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Požehnané vánoční svátky a vše dobré
v novém roce 2021
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Rekonstrukce komunikace k cyklostezce

Oprava autobusových zastávek

Oprava autobusových zastávek

Úprava plochy u ZŠ

Úprava plochy u ZŠ

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
je tu čas, kdy se setkávají rodiny, příbuzní, známí, kdy sedáváme ke společnému stolu, abychom se těšili z jedinečné síly, které
říkáme rodinné pouto.
Vánoce jsou obdobím, kdy se každý snaží být s blízkými, kdy si víc uvědomujeme sílu přátelství, lásky, úcty a obětavosti.
To všechno jsou hodnoty, které znamenají hodně pro každou rodinu. Pro každého z nás je důležité, aby se dny naplnily spokojeností, lidskou společností, osobním uplatněním a dosažením cílů.
Vánoční svátky nám již klepou na dveře a tak se na ně dobře připravme a vychutnejme si vše, co k nim patří. Ať v nás Štědrý
večer zanechá stopu radosti z narození Ježíše Krista.
Čas plyne jako voda. Nestačili jsme se ani ohlédnout a je tu opět Nový rok a čas, kdy mnozí z nás bilancujeme rok právě
končící. Byl to rok očekávání a různých předsevzetí a nikoho na jeho začátku ani nenapadlo, že za pár týdnů v letošním roce nás
zastihne pandemie COVID-19. Zasáhla nás v takové míře, že ochromila životy nás všech, obce, státu a celé planety. V takových
chvílích člověk začne přemýšlet co se to děje, jak je to možné. A uvědomí si, jak jsme malí a bezmocní na této pro nás propůjčené
Zemi. Jaksi jsme pozapomněli, že život není jenom radost, užívání si, ale patří k němu i starosti, smutek a bolest. Museli jsme se
vypořádat s omezením pohybu, kulturního a společenského života, s omezením kontaktu s rodinou a přáteli. Byly to těžké chvíle,
a přesto všechno to společnými silami zvládáme.
Zvládáme to i v tak těžké době pro obec, kdy nám mimo jiné nepříjemnosti spojené s pandemií ministerstvo financí odebralo
část příjmu z daní. Ministerstvo sice odebrané příjmy následně kompenzovalo, ale už ne do plné výše. Přesto jsme nesnižovali
finanční prostředky příspěvkovým organizacím:
Mateřská škola

650.000,- Kč

Základní škola

800.000,- Kč

Sportklub Niva

900.000,- Kč

Složkám

183.000,- Kč

Stihli jsme také realizovat několik projektů, např.:
• Komunikace od mateřské školy – 1. 730.000,- Kč
• Oprava autobusových zastávek – 26.000,- Kč
• Oprava komunikace středu obce – 241.000,- Kč
• Oprava propustků Drahy – 59.000,- Kč
• Oprava propustků a komunikace Pitínské Paseky – 55.000,- Kč
• Výstavba workoutového hřiště na Nivě – 204.000,- Kč
Doufejme, že i v roce 2021 budeme moci realizovat nové projekty:
• komunikace Drahy-Lány
• komunikaci v MŠ
Dle finančních prostředků bychom rádi realizovali mnoho
dalších projektů.

Rád využívám této příležitosti, abych poděkoval všem, kteří jakoukoliv formou a mírou přispěli ke vzdělávání naší obce
a obohacení jejího kulturního i duchovního života.
Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří se na chodu
obce a jejího vzhledu podílejí. Především Vám občanům,
zaměstnancům, organizacím, složkám, příspěvkovým orga- Rozbouřená 0lšava
nizacím, zastupitelům. Děkuji Sboru dobrovolných hasičů
Pitín za jejich zásahy při bleskových povodních a silných větrech.
Závěrem bych Vám chtěl popřát do nového roku více
hezčích dní než těch horších, více lásky než nenávisti, více
radosti než smutku a utrpení. Přeju Vám pevné zdraví, hodně úspěchů v pracovním i osobním životě a hojnost božího
požehnání.
Martin Zálešák
starosta obce
Pitínský zpravodaj

