Peřestý jsou zločinci, protože zločinecká strana podpořila nově zvolené
vedení obce.
Nevíme, proč po komunálních volbách 2014 několikrát žádal lídr
Nezávislých pan Václav Peřina tuto zločineckou stranu o podporu koalice ODS, TOP 09, Nezávislí a Občané pro Pitín, tedy těch, kteří vesměs vládli v letech 2010-2014. Už to ubohé prohlášení pana Lukáše
v týdeníku „Dobrý den s kurýrem“, je jen ukázkou jejich demokracie.
Po jeho velkých politických pádech je nám tohoto „velkého demokrata“ upřímně líto. Na tyto jejich výroky jsme reagovali článkem zaslaným do redakce „Dobrý den s Kurýrem“. Tento pravicový týdeník to
odmítl otisknout. Tedy žádná cenzura, ale vzorová demokracie.
Chceme upozornit, že KSČM vznikla po listopadu 1989. Její členové nejsou žádní zločinci a už vůbec ne Petr Husták a Jakub Peřestý. Budeme se proti tomu muset ohradit a bude-li se to opakovat,
budeme nuceni podat trestní oznámení na ochranu osobnosti v občansko-právním řízení s náhradou nemajetkové újmy na neznámého
pachatele.
Za členy ZO KSČM Pitín
Karel Peřestý
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Milí čtenáři, vážení spoluobčané,
při čtení těchto řádků již všichni budeme velmi netrpělivě očekávat příchod
nejkrásnějších svátků v roce. Doba adventní a Vánoce jsou pojmy, které neznamenají jen to, že k nám již nastoupila paní zima, ale především že je před
námi období příprav a zklidnění, které vyvrcholí Štědrovečerní oslavou narození Krista. Všichni v tento den usedneme ke štědrovečerní večeři a budeme se
těšit, že jsme se jako rodina zase společně po roce sešli u stolu a můžeme si užít
nejen jeden druhého, ale i bilancovat rok, který se blíží do svého závěru. Ano,
Vánoce patří mezi nejkouzelnější období, na které se všichni tak těšíme. Svátky
klidu, pohody a radosti s těmi, které máte nejraději a čas, kdy se můžete zastavit a věnovat se věcem, na které v průběhu roku nemáme příliš mnoho času.
Čas patří mezi nejskloňovanější slova, která mnozí z nás hodně často používají. Byť času máme všichni stejně, tak jej každý tráví odlišně a využíváme
jej každý po svém. Pro každého má čas různou hodnotu, ale ve své podstatě
jej můžeme řadit i do ekonomické kategorie, byť si to mnohdy ani nechceme
uvědomit. V mém životě hraje čas velmi důležitou roli neb mám rád, když mají
věci řád a pořádek. Jen díky těmto atributům vím, kolik času mi zbývá na tu
či onu aktivitu, ve které hledám nejen smysl, ale i osobní uspokojení. Při tom
všem však nechci zapomínat na svou rodinu, které si nesmírně vážím a jsem
hrdý na to, že je mou oporou. Čas, který jsem strávil ve funkci místostarosty
obce Pitín, trval přesně 4 roky. Po celou dobu jsem se snažil vykonávat svěřenou veřejnou službu tak, jak jsem nejlíp uměl. Během této doby se naše obec
opět posunula v rámci občanské vybavenosti o pořádný kus dál, ale byly tu
i věci, projekty či další aktivity, které se nepodařilo zrealizovat tak, jak bych
přál. Asi mně dáte za pravdu v tom, že v současné době nemá Pitín před sebou žádné zásadní budovatelské období, ba naopak. Budovatelství a přemíra
investic, včetně rozvojových projektů, zde není tolik potřebná. Důležité bude
správně a efektivně spravovat to, co máme, to co se nám v Pitíně podařilo v posledních „bohatých“ letech zvelebit. Zmíním pouze několik témat, u kterých se
domnívám, že by měly být v intenzivním hledáčku nového zastupitelstva:

Milí spoluobčané,
chtěla bych Vám ze srdce popřát radostné
požehnané Vánoce.
Vám všem, kteří zde žijete a společně sdílíte
toto nádherné prostředí naší malé obce, přeji
do nového blížícího se roku 2015, aby se Vám
v životě dařilo, abyste byli spokojení a šťastní,
měli pevné zdraví a stále cítili blízkost Vašich
nejmilejších.
Mým vlastním přáním je, aby setkávání
s Vámi bylo přátelské, vstřícné a tvůrčí.
Dagmar Maňasová, místostarostka

1. Vybudování místní komunikace Drahy - Lány (víc než 10let čekají tamní
obyvatelé na realizaci!)
2. Komplexní revitalizace místního hřbitova (přístupové komunikace, osvětlení, oplocení…)
3. Efektivní správa obecního majetku, včetně jeho kvalitní údržby
4. Nové parkové úpravy veřejných prostranství (např. na Smolovci)
5. Zvýšená míra podpory spolkům a společensko-kulturním akcím v rámci
péče o občanskou společnost
To je jen několik témat, o kterých se domnívám, že patří mezi ty nejdůležitější z hlediska dalšího rozvoje naší obce. Z mého pohledu to nejsou nikterak
složité úkoly, ale mají společného jmenovatele a tím je slovo „spolupráce“.
Osobně jsem rád, že jsem mohl pro obec pracovat a získat tak nejen další
životní zkušenosti, ale také naplno okusit, jaké to je být v aktivní komunální
politice. Ve svém důsledku jsme všichni součástí tradičního demokratického
politického systému. Někdo si to připouští více, jiný méně či vůbec. Pro mnohé
je třeba i složité se k nějakému konkrétnímu společenskému proudu připojit, ztotožnit se s ním a důvěřovat jeho cílům. Dost často lze pozorovat, jak si
všichni o komunálních tématech špitají či vyměňují názory tu v obchodě, tu
v hospodě, tu někde za rohem, ale především potichu a tak, aby nebyli nápadní. Inu, žije se nám to u nás na dědině pěkně, i když to někdy zaskřípe. Média,
mezilidské vztahy a různorodé formy spolupráce, jsou asi těmi nejdůležitějšími
faktory pro ovlivňování nálad našich spoluobčanů. Věřte, že bych si přál, abychom náladu měli všichni stále dobrou.
Chci Vám všem upřímně popřát krásné Vánoce. Užijme si je v radosti a pokoji mezi svými nejbližšími. Zazpívejme si koledy, rozkrojme jablka, lijme olovo, pouštějme skořápky, čekejme na zlaté prasátko, prostě užijme si tradice
našich křesťanských Vánoc. Do nového roku 2015 si pak přejme, aby se nás
drželo především pevné zdraví.
Vážení spoluobčané,
ještě jednou Vám děkuji za spolupráci a důvěru během mého čtyřletého
působení v roli místostarosty a do budoucích let Vám přeji radost, štěstí a samé
úspěchy.

Krásné Vánoce a šťastný Nový rok všem.

Víte, že …
1834 bylo v Pitíně napočítáno 144 domů
a 817 obyvatel
1844 postaven kamenný kříž u kostela
1844 zřízen byl druhý hostinec (šenk) (nynější čp. 139) Jakubem Scheuerem
(Hostinec Hasoň)
1884 na základě usnesení představenstva
obce rozhodnuto zříditi z dosavadního obecního domu č. 95 obecní hostinec. Koncese byla udělena
20. V. 1884 (kulturní dům)
1924 projížděl Pitínem prezident T. G. Masaryk při oficiální návštěvě Moravy
a Slezska
1944 výbuch Zbrojovky v Bojkovicích
(zdroj: Kronika obce Pitín)

Mgr. David Lukáš
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Informace pro občany

Základní škola Pitín

Sazba poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravu, třídění a odstraňování komunálního odpadu
v roce 2015 je stanovena na 400,- Kč za
každou osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu. Poplatek je splatný nejpozději do 30. června. Platbu za odpad
zaplaťte v hotovosti na Obecním úřadě
v Pitíně.
Provoz sběrného dvora
Ve sběrném dvoře lze ukládat
- do kontejnerů velkoobjemový komunální odpad, který nelze uložit do popelnice
- na určené místo – kovový odpad

Po malých krůčcích se jako každoročně blíží konec roku a všichni se těšíme na rok
nový, na rok 2015. Jsou tady Vánoce, čas lásky a rodinné pohody. Silvestr je skoro za
dveřmi. A jak je v této době všude zvykem být spolu v rodinném kruhu, užívat volných
dnů, přát a dávat dárky, aby si lidé připomněli, že se mají rádi, a že na sebe nezapomínají, tak přichází doba, kdy lidé a nejen oni, ale i firmy, organizace či 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.

Provozní doba je každý sudý týden
(při svozu popelnic):
pátek 12:00 – 16:00
sobota 9:00 – 12:00
Nebezpečný odpad ( televize, rádia,
ledničky, výpočetní technika, pneumatiky, chemikálie....), se ve sběrném dvoře
neukládá.
Nebezpečný odpad bude od občanů
vybrán a odvezen při mobilním svozu,
který bude předem ohlášen. ( červen,
červenec).
Žádáme občany, aby dodržovali provozní dobu sběrného dvora a neukládali
odpad k bráně.
Poslední svoz komunálního odpadu
v roce 2014 proběhne 26. 12. 2014, v roce
2015 bude svoz probíhat každý sudý týden v pátek – první svoz je 9. 1. 2015
Svoz tříděného odpadu
- papír, sklo - 1x/měsíc.
- plast - 1x/týden

Pozor změna ve třídění odpadu!
Nově se nápojové kartony (obaly od
mléka, džusů …) sbírají společně s plastem, použité obaly proto odhazujte do
žlutých kontejnerů.
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.
Poplatek za psa činí 60,- Kč za jednoho psa a za každého dalšího 90,- Kč.
Upozorňujeme majitele na přísný zákaz volného pohybu psů v obci.
Chtěli bychom velmi poděkovat všem
občanům, kteří se starají o vzhled svých
domů, zahrádek a hlavně dobrovolníkům, kteří pomáhají s údržbou veřejných
prostranství.

Pitínský zpravodaj

Čím asi začít?
Jak jinak než lednem 2014,
který nebývá u žáků moc oblíbený. Vrací se po Vánocích do školy a musí se vrhnout hned naplno
do práce. Vždyť je čeká pololetní
hodnocení. Pro některé z nich jejich první vysvědčení. V lednu nás
navštívili budoucí žáci a to hned
dvakrát. Nejdříve dopoledne, kdy
se spolu s paní učitelkami mateřské
školy přišli podívat, jak se učí v první třídě, a podruhé se svými rodiči
v rámci informativní schůzky. Ta se
poprvé konala v naší škole. Rodiče
se tak mohli seznámit s koncepcí,
s přístupem a vybavením naší školy. Byly jim zodpovězeny všechny
otázky a převzali si pozvání k zápisu.
Únor byl měsícem multimédií. Slavnostně jsme otevřeli digitální třídy, které umožňují žákům získávat potřebné informace, virtuálně se přenést a podívat do míst, které
jsou pro ně nedosažitelné. Že s touto technikou není těžké pracovat, ukázali žáci druhé třídy. Ti předvedli všem hostům a odpoledne i rodičům, jak své vědomosti mohou
získávat i ověřovat. Slavnostního otevření se zúčastnila celá řada hostů, krajský radní
pro školství PaedDr. P. Navrátil, místostarostka Hostětína N. Hamšíková, starosta M.
Zálešák spolu se zastupiteli a řada ředitelů nejen okolních škol. Celá digitální třída byla
financována z evropských fondů z projektu EU Peníze základním školám. Škola také
získala status „Centrum interaktivní výuky“, což nám umožňuje poskytovat okolním
školám metodickou a odbornou pomoc, vést školení pro ostatní učitelé, kteří mají zájem do vzdělávání zapojit ICT technologie. Už se od nás nechali proškolit učitelé ze ZŠ
Bojkovice, z Komně, ze Slavičína, z Hradčovic atd. Zájem o naši školu projevila i Česká
televize, která k nám přišla natočit krátké zpravodajství. Nikdo však nemusí mít strach,
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že jsme opustili učebnici, sešit, pero a tužku. Nadále pracujeme
tak, abychom rozvíjeli vše, co budou naši žáci potřebovat ve svém
dalším vzdělávání a ve svém dalším osobním i profesním životě.
V březnu jsme se celý týden věnovali tištěným knihám v rámci tematického projektu „Týden knihy“. Navštívili jsme tentokrát
Městskou knihovnu v Uherském Brodě a vytvořili celou řadu pomocných výukových materiálů a přečetli nejednu knihu. V březnu jsme taky přivítali jaro vynášením Moreny a Odemykáním
studánek s lampionovým průvodem. Zúčastnili jsme se soutěže
Matematický klokan a uspořádali turnaj v sudoku.
V dubnu měsíci bezpečnosti proběhl tematický projekt „Týden bezpečnosti“, zúčastnili jsme se besedy s policií. Žáci spolu
s paní učitelkami si připravili kulturní program pro naše seniory
a vystoupili na besedě s důchodci. 22. dubna jsme oslavili Den
Země. V tomto měsíci si žáci třetího, čtvrtého i pátého ročníku
ověřili své znalosti ve SCIO testech.
Květen byl pro nás plný práce. Někteří žáci spolu se zastupiteli obce uctili pietní vzpomínku u pomníku padlých hrdinů.
Připravili jsme dárky z keramiky a žáci v družince upekli zákusek
pro členy komise, která nás hodnotila v rámci soutěže Vesnice
roku. S velkým nasazením jsme připravovali vystoupení a vyrobili skleněný náhrdelník pro maminky k příležitosti Dne matek.
Odměnou byl potlesk a radost všech maminek. Květen jsme
ukončili návštěvou Festivalu kouzel v Uherském Hradišti spojený s akcí Den s modrým majákem. Zde mohli žáci vidět celou
řadu kouzel, na náměstí pak záchranáře, hasičské vybavení, sanitku a další.
Červen začal dětským dnem, který se konal na fotbalovém
hřišti. Uspořádaly ho paní učitelky spolu s fotbalisty. Pátý ročník
si zasportoval v Bojkovicích na sportovním dnu a v rámci školního výletu navštívil hlavní město Prahu. Ostatní třídy jely na
školní výlet do Kostelan na Ranč. Než si žáci odnesli domů vysvědčení, čekal je ještě myslivecký výlet, který pro nás připravilo
myslivecké sdružení, a branný den s místními hasiči.
Prázdniny uběhly jako voda a nový školní rok opět začal. Do
první třídy usedlo dvanáct nových žáčků. Do bojkovské základní
školy odešlo 7 našich absloventů, přičemž jeden z nich je ve sportovní třídě. Vojta Lukáš začal navštěvovat gymnázium. Však také

12

v přijímacím řízení na osmileté gymnázium v Uherském Brodě
se umístil na 4. místě z 65 žáků. Za zmínku stojí, že postoupil do
krajského kola v logické olympiádě, kde se umístil na 9. místě.
Letošní školní rok jsme nazvali „Barevným rokem“, každý
měsíc je charakterizován jednou barvou. Chceme, aby pro nás
byl tento školní rok co nejpestřejší a nejzajímavější. Otevřeli
jsme celou řadu tradičních kroužků – taneční, florbal, sportovní
hry, angličtina, rukodělky, výtvarný kroužek, keramiku, flétnu,
klávesy, ale i nové. Mezi ně patří fotbal a šachy, které vede Mgr.
Jaroslav Vrba, a odborná logopedie pod vedením Mgr. Leony
Turčinkové.
A co je ještě nového? Angličtina se u nás začala vyučovat už
v první třídě. Školní knihovnu jsme přemístili do jednotlivých
tříd, ve kterých vznikly čtenářské koutky. A místo ní jsme vytvořili výtvarnou a keramickou dílnu.
Začali jsme soutěžit ve florbalu. Bylo vidět, že práce a tréninky v loňském roce už přinesly první ovoce. V turnaji ve florbale byli naši žáci úspěšnější než žáci bojkovské školy a skončili
na krásném pátém místě z 15 družstev. Zúčastnili jsme se také
sprinterského víceboje, kde se někteří umístili do 10. místa.
V září nám počasí moc nepřálo, a tak jsme tradiční sportovní
den vyměnili za pouštění draků v říjnu. Pro naše seniory jsme
opět připravili kulturní program. A samozřejmě, že jsme nezapomněli na rozloučení s létem a podzimem a zamkli jsme a uspali
naše studánky.
V listopadu jsme pilně pracovali a pomalu se začali připravovat na Vánoce. Advent jsme přivítali tradičním Rozsvěcováním pitínského stromečku. Připravili jsme si celou řadu písní
i v podání sólistů, tance a básničky. Žáci soutěžili o nejpěknější
perníček a některé maminky o nejpěknější perníkovou chaloupku. Vše dobře dopadlo a my už jen čekáme na Vánoce. Ještě
se pojedeme podívat na betlém do Horního Lidče a na výstavu
andělů a vánočních ozdob do Vizovic. Pak už se rozejdeme domů
k vánočním stromečkům a užijeme si Vánoc.
Všem, kteří nám pomáhají, kteří nás podporují, děkujeme
a přejeme jim hodně zdraví, lásky, spokojenosti a štěstí v osobním i profesním životě.
Za žáky a zaměstnance školy Mgr. Jana Peřinová
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Rok se s rokem sešel a jsou tu opět naše

Zprávičky ze školní družiny.
Do družinky v loňském roce chodilo 30 kluků a holek z 1. - 5.
třídy naší školy. Na to, co tam celý rok dělali a co se jim nejvíc
líbilo, jsme se zeptali těch nejpovolanějších – tedy dětí ze školní
družiny:
„Moc se mi líbilo, když jsme šli k Bělušom a spali u nich v teepee. Hráli jsme tam spoustu her, nebo jsme tam vařili guláš na ohni.
Ingredience jsme získali tak, že jsme je hledali schované v lese.“
Vojta, 3. tř.
„Moc se mi líbilo, jak jsme jeli na florbalový turnaj. Obsadili
jsme 5. místo a byli jsme šťastní. Moc se nám líbilo, když jsme si
potom kupovali jídlo a pořádně jsme se najedli.“
Martin, 4. tř.
„Na olympijských hrách jsme stříleli lukem, házeli kladivem
a kriketovým míčkem, v tělocvičně jsme skákali přes překážky. Taky
jsme zapálili olympijský oheň a poslechli si olympijskou hymnu.“
Nikol, 2. tř.
„Křižáci. Byla to taková etapová hra, která trvala asi 3 měsíce.
Vyrobili jsme si hrady pro naše družiny a plnili jsme různé úkoly,
třeba rytířské ctnosti, nebo výrobu luků a šípů.“
Vojta, 4. tř.
Tak, to byly postřehy dětí a my si to shrneme ve stručnosti
pěkně od začátku:
Školní rok pro nás začal ve sportovním duchu, a to letní olympiádou. Nechyběl zahajovací ceremoniál, kdy děti nastoupily
pod vlajkami jednotlivých států, které si vlastnoručně vyrobily.
Vyslechli jsme si olympijskou hymnu a stvrdili slib sportovců
i rozhodčích. Potom už zaplál olympijský oheň a všichni jsme se
s nadšením vrhli do boje o medaile. Soutěžilo se v mnoha disciplínách, kde nechyběl běh na krátké i dlouhé tratě, hod kriketovým míčkem, kladivem i oštěpem, skok do dálky, box, střelba
lukem či šerm. Děti se kromě mnoha sportovních zážitků také
seznámily s historií olympijských her, s jejich symboly a disciplínami. Odměnou jim pak byly perníkové medaile, na nichž si
s chutí pochutnaly.
Olympijský oheň uhasl, ale děti čekala ještě spousta dalších
dobrodružství....
Dušičkový čas nám již tradičně vyplnily přípravy na halloweenskou párty. Děti vyráběly nejrůznější dekorace k výzdobě
klubovny a strašidelné masky. Vyvrcholením pak bylo halloweenské odpoledne plné her a soutěží, ukončené děsivou, ale
všemi oblíbenou stezkou odvahy.
A potom už jsme se znovu nechali odnést strojem času do
hluboké minulosti, do časů, kdy Evropou táhla vojska pod znamením kříže ve snaze osvobodit Boží hrob... Byl tu nový projekt,
tentokrát výprava do středověku – Křižáci. Z dětí se na dlouhé
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týdny stali rytíři, kteří na své pouti prožívali mnohá dobrodružství. Nejprve se však děti musely rytíři regulérně stát, to znamená, že musely splnit sedm rytířských ctností – šerm, lukostřelba,
jízda na koni, zápas, plavání, veršotepectví a hra v šachy. Děti
tak postupně získávaly titul „panoš“, „páže“ a „rytíř“. Potom už
se vydaly na dlouhou pouť napříč Evropou až k Svatému hrobu
v Jeruzalémě, který se jim nakonec podařilo osvobodit.
Po Novém roce jsme se na chvíli opět vrátili do součastnosti a vyrobili jsme nejen dárečky pro naše budoucí prvňáčky, ale
i dárky ke Dni zamilovaných, tedy k sv. Valentýnovi. Děti upekly
výborné muffiny se srdíčky a jejich blízcí z nich měli určitě velkou
radost.
Potom už zase zapracoval stroj času a celá družinka se v mžiku přenesla do doby ledové, do časů lovců mamutů... Další his-
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torická etapová hra byla tu! Tentokrát jsme se vydali po stopách
pravěkých lovců a na motivy knihy Eduarda Štorcha jsme se seznámili nejen s životem pravěkých lidí, ale i se samotnou knihou
a jejími hrdiny. Najednou už v družince nebyl Vojta, Kamil nebo
Pája, ale Kopčem, Mamutík a Niana. Společně jsme pak prožívali dobrodružství věstonické tlupy, lovili jsme mamuty, bojovali s medvědy, vyráběli sošky z hlíny, rozdělávali oheň či utíkali
před nepřátelskou tlupou. Celý projekt pak vyvrcholil víkendovou akcí, kdy jsme podnikli výpravu na Pitínské paseky. Děti po
vzoru lovců mamutů přespaly v teepee, uvařily si večeři na ohni
a osedlaly si když ne koně, tak alespoň oslíka.
Když mluvíme o činnosti školní družiny, tak nelze nevzpomenout naprosto spontánní akci dětí, kterou byla „retro-módní přehlídka“ při třídění starého textilu. Děti si samy vytvořily skvostné
modely a dokázaly se bavit celé odpoledne jen s krabicí starých
hadříků, což je v dnešní době plné techniky opravdu chvályhodné.
V neposlední řadě musíme připomenout i sportovní akce,
kterých se děti v rámci družiny zúčastnily. V lednu to byl turnaj
ŠD ve florbalu a v červnu pak olympiáda školních družin, kde
naši reprezentanti plně zúročili lehkoatletické tréninky v družině
a přivezli nám čtyři cenné medaile.