Bleskové povodně na Pasekách
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Z jednání Rady obce
Rada obce
č. 23 – 12. 12. 2019
• schválila rozpočtové opatření č. 8/2019/
RO/RO
• schválila poskytnutí odměny ředitelce Mateřské školy Pitín dle předloženého návrhu
• schválila poskytnutí odměny ředitelce Základní školy Pitín dle předloženého návrhu
č. 24 ze dne 30. 12. 2019
• projednala žádost o vybudování příčných
prahů na místní komunikaci směrem ke sportovnímu areálu Niva – bude konzultováno
s Dopravním inspektorátem Policie ČR
• schválila rozpočet Mateřské školy Pitín
na rok 2020
• schválila střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Pitín na období 2021 – 2022
• schválila rozpočet Základní školy Pitín
na rok 2020
• schválila střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Pitín na období 2021 - 2022
• schválila rozpočet Sportklubu Niva Pitín
na rok 2020
• schválila střednědobý výhled rozpočtu Sportklubu Niva Pitín na období 2021 - 2022
• schválila dodatek na rok 2020 s firmou
RUMPOLD UHB, s.r.o. ke smlouvě o svozu a uložení komunálního a ostatního odpadu na skládku
• vzala na vědomí informaci spol. E.ON
Distribuce, a.s. o změně termínu realizace
provedení přeložky NN v ulici Lány - do
31. 12. 2020
• pověřila starostu požádat o provedení
komplexních pozemkových úprav v katastrálním území obce Pitín
• projednala žádost Min. vnitra ČR o zaslání
podkladů a vyjádření obce Pitín týkající se
výkonu samostatné působnosti obce
č. 25 ze dne 16. 1. 2020
• schválila rozpočtové opatření č. 1/2020/
RO/RO
• pověřila starostu oslovit 3 firmy a zajistit
výběrové řízení na rekonstrukci místní komunikace na dolním konci – od mateřské
školy po cyklostezku
č. 26 ze dne 30. 1. 2020
• schválila podání žádosti o dotaci „Vybudování workoutového hřiště“ z podprogramu
MMR,
• podpora obnovy a rozvoje venkova v roce
2020 a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu obce 2020
• schválila termíny řádných zasedání zastupitelstva obce v roce 2020 následovně: 25.2.,
22. 5., 19.8., a 16.11.
• schválila dodatek ke smlouvě pro rok 2020 č.
s firmou RUMPOLD UHB s.r.o. z důvodu
změny cen za zpracování odpadového papíru
• schválila smlouvu č. D/0061/2020/KH se
Zlínským krajem o poskytnutí dotace na
nákup věcných prostředků požární ochrany
pro SDH Pitín
• vzala na vědomí sdělení Min. vnitra ze
dne 24. 1. 2020 týkající se výkonu dozoru
nad procesem přijímání rozpočtu obce na
rok 2020
• schválila poskytnutí příspěvku ve výši
3.000,- Kč na rok 2020 Sociálním službám
Uh. Hradiště – Domovu pro seniory Nezdenice
• schválila poskytnutí příspěvku ve výši
3.000,- Kč Charitě Uh. Brod na podporu
sociálních služeb v roce 2020
• schválila poskytnutí fin. příspěvku ve výši
2.000,- Kč spolku AUDIOHELP na pomoc
sluchově postiženým občanům
č. 27 ze dne 13. 2. 2020
• schválila firmu SÚS Slovácka, s.r.o. jako
zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce
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místní komunikace Pitín“ a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo
• vzala na vědomí plnění rozpočtu obce za 1.12./2019
• vzala na vědomí hospodaření Mateřské
školy Pitín za rok 2019
• vzala na vědomí hospodaření Základní školy Pitín za rok 2019
• ukládá ředitelkám příspěvkových organizací předložit rozpoložkované rozpočty na
r. 2020
• vzala na vědomí novou výši odměn neuvolněných členů ZO dle přílohy s účinností od
1. 3. 2020
• vzala na vědomí příkaz – napomenutí Krajského úřadu Zlínského kraje týkající se povinnosti zveřejnění návrhu rozpočtu na rok
2020 před zasedáním zastupitelstva obce
• schválila řád veřejného pohřebiště Pitín
s platností od 1. 3. 2020
• schválila instalaci kontejneru se sociálním
zařízením u místního hřbitova
• schválila přílohu č. 1/ 4 ke Smlouvě se Sběrnými surovinami s.r.o. o odběru obalových
a dalších druhů odpadů
• schválila finanční příspěvek ve výši 3 000,kč Městské nemocnici Slavičín na rok 2020
• schválila S. R., Pitín užívání pozemku parc.
č. 5431/1 v k.ú. Pitín jako přístupové cesty
a umožnění průjezdu k RD čp. 227
• vzala na vědomí informace týkající se vytvoření 1 pracovního místa na veřejně prospěšné práce v roce 2020
• doporučila ZO odkup částí pozemků určených pro stavbu „ZTV ulice Lány Pitín“,
které nejsou zatíženy věcnými břemeny pro
stavební účely
• vzala na vědomí informace v souvislosti
s přípravou investiční akce „ZTV ulice
Lány Pitín“
č. 28 ze dne 2. 3. 2020
• schválila rozpočtové opatření č. 2/2020/
RO/RO
• schválila nabídku firmy 4 FIRE, s.r.o. na
nákup 10 ks hasičských zásahových obleků
pro jednotku SDH Pitín
• v schválila dodatek pro rok 2020 č. 2
s firmou RUMPOLD UHB, který se týká
zvýšení ceny za zpracování papíru na
1.300,- Kč/t.
• neschválila instalaci příčných prahů na
místní komunikaci pod mateřskou školou
a směrem ke sportovnímu areálu, bude
řešeno dopravními značkami s omezením
rychlosti
• schválila pronájem části prostor ubytovny
ve Sportklubu Niva p. L. H., Pitín na dobu 2
měsíců za nájemné ve výši 3000,- Kč/měsíc
včetně spotřeby energií
č. 29 ze dne 15. 3. 2020
• schválila finanční prostředky ve výši
100.000,- Kč, které budou určeny na rezervu pro krizové řízení
č. 30 ze dne 27. 3. 2020
• schválila rozpočtové opatření č. 3/2020/
RO/RO
• schválila uzavření provozu Mateřské školy
Pitín od 30. 3. 2020 do odvolání z důvodu
nepříznivého vývoje epidemie koronaviru
• schválila dodatek pro rok 2020 č. 3 s firmou
RUMPOLD UHB, který se týká zvýšení
ceny za zpracování papíru na 1.600,- Kč/t
• schválila nabídku firmy Ing. Miroslav Sukup-PROS na zpracování projektové dokumentace na stavbu „Cyklostezka Pitín
-Hostětín“ a pověřila starostu podpisem
smlouvy na zpracování projektu
č. 31 ze dne 6. 4. 2020
• pověřila starostu podáním žádosti o dotaci
Ministerstvu živ. prostředí na rekonstrukci
přístupové cesty u budovy mateřské školy

• schválila zpracování projektové dokumentace na dobudování části kanalizace v lokalitě Drahy a pověřila starostu podpisem
smlouvy o dílo
• vzala na vědomí přehled výdajů Mateřské
školy Pitín na rok 2020
č. 32 ze dne 5. 5. 2020
• doporučila ZO schválit účetní závěrku obce
za rok 2019
• doporučila ZO udělit souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2019 – bez
výhrad
• vzala na vědomí přehled výdajů Základní
školy Pitín a Sportklubu Niva na rok 2020
• vzala na vědomí informací o probíhajícím
přezkumu hospodaření Sportklubu Niva
Pitín
• schválila obnovení provozu v Mateřské
škole Pitín od 11. května
• souhlasí s opravou vjezdu k rodinnému
domu čp. 29
• schválila udělení plné moci firmě NELL
PROJEKT, s.r.o. Zlín k zastupování obce
Pitín ve správním řízení na akci „Rekonstrukce zpevněných ploch MŠ Pitín“
a úkonech s tím spojených
• vzala na vědomí souhlas MěÚ Uh. Brod
s umístěním dopravního značení a závor
na některých účelových komunikacích
v katastru obce Pitín
• schválila prominutí nájemného p. E. Žákové – kadeřnictví Nezdenice za měsíce březen až květen 2020 v souvislosti s mimořádnými opatřeními - zákaz činnosti
• schválila poskytnutí fin. příspěvku ve výši
4.000,- Kč Domu sociálních služeb Návojná, p.o. na poskytování sociálních služeb
občanovi Pitína
• projednala žádost KÚ o zpracování přehledu informací o plánovaných investicích v oblasti cestovního ruchu v období
2020/2021
• souhlasí s průjezdem obcí Pitín v rámci
hobby cyklojízdy Dubnica n. V. – Otrokovice, která se uskuteční v září 2020
• vzala na vědomí informace starosty týkající se jednání se zástupci Správy železnic
(dříve SŽDC) o projektu cyklostezky Pitín
– Hostětín
• pověřila starostu zajistit souhlas majitelů
dotčených pozemků s vybudováním cyklostezky Pitín – Hostětín
• vzala na vědomí informace starosty týkající
se přípravy projektu ZTV ulice Lány Pitín
č. 33 ze dne 10. 6. 2020
• schválila rozpočtové opatření č. 4/2020/
RO/RO
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace
č. D/2092/2020/STR se Zlínským krajem
na projekt “Rekonstrukce místní komunikace Pitín“ a pověřila starostu podpisem
smlouvy
• schválila smlouvu o dílo č. S-15/2020 s ing.
M. Sekaninou, Uh. Brod na zpracování
projektové dokumentace na stavbu „ZTV
Lány 1 Pitín“ v ceně 490 050,- Kč vč. DPH
a pověřila starostu podpisem smlouvy
• schválila smlouvu s firmou Regiozona Zlín
o poskytování služeb při realizaci projektu „Rekonstrukce zpevněných ploch MŠ
Pitín“ v ceně 187 550,- Kč vč. DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy
• schválila účetní závěrku Mateřské školy
Pitín za rok 2019
• schválila zlepšený hospodářský výsledek
Mateřské školy Pitín za rok 2019 ve výši
17.0 77,72 Kč a převod hospodářského výsledku do rezervního fondu
• schválila účetní závěrku Základní školy
Pitín za rok 2019
• schválila ztrátu hospodářského výsledku
z hlavní činnosti za rok 2019 Základní školy