Tak to byl jen zhruba rok v naší školní družině a doufám, že
se všem dětem líbil a že si z něj odnesly hodně pěkných zážitků.
Blanka Kovářová

Mateřská škola
Vážení spoluobčané, široká veřejnosti,
jistě neunikly vaší pozornosti venkovní úpravy, které proběhly v okolí naší mateřské školy. Za touto proměnou je spousta
práce.
Po rekonstrukci budovy v roce 2009 jsme začali usilovat o renovaci školní zahrady, aby celý areál, budova i zahrada, tvořily společně ucelený komplex s uplatněním prvků ekologie, který splývá
a zapadá do zdejší CHKO Bílé Karpaty, a to se nám i podařilo.
Ráda Vás chci informovat prostřednictvím místního zpravodaje o rekonstrukci ekologické školní zahrady. Je se čím pochlubit na jedné straně, ale vyplývají nám i povinnosti jako je
prezentace v místním tisku a v ekologických časopisech, které
si stanovilo Ministerstvo životního prostředí v Praze ( MŽP) ve
svém operačním programu (OP) ve výzvě číslo 43. pro získání
podpory z OP MŽP v prioritní ose č. 7, kam jsme zpracovanou
žádost o dotaci na „Dětské hřiště Pitín“ pro enviromentální vzdělávání, poradenství a osvětu podávali již začátkem roku 2013.
Dalším požadavkem plynoucím z této rekonstrukce je po
dobu pěti let podávat každoročně monitorovací zprávy týkající
se ekologické zahrady. Je to stejně jako po rekonstrukci budovy,
kdy se jednalo o vyhodnocování spotřeb energií plynu, elektřiny-
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,vody a ověření v praxi, že ekologické zateplení je stejně funkční
jako průmyslové.
Přibližme si nyní podrobněji celý projekt, jehož celkové náklady byly vyčísleny na 2.437 124.-Kč, z čehož Obec Pitín hradí
250.000,- Kč. Je to velmi potěšující zpráva.
Rekonstrukce obsahuje tyto úpravy: V přední jižní části se
jedná o herní prvky se špalky a kládami, nachází se zde houpací
koníci, vahadlová houpačka, hrazda, dřevěné schody, dendrofón
( to jsou zavěšené dřevěné tyčky různě dlouhé na které se ťuká
další tyčí), sestava se skluzavkou, dřevěný altán a malé kruhové
pískoviště. To navazuje na slaměné hory, vytvořeny z balíků slámy, pokryty ocelovou sítí a celé potaženy hlazenou cementovou
omítkou s barevným nátěrem. Slouží k schovávání se a poskytují
různé možnosti lezení, šplhání a celkovou obratnost. Že je skutečně stavěno ze slámy, dokládá průhledné okénko, kterým lze
slámu spatřit.
V západní části zahrady děti naleznou hmatový chodníček,
který obsahuje 8 druhů přírodnin – písek, kůra, kačírek, dřevěné
špalíky, žulové kostky atd., chodníček sousedí s vrbovou chýši,
která zde již rostla, ale je také upravena a dosázena o další dětská zákoutí.
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Renovace studny s pumpou a s vodní kaskádou, bude pro děti
sloužit v teplých dnech k hrám s vodou a k zalévání nově vysazených ovocných stromů a keřů, na které na jaře umístíme ptačí budky. Celoročně můžeme s dětmi pozorovat chování ptáků
a drobného hmyzu, neboť i na drobné živočichy se v naší zahradě
pamatovalo - hmyzí domeček.
Na severní straně se rekonstrukce zaměřila na opravu pískovišť, jezírka, bylinkového záhonu, nově doplňují tento prostor vyvýšené záhony, které budou sloužit k praktické výsadbě semínek
- ředkvička, mrkev…atd. Novým a pro děti velmi zajímavým prvkem je mlhovitě, které v letních měsících dětem přinese osvěžení
v době slunných dnů a utuží zdraví.
Je zde i odpočinkový prostor s ohništěm a dřevěnými lavičkami vhodný k pořádání akcí jako je zamykání studánky, opékání
špekáčků, setkávání se s rodiči při rozloučení se školáky.
K prvnímu oficiálnímu nahlédnutí byla zahrada otevřena
v říjnovém „Zábavném odpoledni pro děti“, které se zdárně a za
pěkného počasí uskutečnilo na naší školní zahradě v pátek 3. 10.
2014 a děti zde předvedly krátké kulturní vystoupení, zasoutěžily si, byly sladce odměněny a obdržely i malý pro ně vytvořený
časopis.
Tuto dětskou zábavnou akci jsme koncipovali tak, aby zastřešovala realizaci rekonstrukce ekologické školní zahrady, která
pro svůj velký a hlavně dlouhodobý význam zvýrazní blížící se 50.
výročí provozu v této budově.Vždyť prožité odpoledne dětí ve
věku od 2 do 11 let přineslo radostné zážitky, soutěžení i zábavu.
Tím se spojily dvě akce dohromady a finančně se uskutečnily více
odvážně. Taktéž celkový efekt byl silnější a pro děti radostnější.
Fotografie nám budou připomínkou.
Chceme vyjádřit poděkování za sponzorování Rotary klubu
Uherský Brod, Obci Pitín, základní organizaci KSČM. Oceňujeme pomoc rodiny Holíkové, která přítomné děti i žáky obětavě
vozila na poníkovi, o ozvučení celého odpoledne se staral a hudbou nám je zpříjemňoval Ing. Z. Ševčík.
Dále je třeba zvláště poděkovat mysliveckému sdružení za
výborné rybí a klobásové grilování, za prodej cukrovinek paní
Šašinkové a naším kuchařkám za pomazánkové pohoštění. Na
přípravě prostředí, programu a s celkovou organizaci děkuji učitelkám, asistence, školnici i brigádníkům.
Bylo nám všem milé, když jsme mohli přivítat i pozvané hosty, jako jsou zástupci místních spolků, obce, základní školy, kteří
přijali naše pozvání a kterým chceme vyjádřit velký dík za dosavadní letitou spolupráci. Mezi hosty byli i „Ti“, kteří nám pomáhali tento projekt zdárně dokončit Ing. Miroslava Knotková
EAZK, Ing.architekt Mojmír Hudec, stavební dozor Ing. Mojmír
Sušil IS Projekt, s.r.o. Uherský Brod, a firma Tomovy parky- Jaroslav Vašut.
Celkově se dá říct, že celý areál mateřské školy společně se
zahradou splňuje, odpovídá a vyhovuje bezpečnostním, funkčním
i estetickým požadavkům a vyhláškám a bude sloužit dětem, které
v něm budou nacházet radost z pohybu a hry, poznání i zábavu.
V přírodním prostředí se nám daří vzdělávat děti pomocí zážitků z činností (sázení, sběr květů, hrabání) a pozorování vývoje
žáby, chování ptáků při hnízdění atd.
Prověřujeme tím, léty uznávanou zásadu názornosti J. A Komenského, že co si děti přímo nevyzkouší ( nehmatají, nevidí,
neslyší , necítí…) zapamatují si jen částečně a krátkodobě. Proto
je naší snahou přenášet vzdělávání a činnosti do přírodních center v naší zahradě, vykonávat s nimi v přijatelné formě činnosti
spojené s roční dobou.
Dále postupně chceme prohlubovat také spolupráci s ekologickým centrem Veronica Hostětín.
V mateřské škole kalendářní rok 2014 začínal :
Tříkrálovým
koledováním - Návštěvou jesliček v místním kos•
tele - Divadlem Včelí medvídci v KD v Uherském Brodě - Návštěvou kamarádů v 1.třídě ZŠ
• Karnevalové veselí v MŠ - Fašanková obchůzka v Pitíně,
v Hostětín
Pitínský zpravodaj
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• Vynášení Moreny a odemykání jezírka na školní zahradě společně se ZŠ

• Velikonoční tvoření dětí, rodičů a předvádění malování vajíček voskem,obháčkování vajíček - Vítání dětí do života

• Zahájení kroužku Benjamínku pro děti, které ještě nenavště-

vují MŠ
• Den Země a sběr pampelišek - Návštěvy zahrádkářského
spolku a chovatelky drůbeže
• Prezentace MŠ k soutěži „ Vesnice roku“ - Oslava Dne matek
v KD
• Den dětí aneb týden plný zábavy - školní výlet na hrad Brumov a do Muzea,
• Rozloučení se školáky a předávání školních pomůcek se zástupci rodičů, OÚ, ZŠ,
• Beseda s myslivci a opékání špekáčků, hádanky
• Říjnové „Zábavné odpoledne na školní zahradě“- Kulturní
vystoupení dětí na besedě s důchodci
• Zamykání jezírka na školní zahradě s lampiónovým průvodem společně se ZŠ, rodiči a veřejností - Pečení perníků s rodiči - Návštěva Mikuláše s čerty a předávání balíčků s perníky (upekly maminky), ovocem, cukrovinkami ( Nástrojařství
Klimeš, K+K PRIMKA,s.r.o. pan Kurtin ) a se sponzorskými
dárky (www.peknydarek.cz, fa.CALIX pan Smolka) - Vánoční besídka s programem pro rodiče ukončila kalendářně rok
2014.
Až nastane sváteční vánoční čas a sejdeme se všichni doma,
až děti z očekávání rozsvíceného stromečku a dárečků jsou nedočkavé, až nastane opravdová vánoční nálada, pak nás může těšit,
že se podařilo zlepšit pro nás i pro další generace kousek naší
vesnice a celý areál bude sloužit všem dětem, které do mateřské
školy budou přicházet.
Dovolte mi v závěru popřát do příštího roku jménem dětí,
svým i zaměstnankyň hodně zdraví, štěstí a tolerance.
Kolektiv pracovnic MŠ