Pitínský zpravodaj

Pitín ve výši - 6 640,54 Kč a úhradu ztráty
z rezervního fondu ZŠ Pitín
• schválila účetní závěrku Sportklubu Niva
Pitín za rok 2019
• schválila hospodářský výsledek Sportklubu
Niva Pitín za rok 2019 ve výši 152 592,00 Kč
a -82 690,87 Kč a rozdělení hospodářského
výsledku následovně: 152 592,00 Kč použít
na úhradu ztráty minulých let a o částku 82
690,87 Kč navýšit ztrátu minulých let
• projednala žádost manželů S., která se týká
postupu při zasíťování pozemku pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Lány Pitín
• doporučila ZO schválit odkup pozemků
nezatížených hypotékou pro stavbu komunikace Drahy – Lány
• pověřila starostu oslovit TJ Pitín v souvislosti s odkupem pozemků v lokalitě Lány
• vzala na vědomí informaci starosty, která
se týká snížení daňových příjmů obce v souvislosti s epidemií koronaviru
• pověřila starostu oslovit 3 firmy na předložení nabídky vybudování WiFi sítě v rámci
projektu WiFi4EU
• vzala na vědomí informaci starosty týkající se spojení ročníků v ZŠ Pitín ve šk. roce
2020/2021
• projednala návrh na změnu dopravního
značení cyklostezky Bojkovice – Pitín s tím,
že Město Bojkovice se změnou nesouhlasí
• doporučuje ZO odvolat z finančního výboru p. Adama Salveta
č. 34 ze dne 22. 6. 2020
• zrušuje (revokuje) usnesení č. 246/R33/20
ze dne 10. 6. 2020
• schválila ztrátu hospodářského výsledku
z hlavní činnosti za rok 2019 Sportklubu
Niva Pitín ve výši 446.149,47 Kč a hospodářský výsledek z hospodářské činnosti
za rok 2019 Sportklubu Niva Pitín ve výši
57.937,30 Kč a rozdělení hospodářského
výsledku za rok 2019 následovně: částku
57.937,30 Kč použít na úhradu ztráty minulých let a o částku 446.149,47 Kč navýšit
ztráty minulých let
• schválila záměr směny a prodeje části
pozemků p.č. 5456/1, 5456/16, 5456/17,
5456/18, 5456/19 v k.ú. Pitín z důvodu dořešení majetkoprávních vztahů
č. 35 ze dne 4. 8. 2020
• schválila rozpočtové opatření č. 5/2020/
RO/RO
• doporučila ZO vzít na vědomí hospodaření
obce za 1.-6./2020
• vzala na vědomí hospodaření Mateřské
školy Pitín za 1.-6./2020
• vzala na vědomí hospodaření Základní
školy Pitín za 1.-6./2020
• schválila poskytnutí příspěvku ve výši
3.000,- Kč na zpracování pamětní knihy
o heraldiku Jiřím Loudovi ke 100. výročí
jeho narození
• ukládá starostovi zajistit vyjmutí pozemků
dotčených stavbou cyklostezky Pitín-Hostětín ze zemědělského půdního fondu
• souhlasí s převodem pozemku p.č. 5446/1
o výměře 952 m2 v k.ú. Pitín a parc. č. 5482
o výměře 523 m2 v k.ú. Pitín z vlastnictví ČR
(UZSVM) do vlastnictví Obce Pitín
• schválila žádost o poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Pitín
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Pitín ve výši 40.000,- Kč
• schválila žádost o poskytnutí dotace SK
Slovácká Viktoria Bojkovice
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace
SK Slovácká Viktoria Bojkovice ve výši
20.000,- Kč
• schválila žádost o poskytnutí dotace Folklornímu souboru Světlovan – DFS Pitíňánek
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace Folklornímu souboru Světlovan - DFS Pitíňánek ve výši 40.000,- Kč
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• schválila žádost o poskytnutí dotace Jednotě Orel Pitín
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace Jednotě Orel Pitín ve výši 18.000,- Kč
• schválila žádost o poskytnutí dotace Českému červenému kříži Pitín
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace
Českému červenému kříži Pitín ve výši
10.000,- Kč
• schválila žádost o poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Pitín-Hostětín
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Pitín-Hostětín ve výši
20.000,- Kč
• schválila žádost o poskytnutí dotace spolku
Pitěnská beseda
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace spolku Pitěnská beseda ve výši 10.000,- Kč
• schválila žádost o poskytnutí dotace Českému zahrádkářskému svazu
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace Českému zahrádkářskému svazu Pitín ve výši
15.000,- Kč
• schválila žádost o poskytnutí dotace Českému svazu včelařů
č. 36 ze dne 11. 8. 2020
• vzala na vědomí hospodaření Sportklubu
Niva za 1.-6./2020
• schválila odměnu ředitelce ZŠ Pitín dle
předloženého návrhu
• schválila opravu povrchu místní komunikace mezi ZŠ a hostincem Hasoň
• schválila nabídku ing. R. Svobody ze Zlína
na poskytnutí služeb v souvislosti se zajištěním souhlasu majitelů s výkupem pozemků
dotčených stavbou cyklostezky Pitín – Hostětín a vyjmutím pozemků ze zemědělského půdního fondu - schválila předání
osvědčení o nastoupení do funkce člena
zastupitelstva obce paní Aleně Kúdelové
z důvodu rezignace Fr. Berčíka
• vzala na vědomí schválení kompenzačního bonusu pro obce ve výši 1.250,- Kč na
1 obyvatele z důvodu výpadku daňových
příjmů obcí
č. 37 ze dne 24. 9. 2020
• schválila rozpočtové opatření č. 6/2020/
RO/RO
• neschválila podání žádosti o dotaci z programu EFEKT 2021 na rekonstrukci veřejného osvětlení z důvodu nevýhodných
podmínek pro poskytnutí dotace
• vzala na vědomí sdělení p. Lebánka ze Žítkové o ukončení provádění zimní údržby
v části Pitínských Pasek v sezóně 2020-2021
• souhlasí s udělením licence k provozování
veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní
pro dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště, a.s. – č. linky 824 193 a 822 193
• schválila návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. OT-014330054218/001 se
společností E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice a pověřila starostu podpisem
smlouvy
• schválila návrh smlouvy s ing. R. Svobodou na zajištění výkupu pozemků pro
stavbu cyklostezky Pitín – Hostětín včetně vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu a pověřila starostu podpisem
smlouvy
• vzala na vědomí žádost Sociálních služeb
Města Bojkovice, p.o. o finanční příspěvek
na poskytování pečovatelské služby pro občany Pitína
• vzala na vědomí informaci starosty týkající
se přeložky plynovodu u manželů Navrátilových, Pitín 374, v souvislosti se stavbou
ZTV ulice Lány Pitín
č. 38 ze dne 2. 10. 2020
• schválila pronájem majetku – stoka jednotné kanalizace AP 1-1 a AP1-1-1 v celkové
délce 189 m umístěna na pozemcích parc. č.
5475/1, 3419/1, 3414/1 a 130/2 v k.ú. Pitín –

společnosti Slovácké vodárny a kanalizace,
a.s. Uherské Hradiště
• schválila smlouvu o smlouvě budoucí
č. K 57/01/2020 s SVK, a.s. Uherské Hradiště o nájmu a provozování kanalizace pro
veřejnou potřebu a pověřila starostu podpisem smlouvy
• schválila smlouvu s firmou Regiozona,
s.r.o. Zlín na inženýrské činnosti k projektu „Rekonstrukce zpevněných ploch MŠ
Pitín“ v ceně 151.250,- Kč vč. DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy
č. 39 ze dne 12. 10. 2020
• projednala návrh na investiční akce v roce
2021 s možností žádosti o dotaci
• schválila pořízení 100 ks propagačních triček se znakem obce v rámci společného
projektu obcí SMO Bojkovsko
• schválila smlouva s ing. Ivanem Kučerou
o vykonání přezkoumání hospodaření obce
Pitín za rok 2020 a pověřila starostu podpisem smlouvy
• schválila odměnu ředitelce ZŠ Pitín dle
předloženého návrhu
• vzala na vědomí informace v souvislosti se
stavbou ZTV ulice Lány Pitín
• projednala možnost stavby nafukovací haly
ve sportovním areálu
č. 40 – 26. 11.2020
• doporučila ZO schválit návrh rozpočtu
obce na r. 2021 dle předloženého návrhu
• doporučila ZO schválit střednědobý výhled
rozpočtu obce na období 2022 – 2023
• schválila střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Pitín na období let 2022-2023
• schválila střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Pitín na období let 2022-2023
• schválila střednědobý výhled rozpočtu Sportklubu Niva Pitín na období let 2022-2023
• schválila rozpočtové opatření č. 7/2020/
RO/RO
• vzala na vědomí plnění rozpočtu obce za 1.10./2020
• schválila odměnu ředitelce Základní školy
Pitín dle předloženého návrhu
• schválila odměnu ředitelce Mateřské školy
Pitín dle předloženého návrhu
• schválila dodatek č. 6 ke smlouvě s firmou
Rumpold Uherský Brod z důvodu změny
cen vytříděného papíru
• schválila nabídku firmy NIRTEX Bojkovice na provádění zimní údržby místních komunikací v sezóně 2020/2021
• schválila nabídku firmy p. Janovského
na provádění zimní údržby na komunikacích v lokalitě Pitínských Pasek v sezóně
2020/2021
• schválila smlouvu dílo s firmou SÚS Slovácka, s.ro. na opravu komunikace u ZŠ
a opravu propustku v lokalitě „Drahy“
a pověřila starostu podpisem smlouvy
• schválila plán inventur na rok 2020
• souhlasí s opravou lesní cesty v katastru
obce Pitín dle projektové dokumentace vypracované firmou – investorem je spol. Bílé
Karpaty s.r.o.
• vzala na vědomí informaci starosty o plánovaných opravách a čištění koryta Olšavy
• vzala na vědomí informaci starosty týkající
se podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace od orelské chaty směrem
na Pitínské Paseky
• vzala na vědomí informace související s přípravou projektu výstavby cyklostezky Pitín
– Hostětín
• vzala na vědomí informace týkající se opravy malého bazénku na koupališti v Pitíně
• schválila poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Pitín ve výši 20.000,Kč na opravu fasády kostela sv. Stanislava
č. 41 – 27.11.2020
- schválila rozpočtové opatření č. 8/2020/
RO/RO
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Z jednání Zastupitelstva obce Pitín
Zastupitelstvo obce
č. 8 – 25.2.2020
• vzalo na vědomí zprávu starosty o postupu prací na projektu ZTV ulice Lány
Pitín
• vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady
obce od 26. 11. 2019 do 13. 2. 2020
• vzalo na vědomí hospodaření obce za 1.12./2019
• schválilo novou výši odměny neuvolněných členů ZO s účinností od 1.3.2020
následovně: místostarosta 14 603,- Kč,
člen rady obce 3 245,- Kč, předseda výboru 1 623,- Kč, člen výboru 1 352,- Kč,
člen zastupitelstva 812,- Kč
• schválilo odkup pozemku parc. č. 6067/12
o výměře 35 m2 zapsaného na LV č. 152
pro obec a katastrální území Pitín za cenu
dle znaleckého posudku
• schvaluje odkup části pozemku parc.
č. 3295 o výměře 211 m2 zapsaného na
LV č. 71 pro obec a katastrální území
Pitín za cenu dle znaleckého posudku
č. 9 – 22. 5. 2020
• nevzalo na vědomí kontrolu usnesení,
která se týká projektu ZTV ulice Lány
Pitín
• nevzalo na vědomí zprávu o činnosti
rady obce od 2. 3. do 5.5.2020
• neschválilo závěrečný účet obce Pitín za
rok 2019 – bez udání důvodu
• neschválilo závěrku obce Pitín za rok
2019 – bez udání důvodu
• nevzalo na vědomí plnění rozpočtu obce
za 1.-3./2020
• vzalo na vědomí žádost Sociálních služeb Města Bojkovice, p.o. o finanční
podporu na navýšení pečovatelky s tím,
že uložilo radě obce projednat podmínky, za kterých by byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu obce Pitín
• schválilo výjimku z počtu žáků v Základní škole Pitín, okres Uherské Hradiště

na školní rok 2020/2021, obec se zavazuje uhradit zvýšené náklady spojené s výjimkou
• zařazení území obce Pitín do územní působnosti MAS Bojkovska, z.s. na programové období 2021– 2027
č. 10 – 22.6.2020
• revokovalo (zrušilo) usnesení č. 104/
ZO09/20 a 105/ZO09/20 ze dne 22. 5.
2020
• udělilo souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2019 – bez výhrad
• schválilo účetní závěrku obce za rok
2019
• schválilo koupi těchto pozemků – část
parc. č. 3239/2 o výměře 31 m2, LV č. 860
v k.ú. Pitín – vlastník – SJM B.P. a B. P.,
Pitín
• část parc. č. 3268/1 o výměře 154 m2, LV
č. 976 v k.ú. Pitín - vlastník – N. R., Pitín
• část parc. č. 3268/2 o výměře 37 m2, LV č.
879 v k.ú. Pitín - vlastník – SJM K. P. a K.
K., Pitín
• část parc. č. 3301 o výměře 110 m2, LV
č. 926 v k. ú. Pitín - vlastník – N. I., Pitín
• část parc. č. 3324/1 o výměře 104 m2, LV
č. 926 v k.ú. Pitín – vlastník – N. I., Pitín
včást parc. č. 3343 o výměře 142 m2, LV
č. 931 v k.ú. Pitín – vlastník M. M., Pitín
• část parc. č. 3367 o výměře 84 m2, LV
č. 1046 v k.ú. Pitín – vlastník Č. I., Pitín
• část parc. č. 3373 o výměře 242 m2,
LV č. 961 v k.ú. Pitín – vlastník Č. I.
a Č..M., Pitín - za cenu dle znaleckého
posudku
• vzalo na vědomí rezignaci Adama Salveta na funkci člena finančního výboru
a schvaluje novým členem finančního
výboru s platností od 1. 7. 2020 Magdu
Jálovou, Pitín 3 a dále schválilo p. Jálové
odměnu ve výši 1.352,- Kč
• uložilo zajistit podklady potřebné
pro odkup a směnu části pozemků

p.č. 5456/1, 5456/16, 5456/17, 5456/18
a 5456/19 v k.ú. Pitín
č. 11 – 14. 8. 2020
• vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady
obce od 10. 6. do 4.8. 2020
• vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce za
1.- 6./2020
• schválilo odkup pozemku p.č. 6067/5
o výměře 69 m2 zapsaného na LV č. 562
pro obec a katastrální území Pitín
• schválilo směnu pozemků a to, část pozemku parc. č. 5456/1 o výměře 33 m2
zapsaného na LV. 10001 pro obec a katastrální území Pitín ve vlastnictví obce
Pitín za část pozemku parc. č. 5456/17
o výměře 36 m2 zapsaného na LV. 120
pro obec a katastrální území Pitín ve
vlastnictví paní Věry Remešové, Pitín 5
- rozdíl v hodnotách pozemků bude vyrovnán doplatkem kupní ceny ze strany
Obce Pitín ve výši 1.430,- Kč
• schválilo
odkup
pozemku
parc.
č. 6067/12 o výměře 35 m2 zapsaného na
LV č. 152 pro obec a katastrální území
Pitín
• schválilo odkup části pozemku parc.
č. 5456/16 o výměře 43 m2 zapsaného na
LV č. 167 pro obec a katastrální území
Pitín
• schválilo odkup části pozemku parc.
č. 5456/18 o výměře 33 m2 zapsaného na
LV č. 705 pro obec a katastrální území
Pitín
• schválilo odkup části pozemku parc.
č. 5456/19 o výměře 25 m2 zapsaného na
LV č. 614 pro obec a katastrální území
Pitín
č. 12 – 11. 11. 2020
• vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady
obce od 11.8. do 12. 10. 2020
• vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce za
1.-9./2020