Rok 2014 v Českém červeném kříži v Pitíně
Začaly jsme s chutí, 11. ledna jsme pořádaly ples v našem kulturním domě ve spolupráci s družební organizací z Mnichovej
Lehoty. Myslely jsme, že když je to první ples sezóny, bude dobrá
účast, ale dopadlo to jinak. Ke škodě těch, co nepřišli, protože
hudba hrála moc pěkně.
V březnu se konala výroční členská schůze, která přinesla
velké změny ve výboru naší místní skupiny. Na přání všech předsedkyní zůstala nadále paní Otilka Šašinková, ale ostatní funkce
převzaly mladší členky.
Jako ostatní roky jsme pomáhaly s úklidem veřejných prostranství v obci. Pravidelně navštěvujeme nemocné sestry a ty,
které slaví životní jubileum. Své kulaté narozeniny ještě v dubnu
oslavila i naše dlouholetá obětavá členka paní Lenka Janůjová,
která však v červenci podlehla dlouhé nemoci.
Už poněkolikáté jsme uspořádaly sbírku obnošeného šatstva
pro Diakonii Broumov, letos dokonce 3 x, na jaře, v létě i na
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podzim. Děkujeme za pochopení obecnímu úřadu, který na tuto
akci poskytuje prostory pod obecními byty. A děkujeme všem
občanům, kteří se neváhají rozdělit o své věci s potřebnými.
Začátkem října jsme se vydaly na zájezd do Polska. Počasí nám
velmi přálo a nákupy se také vydařily ke spokojenosti všech účastníků.
První prosincovou sobotu jsme se podílely s ostatními spolky na
předvánoční kulturní akci spojené s rozsvěcováním vánočního stromu.
Čas hrozně letí. Příští rok naše organizace bude slavit už 60
let od svého založení. Od té doby se mnohé změnilo (u nás i ve
světě), ale my jsme vydržely. Však si toho váží i v Praze a naše
místní skupina obdržela pamětní list od Senátu Parlamentu České republiky.
Proto chceme i touto cestou poděkovat obecnímu úřadu za
dosavadní velkou podporu, našim členkám za jejich obětavé zapojení do všech akcí a v roce 2015 našim spoluobčanům přejeme
všechno dobré, zdraví, pokoj a pohodu do jejich domovů.
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Myslivost v Pitíně v roce 2014.
Vážení spoluobčané,
rok utekl jak voda a máme tu opět čas dlouhých zimních večerů, kdy přemítáme letošní rok a jeho události.
Po loňské teplé (rádoby) zimě, kdy zvěř nestrádala potravy
k přežití zimy, se nám stavy některých druhů lovné zvěře vyhouply do nežádoucích počtů. Bylo proto naší povinností na
tuto skutečnost zareagovat větší aktivitou při lovu. To se nám do
značné míry daří i díky obětavosti některých členů při osamělých
lovech, které vyžadují vždy velkou trpělivost a časovou flexibilitu
v zaměstnání nebo v domácnostech. Evergreenem však zůstávají
divoká prasata, jejichž stavy se nedaří snižovat ani rok co rok
rostoucími počty ulovených kusů. Znaky o přítomnosti této zvěře můžeme pozorovat snad všude okolo nás. V lese dělá divočák
spoustu užitečné práce, ať už lovem lesních škůdců, zkypřováním půdy nebo rozséváním semen stromů a rostlin. Na polích
a loukách je jejich působení do jisté míry také užitečné hubením
škůdců. Svým typickým rytím ovšem dohání zemědělce k pláči
nad zničením části úrody, na pro divoká prasata atraktivních plodinách, jakými jsou například obilniny. Přestože nám okolnosti
zrovna nehrají do karet a škodám se ve spoustě případů nedá
z naší strany zabránit, nezříkáme se jich a neseme za ně odpovědnost. Je však do budoucna otázkou, jak se k tomuto stavu
postaví zemědělci, kteří za něj spoluzodpovídají s námi. Myslivost je totiž neoddělitelnou součástí zemědělství a opačně. Není
samozřejmostí dobrý přístup místních zemědělců v čele se ZS
Pitín, kdy jednání probíhá s klidnými hlavami, rozumně a v dialogu. Nejsou totiž výjimkou spory, které končí v rukou justice
a litují pak obě strany.
V lednu jsme uspořádali Myslivecký ples. Účast byla veliká,
o čemž svědčí vyprodaný sál. Připraveny byly pokrmy ze zvěřiny a cenná tombola, za kterou děkujeme všem sponzorům. III.
ročník Mysliveckého plesu se uskuteční 17. 1. 2015. Tímto jste
všichni srdečně zváni.
V měsíci únoru pokračovalo přikrmování spárkaté zvěře. Na
sklonku zimy bývá zvěř již značně oslabena, proto je zapotřebí
opatrnosti při výběru druhu krmiva a jeho kvalitu. Na konci měsíce proběhlo sčítání zvěře, na jehož základě se provádí myslivecké plánování a následně odlov.
Na výroční členské schůzi proběhly v březnu řádné volby do
výboru MS a volba revizní komise. Schůze se jako hosté zúčastnili starosta obce Pitín p. Zálešák, starosta honebního společenstva p. Chmela, předseda ZS Pitín p. Šašinka a správce obecních
lesů p. Vrba.
V dubnu se konala okresní výstava trofejí, na které si mohly
myslivci i veřejnost prohlédnout úroveň chovu na základě předložených trofejí lovné zvěře z mysliveckých sdružení z celého
okresu Uherské Hradiště za myslivecký rok 2013. Hostitelem
této výstavy bylo Dolní Němčí.
Počátkem května jsme se podíleli společně se všemi složkami
v obci na soutěži „obec roku“ zlínského kraje. Postarali jsme se
o oběd pro soutěžní komisi, ostatní zúčastněné zástupce složek

Výřad na naháňce na černou zvěř
15. 11. 2014
Pitínský zpravodaj

a obecní zastupitele. Výstavu k soutěži jsme doplnili o fotografie
a trofeje. Ke konci měsíce jsme uspořádali povinné střelby. K vidění byla střelba z brokové zbraně na asfaltové holuby, a z kulovnice na kance na průseku.
Červen je měsícem myslivosti, měsícem kladení mláďat a potřebného klidu v honitbě.
V červnu se také věnujeme propagaci myslivosti, proto jsme
jako každý rok tak i letos uspořádali vycházku s dětmi se ZŠ
a MŠ a jejich učitelkami. Děti mohli shlédnout naši chatu ve
Skalí, opekli si špekáčky a viděli ukázku z myslivecké střelby. Při
senosečích jsme ve spolupráci se ZS Pitín vyháněli čerstvě kladená srnčata z travních porostů před sekačkami. I přes veškerou
snahu jsme se nevyhnuli nemalým ztrátám.
K červenci už neodmyslitelně patří Myslivecký výlet. Letos
nám přálo počasí,
připraveny byly zvěřinové speciality, zahrála kapela Profil
rock, nechybělo dobré pití a k tomu všemu bohatá tombola.
V tomto měsíci jsme se také věnovali opravám starých mysliveckých zařízení a výstavbě nových.
V srpnu se naplno rozjíždí lovecká sezona. Bažantům do zásypu předkládáme pozadky, plevy, sklizňové odpady obohacené
o semena jiných rostlin nebo zlomkové obilí. Včasným přikrmováním předejdeme roztoulání bažantů po okolí. Do zásobníků pro spárkatou zvěř navážíme jadrné krmivo, případně seno

Král honu p. Vlastimil Stejskal (uprostřed) s pamětní medailí

z otav.
Druhá polovina září nám přináší neobyčejné zážitky z jelení
říje, kdy jeleni spolu svádějí souboje o své laně, a projevují se
přitom hlasitým až burácivým troubením. Na svátek sv. Václava
jelení říje vrcholí. Koncem září končí lov srnců a začíná přikrmování spárkaté zvěře, která si tak vytváří tukové zásoby na zimu,
na období strádání.
Začátkem října až do jeho poloviny pokračuje jelení říje. Začíná čas honů na drobnou zvěř bažantí a zaječí. Jelikož početní stavy této zvěře nám nedovolují zde organizovat společné lovy, můžeme
se jich účastnit jako hosté v honitbách s lepšími podmínkami pro tuto zvěř, například
v okolí Uherského Hradiště a Velehradu. Na
oplátku jim za to nabízíme příležitost přijet na
lov k nám, mohou zde spatřit druhy zvěře, jež
se u nich nevyskytuje.
V listopadu jsme zorganizovali naháňku
na černou zvěř. Za pomoci mysliveckých hostů a honců, jsme mohli obstavit velké leče, ve
kterých jsme po obeznání předpokládali přítomnost černé zvěře. Vynaložené úsilí se vyNástěnka MS Pitín – Hostětín o.s.
platilo, a i za přísných bezpečnostních podmív soutěži „obec roku“
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nek se nám podařilo ulovit 14 divočáků, 3 lišky a jedno muflonče.
Velké poděkování za tento výsledek patří honcům, za jejich odvahu a obětavost. Díky disciplinovanosti všech zúčastněných se
naháňka obešla bez sebemenších problémů. Za odměnu bylo
pro všechny připraveno pohoštění v místním kulturním domě
v podobě poslední leče. Poděkování patří také paní ředitelce ZŠ
Janě Peřinové, která tuto akci pečlivě zdokumentovala. Na konci
měsíce úspěšně složil náš člen p. Petr Polách zkoušky hospodářů,
které jsou nezbytné k výkonu mysliveckého hospodáře v honitbě.
K tomuto úspěchu mu blahopřejeme.
Prosinec přináší obvykle první sníh a mráz, všichni myslivci v ten
moment vyrážíme ke svým krmelcům, abychom zvěři poskytli náhradu za potravu, kterou zakryl sníh. Zakládá se první seno do jeslí
a jídelníček doplníme vhodným dužnatým krmivem, například řepou, která poslouží zvěři jako zdroj vody, když jsou napajedla zamrzlá. Na Mikuláše, při rozsvicování pitínského stromečku, rovněž
nechybí naše přítomnost. Podáváme zde zvěřinový guláš a valašskú
kyselicu, jež v mrazivém počasí zahřeje a nasytí. V nabídce také nechybí panáček pitínské slivovice, která vypálí všecky červy. Na Štědrý den tradičně přinášíme zvířátkům do lesa malé potěšení v podobě zpestření jejich jídelníčku. Zde je třeba dbát velké opatrnosti,
neboť nevhodné krmení může zvěři způsobit nemalé zažívací potíže
a v dobrém úmyslu zvěři pomoct, jí naopak ublížíme.
V lednu příštího roku 2015 oslaví kulaté 80. narozeniny náš
člen Vlastimil Stejskal z Hostětína, který se letos ve svých 79.
letech stal králem honu, když skolil divoké prase v úprku. K tomuto jubileu a střeleckému úspěchu mu srdečně gratulujeme.
Do dalších let přejeme pevné zdraví, štěstí a spoustu dalších mysliveckých zážitků.

Zveme Vás na:

III. Myslivecký ples
17. 1. 2015 od 19:30
V KD Pitíně

V letošním roce jsme se zavázali obci Pitín k pořádání fašanku, hodů, stavění a kácení máje. Při těchto akcích je, jak víme,
zapotřebí každé ruky, která přiloží ruku k dílu. Dovoluji si Vás
proto, při pořádání těchto akcí, požádat o podporu v jakékoliv
podobě, třeba svou osobní účastí.
Na závěr přejeme všem spoluobčanům pokojné a radostné prožití Vánočních svátků, a v novém roce 2015 pevné zdraví
a také štěstí, bez kterého to někdy nejde.
Myslivcům přesnou mušku a Lovu Zdar!
za MS Pitín – Hostětín o.s., Hasoň Lukáš.

Včelařský rok 2014
Přírodo, přírodo, ty nám ale dáváš……
Copak je normální, aby loni na štědrý den kolem nás pobíhalo téměř babí léto?
V lednu, kdy vláda panovnice zimy má
být na vrcholu ji nedopřeješ ani sněhovou
peřinu a mráz se bojí vystrčit nos?
Pak se nemůžeme divit, že vlivem teplé
zimy zmatený březen má nutkání do stromů
nalít mízu a trnky, následně jabloně a ostatní
se ženou předčasně do květů.
Nebojte se lidičkové, však duben Vám
zimu vynahradí !!!
A taky že jo.
Ochlazení a málo sluníčka bránilo včeličkám opustit úly.
Energii, kterou by měly vynaložit na
opylování se sběrem nektaru z nakveteného bohatství, přeměnily ke vzájemnému se
zahřívání.
25. dubna vše odkveteno, včelky hladové
a opylované téměř nic.
Výsledek. Ani med, ani slivovice, ani….
V květnu, když se včelstva dostala do síly,
nebylo už co sbírat.
Jak se říká: S křížkem po funuse.
Stalo se to, co jsem ještě za 30 let včelaření ve zdejším kraji nezažil. Úly přeplněné
k prasknutí včelami, však bez zásob a o květovém medu ani slechu.
Když jsem se o tuto zkušenost podělil se svým včelařským kolegou z nedalekých Záhorovic, nevěřícně pokyvoval hlavou, prý
jestli ty svoje bzučící miláčky nechovám na Sahaře.
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Včelstva strádala hladem a začala pozvolna umírat. Nebylo
na co čekat.
Uprostřed včelařské sezóny, 10. května, jsem takto
vysilované včelky zakrmil cukrem.
Neuvěřitelné.
V průběhu léta se vůbec nedostavila medovice a ve
výsledku musím konstatovat, že letošní rok dopadl pro
většinu včelařů v naší obci (i v dalších, kde není řepka),
mizerně.
Nemluvě o tom, že nákazová situace ve Zlínském
kraji s morem včelího plodu nás nenechává v klidu a je
víc a víc, než alarmující.

S každým odchodem roku, jako pozitivně smýšlející
člověk, s nadějí a vírou vzhlížím vstříc příchodu roku
Nového. Ke svému smutku, vždy, když za posledními
roky pohlédnu zpět, konstatuji, že v závislosti na počasí
je to bohužel rok od roku horší.
S pokorou přijímám všechny rozmary přírody a přemýšlím, k čemu nás tato všemocná paní svými prazvláštními náladami vyzývá.
Těším se na to, že příští rok hody zase neproprší, že
květen bude zase květen a ne odkveten a že budu moci
každému nabídnout 4 druhy vynikajícího medu ze zdejšího kraje podle libosti.
Za ZO ČSV BOJKOVICE – Předseda – Ing. Savara Otakar
Stav včelařské základny ZO ČSV Bojkovice k roku 2014:
Včelařů celkem :
Včelstev celkem :

77 členů
762
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Akce v roce 2014:

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
• 6. června výpomoc s festivalem Světlovský bál, který zavítal
do naší obce.

• 12. ledna 2014 proběhla v hasičské zbrojnici Výroční valná • 26. června výpomoc ZŠ s branným dnem.
hromada.
26. července jsme se zúčastnili slavnostního předání zrekon• 24. února v 00.45 hod. vyjížděla zásahová jednotka k požáru • struovaného hasičského Mercedesu v Bojkovicích.
autodílny ve Slavičíně.
V létě jsme dále kosili koryto řeky Olšavy přes naši obec.
• 12. března jsme v areálu zahrádkářů vypomáhali s ořezem •
• 6. srpna jsme ořezávali stromy na hřbitově.
a kácením stromů.
8. – 9. srpna proběhl v areálu zahrádkářů tábor pro děti na• 22. března jsme uspořádali Josefovskou zábavu se skupinou • vštěvující kroužek hasič.
Madison.
16. srpna jsme pořádali „Posezení u hasičárny“, které ovšem
• 12. dubna jsme prováděli sběr kovového šrotu v obci. Zároveň •
•
•

•

proběhla brigáda na údržbu hasičské zbrojnice.
27. dubna jsme vypomáhali ZO KSČM Pitín u příležitosti
oslav 1. Máje a oslav 69. výročí osvobození obce Pitín s výstavou historických traktorů, motocyklů a automobilů.
24. května jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Komni.
Mladší žáci se umístili
na posledním místě
z důvodu neplatného
pokusu, starší žáci se
umístili na prvním
místě a družstvo mužů
na místě pátém.
31. května jsme vypomáhali na fotbalovém
hřišti s dětským dnem.
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pokazilo špatné počasí.

• 29. srpna vyjela zásahová jednotka k požáru skládky u Slavi-

čína.
• 7. září se děti zúčastnily pochodu kolem Hostětína, který pořádalo OSH UH.
• 3. října jsme se zúčastnili slavnostního otevření zrekonstruované zahrady v mateřské škole.
V roce 2015 nás čeká pořádání okrskové soutěže, která proběhne v květnu. Nejdůležitější akcí příštího roku budou oslavy
130. výročí založení našeho sboru, které proběhnou ve dnech 11.
a 12. července. Proto bych ráda požádala občany, kteří mají nějaké staré fotografie, týkající se našeho sboru, o zapůjčení na výstavu, která bude součástí oslav. Fotografie prosím dodejte panu
Vladimíru Pacoltovi nebo Romanu Breznickému. Děkuji.
Jitka Krahulová, kronikářka SDH Pitín
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Jak žijí zahrádkáři v Pitíně v roce 2014 ?
Naše základní organizace Českého zahrádkářského svazu
v Pitíně neustále stárne, starších čestných členů ubývá a zájem ze
strany mladších není takový, jaký bychom potřebovali. Proto se
neustále zaměřujeme na žáky základní školy a mládež. Naštěstí
jsou mezi nimi děti, které o tuto činnost projevují zájem. Našim
úkolem je co nejvíce se jim věnovat, předávat své znalosti a zkušenosti. Snad se z nich podaří vychovat budoucí aktivní členy,
kteří nedopustí, aby naše organizace v obci jednou zanikla.
A co se nám podařilo v roce 2014 uskutečnit ?
- upravit areál na výroční schůzi
- pokračovat a prohlubovat spolupráci s místními hasiči, v březnu nám vypomohli při kácení přestárlých ovocných stromů,
odvozu kmenů na pilu a následně při uskladnění řeziva
- rozvíjet spolupráci s mateřskou a základní školou v Pitíně
- věnovat se po celý rok areálu, z jara ořezu ovocných stromů,
výsadbě nových stromků a keřů, úpravě zeleninových záhonů
a údržbě zelené plochy, to vše za spolupráce našich mladých
zahrádkářů
- upravit v zahradě zákoutí po podzimním výřezu starých jehličnanů, připravit zákon na výsadbu nových okrasných dřevin
a skalniček, které jsme částečně zakoupili nebo obdrželi darem
- zapojit se do soutěže „Vesnice roku 2014“ – připravit dostupné materiály a výzdobu
- opět uskutečnit v době prázdnin letní tábor pod stany, pod vedením paní Kateřiny Breznické děti z kroužku Hasič a Mladý
zahrádkář společně prožily tři slunné dny plné her a zakonče-

né táborákem
- využít kotlící zařízení pouze jednou – pěstitelem z Komně
- nezapomenout na naše jubilanty. Potěšit je návštěvou, předat
malou pozornost a rovněž poděkovat za vše, co pro organizaci
vykonali. Naše nejstarší členka př. p. Božena Maňasová letos
oslavila své životní jubileum 90 let a př. p. Stanislav Peřestý 60
let.
- získat darem starší střešní krytinu od pana Matyáše k již darované z rekonstrukce kulturního domu. Doufáme, že již v příštím roce poslouží k překrytí střechy naší budovy
- pokračovat od září v činnosti kroužku „Mladý zahrádkář“,
který pravidelně navštěvuje pět dětí, žáků základní školy.
Schůzky se konají každý čtvrtek odpoledne v klubovně ZO
pod vedením př. Remešové a př. Machálkové
- zapojit se do tradiční akce „Rozsvěcování pitínského stromečku“, naše děti vyrábějí adventní věnce, svícny a další vánoční
dekorace
- účastnit se během celého roku pravidelných instruktáží pro
práci s dětmi, porad rostlinolékaře a konference, které pořádá
organizace ČZS v Uh. Hradišti.
Na závěr bychom rádi poděkovali panu starostu a celému
osazenstvu Obecního úřadu Pitín za finanční dotaci a podporu
organizace, aby se mohla i nadále rozvíjet.
Všem našim obětavým členům za nezištnou pomoc při úpravách zahrádkářského areálu. Závěrem bychom rádi popřáli do
roku 2015 našim členům i ostatním spoluobčanům pevné zdraví,
štěstí a pohodu.
Kolektiv ZO ČZS Pitín

Rok se chýlí ke konci a zanedlouho začne nový. Římský biskup Řehoř, jemuž dějiny přisoudily označení „Veliký“, napsal před patnácti stoletími moudrá
slova: „Člověk jde životem od jednoho začátku k druhému začátku, až dojde k tomu začátku, který už nemá konce.“
Začneme tedy nový rok. Ale on tak docela nový a neznámý jistě nebude. Minulost není tak docela minulá. Je uložena v naší paměti. Jde s námi dál
v našich vzpomínkách, v našich zkušenostech. Co jsme včera a loni a ještě dříve prožili, je zapsáno ve vráskách naší tváře. Vytváří to naši podobu, naši
osobnost. Bude to ovlivňovat naši budoucnost. Čím déle kdo žijeme, a čím více jsme toho prožili, tím víc naše minulost bude určovat naše další dny, náš
nový rok. Naučíme-li se správně hodnotit svůj včerejšek, budeme umět zvládnout i svůj zítřek.
O takové umění života usiloval rovněž autor Malého prince i jiných moudrých knih, Antoine de Saint-Exupéry. Svoji touhu po moudrém prožívání
Bohem svěřených dnů zachytil v následující modlitbě:
Neprosím o zázrak, Pane, ale o sílu pro všední život. Nauč mě umění malých kroků. Učiň mne hledajícím a nalézajícím, učiň mne sebejistým v pravý
čas. Obdař mne jemnocitem, abych dokázal odlišit prvořadé od druhořadého. Prosím o disciplínu, abych jen tak neproklouzl životem a rozdělil si rozumně
své dny, abych neprospal záblesky světla a vrcholy a abych si aspoň tu a tam našel čas na umělecký zážitek. Dovol mi přesvědčit se o tom, že snít o minulosti
či budoucnosti mi nepomůže. Pomoz mi co nejlépe zvládnout to, co je nejbližší, pomoz mi pokládat právě prožívanou hodinu za nejdůležitější.
Ochraň mě před naivní vírou, že v životě musí jít všechno hladce.
Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, porážky, neúspěchy a zklamání jsou přirozenou součástí života, že díky jim rosteme a dozráváme.
Připomínej mi, že srdce se často staví proti rozumu. Pošli mi v pravou chvíli někoho, kdo má odvahu říci mi pravdu s láskou. Chléb každodenní dej mi
pro tělo i duši, projev Tvé lásky, přátelské echo, a aspoň tu a tam náznak, že budu užitečný.
Vím, že mnoho problémů se řeší neděláním: dej, abych dokázal čekat. Ať vždycky nechám Tebe i ostatní dohovořit. To nejdůležitější si člověk neříká
sám, to nejdůležitější mu bývá řečeno.
Ty víš, jak velmi potřebujeme přátelství. Dej, abych dorostl této nejkrásnější, nejtěžší, nejriskantnější a nejněžnější záležitosti života. Vnukni mi pravou
chvíli a pravé místo, kde mohu zanechat balíček dobra, slovy či beze slov.
Chraň mne před strachem, že bych mohl promarnit svůj život. Nedávej mi to, co si přeji, ale to, co potřebuji. Nauč mne umění malých kroků.
Chtěl bych tedy sobě i Vám do nastávajícího roku popřát, abychom do budoucnosti hleděli s nadějí, která se opírá o důvěru v Boha a důvěru v sebe.
Přeju Vám i sobě, aby přes všecko, co přijde, byl rok 2015 šťastný a Bohem požehnaný.
P. Zdeněk Graas, Pitín
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ZS Pitín, a.s. - 2014
Rok 2014 ve společnosti ZS Pitín , a.s. byl poznamenán
několika událostmi, se kterými jsme se museli vyrovnat.
Především průběh mírné zimy 2013/2014 nás ochránil před
černou zvěří a jejím působením na louky a pastviny . Zároveň však došlo k nárůstu stavů, což se projevilo především
v letním období. Porosty obilovin a po jejich sklizni i louky a pastviny se staly oblíbeným stanovištěm zvěře. Louka
u Slámečkového u cesty do Slavičína je toho nezvratným
důkazem . V měsíci září jsme se pokusili největší ohniska
zahrnout a převláčit . Zvěř je však navštěvuje neustále – to
dokládají i stopy zanechané za ranního rozbřesku na nepoježděném asfaltovém povrchu . MS Pitín-Hostětín slíbilo
nápravu , ale stavy zvěře jsou už tak vysoké , že pokud se
nezmění zákony nebo se nestane tragická událost , nezbude
než požadovat po členech MS Pitín-Hostětín náhradu za
škody.
Příroda si zamanula , že nás prověří s připraveností na
sklizňové práce v deštivém počasí. Úhrny srážek v letních
měsících a především jejich rozložení znamenaly , že místo
předpokládaných třech týdnů se žně protáhly na dva měsíce a jeden týden , přesně řečeno od 26.června do 6.září. Toto
ovšem zásadně ovlivnilo kvalitu sklizené produkce a tím i její
cenu . Zkrátka , co se nesklidilo do 27.7.2014 už za moc nestálo.
Naštěstí se nám obě prudké bouře i s jejich průvodním jevem,
bleskovou povodní, vyhnuly. Také založení nových porostů se
posunulo do měsíce října a to spíše do jeho druhé poloviny a že
jsme v tom nezůstali sami , svědčilo obdobné enormní nasazení
veškeré země-dělské techniky v širokém okolí.
Museli jsme se rovněž vyrovnat se změnami v zákonech a to
především novém občanském zákoníku a zákonu o obchodních
korporacích , které vstoupily v platnost od 1. ledna 2014.
Kvůli tomu jsme museli provést úpravu v dokumentech a zejména v nájemních smlouvách. Lépe řečeno ve smlouvách pachtovních , které budou připraveny k podpisu v 1. čtvrtletí 2015.
V tomto roce se určitě k vlastníkům zemědělských pozemků
dostala řada nabídek k odprodeji pozemků . Co k tomu říci? Pozemky v dnešní nejisté době jsou jednou z mála komodit, jejichž
hodnota neklesá, spíše naopak. Naše společnost na tuto skutečnost reaguje téměř pravidelně rostoucím nájmem, který se za po-