Výsledky voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje
konané ve dnech 2.- 3. 10. 2020za obec Pitín
Zapsáno v seznamu voličů

737 osob

Voleb se zúčastnilo

283 voličů

Volební účast
číslo

Název

hlasů

v%

5

DSZ – Za práva zvířat

2

0,70

6

Trikolóra, Soukromíci, Nezávislí

44

15,60

7

Starostové a nezávislí

14

4,96

12

KDU – ČSL

71

25,17

16

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

17

6,02

19

Česká pirátská strana

30

10,63

22

Moravané

5

1,77

33

Občanská demokratická strana

20

7,09

45

Česká strana sociálně demokratická

14

4,96

50

ANO 2011

28

9,92

63

Komunistická strana Čech a Moravy

37

13,2

Neplatné hlasy

6

38,4 %
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Pitínský zpravodaj

Informace pro občany
Místní poplatky
Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravu, třídění a odstraňování komunálního odpadu v roce
2021 je stanovena na 400,- Kč za každou osobu přihlášenou
v obci k trvalému pobytu. Poplatek je splatný nejpozději do
30. června.
Od poplatku jsou mimo jiné osvobozeny děti narozené
v příslušném kalendářním roce a také je osvobozeno třetí
a každé další dítě do 18 let věku, žijící v domácnosti s rodiči.
Rozhodným obdobím je datum 1. leden příslušného kalendářního roku.

Poplatek za psa činí 60,- Kč za jednoho psa a za každého
dalšího 90,- Kč. a je splatný do 30. června.
Upozorňujeme majitele na přísný zákaz volného pohybu
psů v obci.

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

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

Mateřská škola Pitín

Letošní kalendářní rok se se svým mimořádným „programem“
stoprocentně zapíše do historie. Obvykle je to právě vánoční čas,
kdy lidé omámení sváteční atmosférou zpomalí, na chvilku se
zastaví, ohlédnou se, zamyslí a zrekapitulují celý uplynulý rok.
Co se jim podařilo, co by udělali jinak, lépe, …… Tento rok nám
dal více příležitostí k rekapitulování, přemítání a hodnocení. Ale
zatím nepředbíhejme.
Po odeznění atmosféry z loňských vánočních svátků jsme se
pomalu ale jistě vrátili ke svým všedním životům. V mateřské
škole jsme pokračovali v náplni Školního vzdělávacího programu
„Cesta do lesa“.

Popuštěnou uzdu fantazii a divočině jsme věnovali fašankovému veselí. Stihli jsme zrealizovat průvod Hostětínem a po částech
i Pitínem.
Nakrmili jsme zvířátka u krmelce, užili jsme si vystoupení
Klaunů z Balónkova, stihli přednášku na téma Canisterapie, kdy
nás navštívila slečna se dvěma asistenčními pejsky. Posledními
Pitínský zpravodaj
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akcemi do uzavření mateřské školy a zákazu akcí bylo divadelní
vystoupení ve školce „Medvídek PÚ“ a výlet do Uherského Brodu
na tématickou interaktivní výstavu „PAT a MAT“.
V letošním roce jsme doladili i pár posledních úprav v interiéru. Natřela se okna a dveře ze zadní strany budovy a posledním
nátěrem se ošetřila okna z přední strany, kterým se dostalo hlavní
péče už v loňském roce.

Podařilo se nám vyzdobit prostory MŠ (třídy i chodby) grafomotorickými nástěnnými prvky, které nejen zdobí, ale hlavně rozvíjí dětské smysly a schopnosti. Díky využívání nejrůznějších akcí
a slev se nám podařilo konečně trochu vybavit základním nářadím
potřebným k nezbytným úpravám a drobným opravám.
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Do kuchyně jsme museli pořídit nový skříňový mrazák a škrabku na brambory. Obojí už nám dosloužilo a bylo neopravitelné.
Pro děti jsme dovybavili sklad hraček míči, formičkami a doplňky na písek. Také jsme pořídili 10 nových odrážedel. Vzhledem
k mimořádným vládním opatřením se to později ukázalo jako
dobrá investice. Podle manuálu MŠMT jsme totiž od května do
konce školního roku nesměli opustit areál MŠ.

Pokračovali jsme ve spolupráci s Církevní střední školou pedagogickou a sociální v Bojkovicích. Pravidelně každé úterý k nám
docházela děvčata na praxi. Troufám si říct, že podle zpětných vazeb máme pověst dobrou a studentky se k nám na praxi těší.

Pitínský zpravodaj

Pozvolný nástup druhého pololetí nám rychle utnul COVID – 19,
který sužoval celou zemi. Na základě mimořádných vládních opatření jsme se zahalili do roušek a očekávali, co bude dál. Usnesení
rady obce č.213/R30/20 ze dne 27. 3. 2020 rozhodlo Mateřskou
školu do odvolání uzavřít.
Během oficiálního uzavření jsme se snažili být stále aktivní
a užiteční. Ušili jsme pro potřebné několik tisíc roušek. Od šicích
strojů, napařovacích žehliček a krabic s látkami jsme se přesunuli na zahradu Mateřské školy. Většina exteriéru, včetně herních
prvků, byla již značně zanedbaná. Vrhli jsme se na to v plné síle
a díky týmové pospolitosti jsme odvedli opravdu kus práce, na
kterou můžeme být náležitě hrdí. Veškeré prvky, sklad hraček
i plot s bránou prošel naším kosmetickým salónem. Po odstranění vrstev starých nátěrů se nyní pyšní novým pestrým kabátkem.