sledních deset let zvýšil více než dvakrát. Od roku 2015 připravujeme další zvýšení nájmu, nyní již pachtu. Pokud však někdo
usoudí , že pozemky prodá, jsme připraveni nabídnout nejméně
stejnou cenu jaká je v oněch nabídkách .
ZS Pitín , a.s. se spoluúčastnila vystoupení obce Pitín v soutěži Vesnice roku 2014 a od výtečného hodnocení v nabité konkurenci dělil Pitín pověstný vlásek.
Dovolte mi , abych na tomto místě poděkoval především našim zaměstnancům za odvedenou práci po celý rok 2014 , vlastníkům pozemků a akcionářům za trvalou spolupráci. V neposlední řadě oceňujeme práci zastupitelstva obce Pitín a všech členů
spolků a sdružení v Pitíně , které budeme i nadále podporovat.
Všem čtenářům Zpravodaje a občanům Pitína přeji jménem
všech zaměstnanců krásné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí , pracovních i osobních úspěchů a celkové pohody v roce
2015.
ing.Jaroslav Šašinka
ZS Pitín , akc.spol.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PITÍN
Tato, nejen sportovní organizace má stále pár svých místních volejbalistů, kteří tráví svůj volný čas v Pitíně ve sportovním areálu. Župní přebory mají svoji tradici a dost nadšenců . Tentokrát aktér Otakar Savara využil pěkných univerzálních ploch na Nivě
a pozval týmy z okolí, kteří se u nás utkaly. Spokojenost jednotlivců se pak projevila ve výrazech na tváři. Hodně využívaný je také
kurt č. 4, kde se hraje na kvalitním písku. T. J. Sokol také udržuje družbu s okolními vesnicemi i městy. Volejbalu se zatím velmi daří.
Marcela Berčíková, starostka T.J SOKOL Pitín.
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,, SPORTKLUB NIVA PITÍN, příspěvková organizace
Nádherný sportovní areál v Pitíně, je jedním z nejvyhledávanějších středisek ve Zlínském kraji. Za účelem jak sportovního
vyžití, tak relaxace zde jezdí již hosté z celé České republiky.
Obec Pitín, se díky tomuto komlexu dostává do podvědomí. Tato
naše organizace, kterou provozujeme od roku 2012 oslavila již
druhé narozeniny.
Díky dobře sehranému pracovnímu kolektivu a velké návštěvnosti se nám nad očekávání dobře daří. Výsledky hospodaření mají křivky směrem nahoru. Ani hospodářská krize, ani
špatné letní počasí nás nezaskočilo. Díky rychlému a cílenému
jednání vedení organizace se na ubytovně u fotbalového hřiště
vybavilo pět pokojů o kapacitě 19 lůžek. Příležitost noclehu využívají také stavební firmy, které k nám posílají své pracovníky.
Každoročně je naším velkým úkolem zajistit stavbu nafukovací haly před zimní sezonou. Srdečné díky patří místním dobrovolníkům z obce, kteří ve svém volném čase pomáhají při této akci.
Členové TJ Pitína pod vedením předsedy Pavla Berčíka jsou
těmi, kteří stále udržují přátelství a mají dobrý vztah k obecnímu
majetku. Díky těmto mužům mohou všichni zájemci, včetně dětí
ze základní školy využívat pěkný sportovní prostor.
Potěšením se také pro nás stala velmi dobrá spolupráce s T. J.
Sokolem Bojkovice. Vzájemná provázanost akcí, propagace

a reklamy je na dobré úrovni a vytváření tenisových oddílů žen
je vcelku vzácností. Naše tenistky z Pitína ( Dagmar Maňasová,
Jana Šustková a Marcela Berčíková) se účastní přátelských turnajů.
Velkým zážitkem letních dní se pro děti stal třídenní tenisový
tábor 1. TENIS CUP NA NIVĚ, pod vedením trenérů s licencí
z Valašských Klobouk ( Davida Dorňáka a Jana Kostky ). Deset
juniorů si přišlo změřit své síly a naučit se dalším tenisovým taktikám. Dobré zázemí včetně dvou kvalitních tenisových kurtů na
Nivě je pro hráče potěšením.
V neposlední řadě vynakládáme také každým rokem velké
úsilí, při sdružování cvičenek jak v nafukovací hale, tak na venkovních plochách. Účast je skvělá, neboť do naší obce dojíždí
zkušené cvičitelky až z Uherského Brodu. Kouzlo ZUMBY je
jiskrou zahájení této sezony pro ženy.
Závěrem tohoto stručného přehledu událostí v našem areálu
bych chtěla jménem ředitelky poděkovat jak všem příznivcům sportu, tak finanční podpoře z obce ve formě dotací z obecního rozpočtu. Mým srdečním přáním je, aby občané Pitína využívali možností,
které pro ně máme a aby své děti podporovali ve sportovních aktivitách. Těšíme se na všechny.
Marcela Berčíková

Cvičení pro ženy
Pravidelné cvičení pro ženy všech věkových kategorií pořádáme v nafukovací hale již pátý rok. Scházíme se vždy ve středu večer v 18 hodin, cvičí se hodinu
a cena je 30 Kč. Cvičení se nyní účastní ženy i dívky
ve věku od 10 do 75 let. Lekce je zaměřena na protažení a uvolnění svalstva celého těla, posilovací část,
závěrečné uvolnění a relaxace. Pravidelností se zpevní celkové držení těla, což se pozitivně odrazí i na sebevědomí a celkové pohodě.
I když se mohou některé cviky zprvu zdát náročné, nakonec je všechna děvčata vždy skvěle zvládnou
a z haly odchází s úsměvem na tváři a s pocitem, že
udělaly něco pro své zdraví.
Jezdí cvičit i z Hostětína a Bojkovic. Proto bych
tímto chtěla pozvat všechny místní, ale i ženy z blízkého okolí, aby rozšířily naše řady a přidaly se k nám.

Přeji všem požehnané svátky vánoční a pokojný rok 2015.
Jana Šustková
provozní Sportklub Niva
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OREL
Každý rok je to stejné: „Budeme potřebovat článek do zpravodaje.“ „Cože? Už zase?“
Člověk se ani nenaděje a rok se zase blíží ke svému konci.
Což pro mě kromě shánění vánočních dárků mimo jiné znamená
sepsat příspěvek o činnosti Orla v uplynulém roce.
Každý rok je to stejné, většinu akcí pořádáme každoročně už
pěknou řádku let.
Články, které shrnují naši celoroční práci, vypadají rok co rok
jako psané přes kopírák. A skoro to tak je. Každý rok v listopadu najdu v dokumentech článek z loňska a pak už stačí jen
zkopírovat text a u akcí upravit datum tak, aby seděly na letošek.
Díky maminčinu kouzelnému zápisníku doplním počty účastníku
a další podrobnosti.
Každý rok je to stejné: „Stačí stručně, žádné romány. Kdo by
to četl?“
Nejstručnější výčet akcí, které pitínští Orli letos pořádali, vypadá takto:
18. ledna: Župní orelský ples v Pitíně / 140 účastníků / krásné
předtančení dětí ze Zlína / skvělá cimbálovka / 75 cen
v tombole.
23. února: Dětský karneval / 58 masek, plný sál / 65 cen v tombole / 10 oceněných masek.
15. března: Recitační soutěž Zlatá réva v Kunovicích / zúčastnili
se Bára Pazderová, Nela Staňková a Vojta Šašinka /
holky se umístily na 3 místech ve svých kategoriích.
12. dubna: Turistický pochod ve Valašských Kloboukách /na
krátké trase Hanka Šleglová st., Boženka Svitáková, Ilona Ševčíková / na dlouhé trase Jirka Viceník
a Pepa Spáčil ml.
19. dubna: Velikonoční dílny.
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26. dubna:

Škrpál / 33 turistů / počasí mizerné, deštivo /
nejmladší účastník Peťa Šašinka.
19.-26. července: Orelský tábor / putování po Sluneční soustavě.
18. října:
Drakiáda / 20 dětí / foukalo málo.
Celkem šest akcí pro veřejnost, skoro tři sta zúčastněných.
Každý rok je to stejné: Karneval, velikonoční dílny, Pitěnský
škrpál, pohádkový les, letní tábor…
Něco bylo i jinak, než obvykle. Někteří z nás porodili, oženili
se a vdaly, jiní dokončili školy a složili své maturity, další změnili
zaměstnání nebo odjeli načas do cizí země. A mezitím jsme si od
těchto velkých starostí a radostí, na které se nezapomíná, odskočili k těm méně důležitým událostem, které nám nejspíš splynou
s dalšími ročníky, které se už konaly nebo konat budou. Budeme
si za pár let pamatovat, jaké počasí bylo na Škrpále v roce 2014?
Nebo co se vyrábělo na velikonočních dílnách? Já sama bych sotva vypočítala všechna témata letních táborů během posledních
deseti let, a to jsem je pomáhala připravovat!
To ale není podstatné. Důležité je, že máme pořád chuť a sílu
tyhle akce chystat. A že si je místní oblíbili a rádi se na ně vracejí. A že si všimnou, když je něco jinak: „Přehlédla jsem plakátky,
nebo letos opravdu nebyl Pohádkový les?“
Každý rok je to stejné, ale to vůbec není špatně. Znamená
to, že vedle sebe máme fajn lidi, na které se můžeme spolehnout
a se kterými nás baví spolupracovat. A že ty své velké starosti
můžeme občas odhodit a vydat se do přírody, zahrát si s chlapama nohejbal nebo si zatančit na plese. Nebo postavit a vypustit
draka. Nebo se na chvíli stát kosmonautem letícím vesmírem.
Za Orel Pitín Kateřina Šleglová
P. S. Pohádkového lesa se možná ještě letos dočkáte. Jenom
v zimní variantě :-D
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TJ PITÍN - Ohlédnutí za fotbalovým rokem 2014
Vážení fotbaloví přátelé, vážení občané Pitína,
rok se s rokem sešel a opět se Vám dostává do rukou obecní
zpravodaj, ve kterém pravidelně informujeme o proběhnuvších
aktivitách za daný kalendářní rok v naší organizaci. Jaký byl sportovní rok 2014 pro TJ Pitín? Byl rozdělen na dvě poloviny, kdy
po té první jsme si utírali pot z čela neboť se nám podařilo udržet
Okresní soutěž a nepadnout až na samotné fotbalové dno a ta druhá polovina roku nám ukázala, že když se chce tak naše mužstvo
dokáže předvádět kvalitní výkony a potěšit fotbalového fanouška, ale taky to, že když se nedaří tak jak bychom si představovali
a odkloní se od nás i pomyslné štěstíčko, znamená to opět pohyb
v tabulce na místech, které nejsou příliš veselé či klidné.
Po zimní přípravě, která tradičně proběhla v našich podmínkách nejen venku, ale i ve sportovní hale, jsme sehráli několik
přípravných utkání a s odhodláním jsme vstoupili do jarní části
fotbalové sezóny 2013/2014. Zápasy se nám během jara příliš nevydařily, ale cíl, který po neúspěšném podzimu byl vytýčen, v podobě záchrany, se podařil naplnit. Od sestupu nás dělilo 6 bodů,
které se rovnají dvěma výhrám v soutěži. Nakonec černý Petr
zůstal mužstvu z Bystřice pod Lopeníkem, která se o setrvání
přetahovala nejen s námi, ale i Suchou Lozí. Konečnou tabulku
ročníku 2013/2014 si můžete znovu připomenout viz. níže.

Konečná tabulka Okresní soutěž, sk. B - 2013/2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

D. Němčí B
Popovice
Březová
Boršice u Bl.
Strání B
H. Němčí
Komňa
St. Hrozenkov
Záhorovice
Pitín
S. Loz
Bystřice

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

17
16
15
11
11
8
8
7
5
5
3
4

3
1
2
3
3
4
3
4
6
5
8
2

2
5
5
8
8
10
11
11
11
12
11
16

70
71
65
49
45
41
32
44
32
31
43
26

29
28
34
42
41
45
40
51
40
57
58
84

54
49
47
36
36
28
27
25
21
20
17
14

Příčinou nevydařené sezóny jako celku bylo mnoho faktorů.
Nejen odchod Michala Vody do Nezdenic, ale celkově nezdravé
klima v kabině. To co se dařilo při mimofotbalových aktivitách,
kdy většina táhla za jeden provaz, tak při vstupu na hřiště jsme
působili jako tým, který je nezodpovědný, neumí přijímat kritiku
a povahové vlastnosti jednotlivců rozkládali mužstvo za pochodu. Výsledkem byly věčné dohady a výtky nejen během utkání,
ale i v šatně. To kvalitním výkonům skutečně nepomáhalo. Je
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třeba zpětně připomenout několik zápasů, které si zaslouží komentář. Hned první jarní kolo na naše hřiště poslalo Bystřici pod
Lopeníkem. Potkala se tak mužstva, která se krčila na chvostu
tabulky. Toto nesmírně důležité utkání jsme zvládli v poměru
2:0 a připsali si tak důležité body a odskočily soupeři v průběžné tabulce. V dalším kole jsme cestovali do Boršic u Blatnice,
kde jsme tušili těžké utkání. To se naplnilo a ikdyž jsme v něm
měli několik brankových příležitostí a mohli jsme s přehledem
zvítězit, opak byl pravdou a domácí nám svou produktivitou
ukázali, kdo je na domácí půdě pánem a připsali si vítězství 3:1.
Následovaly pak zápasy s mužstvy, které se pohybovaly na špici
tabulky. Tato utkání jsme chtěli, aby byla co nejdříve za námi
a my vzhlíželi utkání v Suché Lozi, které se hrálo na naše hody.
V tomto utkání, které jsme chtěli vyhrát jsme propadli a připsali
si prohru 3:2. I když se hrálo v těžkých podmínkách, domácí svou
agresivitou a větší chutí po 3 bodech ukázali, že s příslušností
v Okresní soutěži to pro další ročník myslí vážně. V posledním
utkání sezóny, kdy jsme již věděli, že jsme zachráněni jsme hráli
v Popovicích. V tomto utkání jsme dostali lekci z fotbalu a prohráli trestuhodně v poměru 6:0, kdy to z naší strany byla především marnost a trapnost, kterou jsme zde předvedli.
Celkově jsme během jarní části posbírali jen 11 bodů a to za
3 výhry a 2 remízy (podzim jsme měli bilanci 9 bodů za 2 výhry
a 3 remízy)
Důležitou změnou, která před jarní částí nastala byla na postu trenéra. Pavel Urbánek, který mužstvo dlouhou dobu vedl
se rozhodl, že tuto funkci nabídne někomu novému, kdo přijde
s novou energií a oživí tak mužstvo jako celek. Uvolněné místo
jsme zaplnili Jindřichem Divilou ze Slavičína, který se trenérského kormidla chopil nejen během jarní části, ale vede jej i v aktuálním ročníku. Bylo by dobré touto cestou poděkovat Jindrovi
za ochotu pomoci a zároveň poděkovat za nasazení, se kterým
k nám přišel a které se snaží přenést i na celé mužstvo. Pevně
věříme, že bude i nadále součástí týmu, neboť mu má co předat.
Pavlovi „Pacovi“ Urbánkovi je nutné rovněž poděkovat za odvedenou práci na trenérské židli.

Fotbalový turnaj
V roce 2014 proběhl další ročník našeho fotbalového turnaje. Vzhledem k tomu, že tradiční účastníci svou účast odřekli,
museli jsme aktivně hledat nové týmy, které by se do této akce
zapojili. Nakonec složení týmů bylo: Pitín, Šajdíkove Humence,
Loučka a Krhov. Po našem premiérovém triumfu v roce 2013
jsme i v roce 2014 chtěli zvednout nad hlavu pohár pro celkového vítěze. Tento cíl se nám podařil a v tuto chvíli se můžeme
pyšnit dvojnásobným držitelem tohoto poháru. V roce 2015 tak
budeme útočit na „zlatý hattrick“.
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Rekapitulace výsledků:
Pitín - Loučka - 5:1
Humence - Krhov - 2:3
O 3. místo
Loučka - Humence - 0:2
O 1. místo
Pitín - Krhov - 0:0 na pen. 4:3

Podzim 2014
Do podzimní části fotbalové sezóny 2014/2015 jsme vstoupili s trenérem Jindřichem Divilou, ale naopak
se značně oslabeným kádrem. Tradiční
jména jako Michal Voda, Pavel Struhař či Zbyněk Trllo odešli do
jiných týmů a my jsme s napětím očekávali, jak se s tímto handicapem popereme. Výsledkem toho je, že jsme oproti minulém
roku získali o 6 bodů více, ale díky vyrovnanosti mužstev v dolní
polovině tabulky jsme opět namočeni v sestupových vodách. Pevně věříme, že během jarní části z těchto míst rychle vystoupáme výše. Podzim jsme rozehráli skvěle po úvodních kolech jsme
dokonce okupovali první příčku tabulky, ale to jsme věděli, že
máme odehráno jen zlomek utkání. Nicméně již začátek soutěže naznačil, že tým kolem kapitána Pavla Domoráda může hrát
pěkný fotbal a sbírat pravidelně body. Morálka mužstva se zlepšila a s ní i chuť vítězit. Pevně věříme, že to tak půjde dál a mužstvo bude skutečný tým, který na hřišti táhne za jeden provaz
a nic než vítězství nebere. První utkání jsme odehráli venku což
pro start nebylo nic ideálního, ale pojďme postupně. Premiéru
jsme si odbyly tedy ve St. Hrozenkově. Po výbuchu, který jsme
zde v roce 2013 zaznamenali jsme tuto vzpomínku nechtěli znovu
zažívat a s přehledem jsme zvítězili 4:1. Vstup do soutěže tedy na
výbornou. Další utkání jsme již hráli na domácí půdě. Soupeřem
nám byly Záhorovice. V tomto derby branka nepadla a tak utkání skončilo v poměru 0:0. Tým orla složený ze zkušených borců,
z nichž někteří ještě pamatují slávu Uh. Brodu ve II. lize naznačoval, že nás v dalším kole v Brodě nečeká nic jednoduchého.
To se skutečně projevilo. Měli jsme v utkání mnohem více příležitostí, ale bohužel to k naší smůle skončilo dělbou bodů v poměru 1:1, kdy domácí tým vyrovnal v závěru utkání z penalty.
Následující utkání s Březovou slibovalo, že padne hodně branek
neb v posledních 2 utkáních tomu tak bylo. Nakonec se predikce vývoje vyplnila a diváci viděli přestřelku v poměru 3:3. Dělbu
bodů jsme si vybojovali v poslední minutě utkání, kdy jsme po
standardní situaci srovnali. Až páté utkání podzimu přineslo naši
první prohru v soutěži. Tvrdou lekci nám dalo Horní Němčí, kterému jsme podlehli 4:1. První poločas jsme sice zvládli lépe my
a vedli 1:0, ale po změně stran domácí opanovali trávník a svou
převahu přetavili ve 4 branky. Další kolo jsme na našem hřišti
přivítali Boršice. Toto velmi kvalitní utkání jsme nakonec urvali
pro nás a zvítězili těsně 1:0. O našem výsledku hodně rozhodl
Laďa Salvet, který v brance doslova čaroval a zamkl tak naši klec
před boršickými útočníky. Strání byla další místo našeho utkání.
Na tomto hřišti se nám dlouhodobě nedaří o čemž svědčil do té
doby i fakt, že jsme na tamějším hřišti nedokázali skórovat. Toto
prokletí se podařilo zlomit, ale i tak jsme domácím podlehli 3:1.
Nutno dodat, že k utkání jsme odjížděli v hodně kombinované
sestavě a pouze s 11 lidmi. Na domácí půdě v Pitíně jsme pak
v dalším kole přivítali Bánov, který sestoupil z Okresního přeboru a očekávali jsme tak kvalitního soupeře. Perličkou tohoto
zápasu bylo, že jej řídila rozhodčí Součková což jsme v mistrovském utkání zažili prvně. Toto nesmírně těžké utkání jsme nakonec zvládli a zvítězili 1:0. Derby, tak by se dal charakterizovat
zápas proti Komni, který nás čekal v dalším kole. Fakt umocňovala i skutečnost, že v obou mužstvech působí hráči z rozdílného
oddílu, proto o náboj bylo postaráno a to nejen přes sociální sítě.
V tomto utkání jsme byli šťastnější. I když jsme již prohrávali
3:1, nesložili jsme zbraně a skóre jsme i na velmi těžkém terénu
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otočili na konečných 4:3 pro nás. Další
utkání jsme odehráli opět venku, tentokrát na půdě Popovic, které v minulé sezóně patřily mezi štiku soutěže. Po boji,
ve kterém jsme mohli s přehledem sebrat všechny body jsme nakonec se sklopenými hlavami odjížděli s prohrou 2:1.
Poslední mistrovské utkání roku 2014
jsme odehráli doma a soupeřem nám
byla Suchá Loz. Vítězství by znamenalo
klidné přezimování ve středu tabulky,
prohra by znamenala, že do jarních bojů
budeme muset jít hodně připravení neboť náskok na sestupové příčky se nám
ztenčí. Bohužel platilo druhé a my jsme po bídném výkonu prohráli 3:1. Poslední utkání se nám hrubě nevyvedlo a i když bychom hráli třeba i ještě teď, tak vyrovnat či otočit výsledek by se
nám stejně nepodařilo. Snad to byl signál směrem k mužstvu, aby
vědělo, jak utkání nepřistupovat.