Na závěr přišla na řadu i floristická výzdoba, okrasné dřeviny, osazení barevných květináčů, zvelebení „ostrůvku“ u příjezdové cesty. Každý ze zaměstnanců přiložil ruku k dílu. Dohromady z toho
vzešlo útulné prostředí, kde jsme zase denně vítali „naše“ děti.

Pitínský zpravodaj
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Návrat dětí do tříd byl nejistý a pozvolný. S postupným rozvolňováním začaly opadávat i obavy a dětí lačnících po kolektivu začalo přibývat. V plné sestavě jsme se už ovšem nesešli, některé
děti zůstaly do konce školního roku v domácím prostředí.
Ponurá atmosféra ve světě se samozřejmě dotkla i provozu
školky.
Nelehká situace nám absolutně převrátila priority. Místo prosazovaného ekologického přístupu k životu jsme se začali balit do
igelitu ze všech stran, ruce jsme dobrovolně nechávali rozežírat
nejrůznějšími dezinfekčními prostředky. Sužováni strachem jsme
se sobě začali vyhýbat a dobrovolně jsme se izolovali doma.
Co se týká uctívání tradic, tak ani tady to nebyla žádná hitparáda. Většina tradic zůstala opomenuta. Velikonoční dílničky
proběhly maximálně v domácím prostředí, Den Matek jsme poprvé přešli v tichém zapomnění. Vypěstované kytičky pro maminky
jsme dodatečně rozdali, aby naše snahy nebyly úplně marné.
Celá situace ovlivnila taktéž naši spolupráci s nejrůznějšími
spolky. Zákaz shromažďování, možnosti vycházet mimo areál
školky a další nařízení nám zajistili jakousi izolaci, se kterou jsme
se museli poprat tak, aby dětské dušičky nestrádaly.
Pobyt na čerstvém vzduchu byl omezen na dovádění na zahradě. Vytáhnout paty nebylo reálné.

I přes nemožnost vycházek jsme nestrádali. Užili jsme si Dětský den v duchu pohádky „O Budulínkovi“, diskotéku s DJ Petrem Tomanem, Sváťovo dividlo i nocování předškoláků. Také
fotografování jsme zorganizovali. Zachytili jsme si objektivem
i vzpomínku na tento zvláštní školní rok (foto s rouškami).

V novém školním roce, s plnou kapacitou 50 dětí, jsme doufali,
že najedeme se vším všudy do starých kolejí. Adaptace nejmenších
dětí proběhla bez významnějších problémů. Na pár slzavých dnů
už si dnes nikdo ani nevzpomene. Pilně jsme se vrhli na výchovně-vzdělávací proces. Nástěnky a interiér školky se plnil dětskými
kresbami a výrobky. Stihli jsme další pohádku od Sváťova Dividla,
v prostorách Základní školy jsme si užili sférické kino.
Radost netrvala dlouho. V měsíci říjnu, kdy už covid kroužil
i v naší obci a vláda byla opět nucena vydat další mimořádná opatření vedoucí k bezpečnosti všech, se začal měnit i náš tradičně
zajetý program. Obrázky dětí na nástěnkách postupně vytlačily

bezpečnostní pokyny, vládní nařízení, informace z Krajské hygienické stanice, zákazy a doporučení.
Jindy přeplněnou poštovní i emailovovou schránku nejrůznějšími nabídkami hraček a výchovně-vzdělávacích vychytávek vystřídaly akce na dezinfekce, respirátory a gumové rukavice.

Dětem se spontánně rozšířila slovní zásoba o novotvary, se
kterými by se setkali určitě až v pozdějším životě. Dnes už žvatlající děti běžně do své mluvy komponují slova typu rouška, covid,
karanténa, dezinfekce apod.

Během uzavření Mateřské školy, v době letních prázdnin, jsme
už zase mohli přemýšlet, čím naši školičku vylepšíme, zkrášlíme,
co za překvapení přichystáme pro děti. Konec školního roku jsme
se souhlasem rodičů oslavili na zmrzlině a dováděním na dětském
hřišti v Bojkovicích.
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Zrušena byla beseda s důchodci, kde pravidelně vystupují starší
děti s kulturním programem. Taktéž zamykání studánek nebylo realizovatelné. Snad nám víla Vodněna s Vodníkem odpustí, že letos
bude přes zimu odemčeno J. Dětí začalo ve školce ubývat, někteří
v důsledku karantény, jiní ze strachu či respektu rodičů, další pro nezatěžování vzdělávacího systému. Pravidelný řád vystřídala improvizace a snaha o udržení co nejběžnějšího a bezpečného chodu školky.

Závěrem bych chtěla pochválit všechny děti z naší školky. Bylo
až neuvěřitelné, že přesto, s čím vším se museli poprat (změny,
informační zmatky, nařízení, zákazy, nejistota……..), to zvládly bravurně. Jejich život odrážel situaci tady a teď, respektovaly
vše, co jim dospělí kladli na srdce (nosily roušky, dezinfikovaly si
ruce, nedožadovaly se výletů a vycházek v době zákazů, sžily se
s myšlenkou, že takto je to správně, že takto se chovají bezpečně
a ohleduplně).

Velký obdiv patří také rodičům, na které byly kladeny další povinnosti a stres ze strachu, jak to všechno zvládnou zorganizovat.
Největší dík však patří týmu zaměstnanců. Postavili se k situaci
čelem a zachovali chladnou hlavu a racionální postoj. V nelehkých chvílích jsme stáli při sobě a budovali společné cíle. Doufám,
že naše snahy nebyly marné.