Průběžná tabulka po podzimní části 2014/2015
Pořadí

Tým

Z

V

R

P Vst Ink Body

0
2
1

3
3
4
2
4
6
4
4
6
6
6
6

1

(1) Strání

2

(3) H. Němčí

3

(2) Bánov

11 8
11 6
11 6

4

(4) Březová

11

4

5

5

11 5
11 5
(6) Pitín
11 4
(10) Záhorovice
11 3
(11) Komňa
11 4
(12) S. Loz
11 3
(9) St. Hrozenkov 11 3
(8) Orel Uh. Brod 11 3

2
0
3
4
1
2
2
2

6
8
9
10
11
12

(5) Boršice u Bl.
(6) Popovice

29
19
25
21
15
18
18
11
20
10
11
16

13

24

15

20

12
16
12
20
20
10
30
18
20
27

19
17
17
15
15
13
13
11
11
11

TJ Pitín – stará garda
Mnohé bývalé hráče našeho klubu i po skončení aktivní kariéry neopustila láska k fotbalu. Tým „starých pánů“ je poslední
roky velmi aktivní, svědčí o tom 6 až 8 odehraných přátelských
zápasů ročně, ale také pravidelné každotýdenní tréninky a aktivní podíl na organizačním chodu celého klubu.
V uplynulém roce prošel kádr týmu částečnou obměnou, přece jen roky ani tady nelze zastavit. U někoho vystavilo závěrečnou stopku zranění, někomu zase chyběla motivace. Tým byl však
dalšími zájemci především z Bojkovic vhodně doplněn, většina
z nich však již v Pitíně dříve hrávala. V současném kádru jsou tito
hráči: Berčík, Neveselý, Jančařík Miloš a Petr, Prachař Drahoš
a Přemysl, Bassam, Kavka, Krovina, Machala, Machynka, Miča,
Milička, Ogrodník, Urbánek, Peřestý, Peřina, Přerovský, Raška,
Savara Luděk a Jaroslav, Spáčil a Stružka.
Stará garda má v okolí velmi dobrý zvuk, a také kvalitu, protože je schopná vyhrávat i se soupeři, kteří v soutěžních letech
hrávali daleko vyšší soutěže. Také díky pravidelným úterním
tréninkovým fotbálkům na venkovním hřišti. Letos se formou
dvojzápasů (doma a následná odveta na venkovním hřišti) utkali
postupně s Šanovem, Bylnicí, družebními Šajdíkovými Humenci
a Slavičínem, většinou se střídavými úspěchy.
Mnozí z hráčů se aktivně podílí na stavbě nafukovací haly,
kam se v zimním období oblíbené úterní fotbálky přesouvají. Na
nich se však objevují nejen bývalí aktivní fotbalisté. V poslední
době s zvedá zájem o kolektivní sport i ze strany mladých, třeba
i nefotbalistů. Rádi je uvítáme mezi sebe, vždyť přece jen aktivní
pohyb a společná zábava je přece jen přínosnější než televize či
25

počítače. Zveme tedy všechny zájemce od 15 let, a klidně i starší sportu
milovné na pravidelné halové fotbálky, každé úterý od 19.30 hod.
Děkujeme!
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří pomáhají finančně a materiálně našemu klubu. Všem sponzorům, ale i fanouškům, kteří nás povzbuzují
a ženou k výhrám. V roce 2015 si přejeme, aby jsme zaznamenali mnohem více
výher a vyhnuli se prohrám.
Všem fotbalistům, fanouškům a občanům Pitína přejeme, aby prožili požehnané Vánoce a v novém roce 2015 ať se všech drží pevné zdraví a úspěchy.
I v roce 2015 se těšíme na Vaši podporu a na setkání nejen na fotbalovém hřišti
při utkáních, ale i při tradičním turnaji, který proběhne v sobotu 27.6. 2014
a bude završen zábavou s populární kapelou Kasanova!
Sportu zdar, fotbalu zvlášť...!
výbor TJ Pitín

Naši noví občánci
20. 12. 2013
1. 3. 2014
24. 3. 2014
14. 4. 2014

Oliver Švehlík
Barbora Smolíková
Karolína Peřestá
Jonáš Josef Šlegl

23. 4. 2014
3. 5. 2014
6. 5. 2014
23. 10. 2014

Filip Kavka
Matěj Kovářík
Tereza Vaňková
Stela Davidová

Už nejsou mezi námi
26. 2. 2014
11. 4. 2014
10. 5. 2014
16. 5. 2014
3. 6. 2014

Marie Peřestá
Božena Machalová
Marie Pacoltová
Marie Stratilová
Zdeněk Peléšek

72 let
80 let
87 let
69 let
81 let

30. 6. 2014
19. 7. 2014
19. 9. 2014
29. 10. 2014

Karel Machálka
Lenka Janůjová
Václav Polách
Vladimír Pacolt

81 let
50 let
50 let
90 let

Komise pro občanské záležitosti
V roce 2014 oslavili svá životní jubilea
70 let Božena Trtková, Jaroslav Urbánek, Marie Máčková, Ludmila Krahulová, Jenka
Fusková, Jana Kovářová, Anna Vajdová
75 let Antonie Matochová, Eva Ovčáčková,
Vlastimil Milička, Helena Hrubá, Pavla
Mudráková, Vilém Pippal, Emil Sukaný
80 let Ludmila Šustková, Vlastimil Máček,
Marie Ondráčková, Božena Lišťáková,
Josef Šustek

85 let Jarmila Prokešová, Ludmila Juříková,
Božena Večeřová, Anna Matyášová
90 let Božena Maňasová, Marie Zemánková,
Ludmila Jálová, Vladimír Pacolt, Marie
Salvetová
91 let Marie Spáčilová, Františka Sukaná,
Pavla Humpolová
92 let Marie Koželuhová
93 let Marie Ondráčková
95 let Ludmila Koželuhová

Zlatou svatbu oslavili
Anna a Josef Tvarůžkovi
Marie a Vlastimil Máčkovi
Ludmila a Josef Krahulovi

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

Dub rodiny v Pitíně
Nadace Partnerství v Brně, vyhlašuje každoročně Anketu
o nejsympatičtější strom roku z celé naší republiky. Zaujalo mě
na ní, že se nemusí jednat o nejstarší či nejmohutnější strom, ale
o strom s nějakou pověstí, příběhem, či osobní výpovědí. Když
jsem tedy do letošního ročníku ankety Strom roku 2014 (blíže
na www.stromroku.cz ), přihlašoval za naši farnost „horní“ dub
na Jahodiskách, cítil jsem vnitřně, že musí čestně obstát. Vždyť
který strom se může pyšnit tím, že symbolizuje RODINU a že
o ní podává autentickou výpověď!
Ale od začátku. Když jsem v roce 2001, navštívil ve Slavičíně bývalého pitínského faráře p. Miloslava Kunce, vyznal
se mě se svojí neutuchající lásky k Pitínu a k celé pitínské
farnosti, které sloužil 24 let. Byla pro něho jako rodina, jako
velká „farní rodina“. A když mu bylo nejvíc teskno, zadíval se
z okna svého bytu na vzdálený dub na Jahodiskách, jakožto
jediný viditelný bod jeho milovaného Pitína. Alespoň jeho
prostřednictvím byl tak zase na chvíli se svojí „farní rodinou“.
Jak běžel čas, k uvedenému dubu putoval jsem stále častěji. Nacházel jsem tam krom překrásného výhledu
i klid při rozjímání, uvědomoval jsem si stále víc a víc význam rodiny jako základního kamene lidské společnosti.
A také jsem poznával stále více pitíňanů pro které dub,
či spíše oba duby na Jahodiskách jsou srdeční záležitostí, takovým „duchem místa“ Pitína.
a. Mám potvrzeno, že
při rodinných výletech pomáhá toto
o
místo utvářet u dětí pevný vztah
ke své obci. Že jim pomáhá zapustit v ní kořeny. Kořeny tak hluboké a pevné jako sám dub. A tak
bylo o názvu nominanta rozhod-nuto – ponese jméno „ Dub rodinyy
v Pitíně“. Navíc v roce, který je vy-hlášen jako Rok rodiny !
Za úspěch považoval jsem už
ch
to, že z osmdesáti pěti přihlášených
ostromů, byl vybrán odbornou porotou mezi 12 finalistů.
Ve finále skončil pak ve zpoplatněném hlasování na 3. místě,
když ho podpořilo 6714 hlasujících částkou 21 412,- Kč. Mimo
občany Pitína, Hostětína a Šanova, podpořili ho také občané
okolních obcí a měst včetně žáků
a studentů mnoha základních
a středních škol.
Vzhledem k tomu, že veřejná
sbírka na podporu stromu byla
omezena zejména na naši obec
a také od dětí nebylo možné
příspěvek vybírat, nebyl tak ani
problém se samotnými hlasy jako
s financemi na jejich zaplacení.
Naštěstí však místní osobnosti a firmy z Pitína a okolí projevili svůj patriotismus a „našeho“ finalistu neváhali finančně
podpořit. Poděkování tak patří panu Josefu Jálovi z Pitína
– jednateli spol. JAMIBO s.r.o., Zemědělským službám Pitín zastoupených ing. Šašinkou, Petru Turečkovi z Pily Pitín,
Lukáši Hasoňovi z místního pohostinství, Milanu Kurtinovi
z Pekařství a cukrářství K+K Bojkovice, starostovi obce panu
Martinu Zálešákovi a bývalému hejtmanovi panu Liboru Lukášovi.
Z přespolních pak společnosti NATRIX Kamenolom Bzová, ALBO SCHLENK s.r.o. Bojkovice, EMKA Interiery s.r.o.

Bojkovice, panu Lubomíru Valterovi
st. z Bojkovic, panu Ludvíku Novákovi – Lesní práce Komňa, spol.
MEPRO, a.s. Bojkovice, a senátorům panu Ivo Valentovi a Patriku
Kunčarovi.
Poděkování patří ale také všem
obyvatelům Pitína, které jsem
osobně obešel a kteří často při hlasování přispívali víc něž bylo požadováno.
S nadsázkou lze říci, že „NÁŠ“
strom, podpořili obyčejní lidé,
podnikatelé, osobnosti a politici
„napříč politickým spektrem“, lidé
věřící i bez vyznání, prostě všichni
oslovení. A nemohli ani jinak, neboť rodina to je posvátná věc a základ lidské pospolitosti.
Tak snad nám pomůže, abychom i my všichni v Pitíně, samozřejmě včetně členů místní samosprávy, byli jako jedna velká „obecní rodina“.
Závěrem uvádím, že finanční prostředky získané zpoplatněným hlasováním, budou použity na propagaci našeho stromu
a o jejich konkrétním využitím budou občané předem informováni.
A ještě jeden dodatek. Ani tento rok, nezapomněl jsem na
písničku pro milovaný Pitín. Ale protože je věnována ke 130.
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Pitíně,bude zveřejněna až v roce 2015.
M. Kužela, navrhovatel stromu.
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Světlovský bál
aneb „S písničkú do Pitína“.

„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.“