Snad nám bude štěstí přát a brzo se vrátíme do starých kolejí,
kdy roušky budou patřit jen na operační sál, a podání ruky nebude
patřit mezi adrenalinové aktivity.
Jménem všech našich dětí a zaměstnanců bychom chtěli všem
spoluobčanům, příznivcům, sponzorům, zřizovateli a přátelům
popřát příjemné prožití svátků vánočních naplněných klidem,
bezpečím a radostí.
Kamarádi z Mateřské školy v Pitíně.

Základní škola Pitín
třídy mohli vyučovat on-line. Kladné hodnocení rodičů a to, že
škola mohla mnoho počítačů zapůjčit, nám pomohlo, že již další
týden se on-line vzdělávali všechny naše děti. Díky rychlosti a pomoci všech pedagogů, rodičů a firmy AVmedia jsme se všichni
postupně zdokonalovali a hledali nejoptimálnější prostředky ke
vzdělávání. Na tomto místě je ale nutné připomenout, že naše
škola na to vlastně byla připravena, protože dlouhodobě využívá
interaktivní tabule, dotykové počítače a všichni žáci s touto technikou umí pracovat. K tomu jsme se doučili pracovat v programu

Přivítání našich prvňáčků

Vážení rodiče, milí žáci i přátelé školy. Kalendářní rok 2020
byl rokem, o kterém budeme dlouho mluvit. Byl pro nás rokem,
který si nikdo nedokázal představit. Nikoho z nás nenapadlo, že
se dočkáme epidemie, která nám bude zpočátku nahánět strach
a nakonec ovlivní náš život skoro po celý rok.
Po loňských Vánocích jsme se vrátili do lavic, v klidu se učili,
psali písemné práce a jezdili plavat. Po rozdání vysvědčení jsme si
užívali lyžování a tiše přihlíželi začínající pandemii ve světě s tím,
že nás se to určitě nebude týkat. Dlouho jsme nečekali, nemoc
se začala šířit a přišlo zavření škol. Byla to první zkouška pro
naši školu, naše pedagogy, naše žáky a rodiče, jak se popereme
se vzděláváním. Byli jsme pořád optimističtí. Jeden, dva týdny se
to dá zvládnout. Nikdo v té době ale netušil, že se škola uzavře
skoro na tři měsíce. Výuka on-line byla pro nás výzva, protože
jsme nad ní přemýšleli již dříve. V rámci toho, že naše škola je
dobře vybavena výpočetní technikou a pedagogové jsou ve velké
míře vzdělávání v ICT technice, jali jsme se toho využít. Byla to
šance vyzkoušet si tento způsob výuky dřív, než se vrátíme do školy. Díky ochotě rodičů především z bývalého 5. a 1. ročníku, kteří
se toho nebáli a online výuku přivítali, jsme mohli vše zrealizovat a vyzkoušet. No a už druhý týden po uzavření školy jsme tyto

Pitínský zpravodaj

Mikulášská nadílka

Microsoft Teams a bylo to téměř dokonalé. Nikdo z nás netušil,
jak dlouho se budeme takto učit, ale naše škola byla „v pohodě“
a patřila k prvním školám, která nenechala vzdělávání žáků jen
na rodičích. Nešlo to sice tak rychle, jak jsme byli zvyklí z denního
vyučování, ale posuny byly. Po návratu do školy jsme sice museli čelit zvláštním pravidlům a režimu při setkávání žáků, ale bylo
dost času všechny dovednosti a znalosti upevnit. S radostí jsme
ukončili školní rok a rozutekli se na prázdniny, abychom si všichni
odpočinuli a přichystali na nový školní rok.
Ten jsme krásně zahájili a vydali se s žáky i do Brna na výstavu
do vědeckého centra Vida. Kromě běžných cílů jsme si stanovili
jeden velmi důležitý – zdokonalovat děti a rodiče v online výuce.
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Nové notebooky pro online výuku

Kdo by tušil, že než s tím začneme, budeme znovu uzavřeni
doma. Naštěstí jsme na jaře nelenili a všechny zkušenosti jsme
znovu využili a dál zdokonalili. Tak jsme docela plynule přešli
z klasického rozvrhu do on-line rozvrhu a najeli na pravidelnou
výuku. Díky projektu z ESF jsme navíc získali 30 nových dotykových notebooků a z nich bylo zapůjčeno 24 kusů (počet žáků ve
škole je 48). Práce na počítačích se tak na mohla v rodinách zlepšit
a nebo rozdělit mezi sourozence. Škoda jen, že ten internetový
signál nešel ještě více posílit.

spolu vídat a to je to hlavní. Ani Covid -19 nám tu radost nezkazí.

Téměř dva měsíce uběhly jako voda a od 30. listopadu už chodíme do školy všichni. Sice s rouškami, rozestupy mezi lavicemi,
s omezením se sdružovat, ale jsme spolu. Nesmíme sice zpívat,
ale můžeme si spolu hrát, můžeme se spolu smát a můžeme se

V matematice jsme se umístili na 23. místě a v přírodovědě na
14. místě ze 150 vybraných českých škol.

Tak Vám všem přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky v novém
roce a už žádné zavřené školy. (I když my to určitě zase zvládneme)
Úspěchy naší školy:
5 žáků z 11 úspěšně splnilo přijímací zkoušky a bylo přijato na
osmileté gymnázium. Jsme také úspěšní i v mezinárodním testování TIMSS, do kterého nás vybrala České školní inspekce.

Za žáky a zaměstnance školy
Mgr. Jana Peřinová

Rok ve školní družině
království a zachránit Zlatou vílu ze zakletí. Čekala je spousta
úkolů, her a soutěží týkajících se přírody a života v ní. A tak podzim v naší družince utekl jako voda… výlet na Orelskou chatu,
pouštění draků, vycházky do lesa, poznávání přírody, landart…
mimochodem, víte co to vlastně je? Děti ze školní družiny zaručeně ano. Je to “umění v přírodě a z přírody“ a v minulém školním
roce jsme si jej užili opravdu naplno.
Ani jsme se nenadáli a už tu byl dětmi milovaný Halloween…
párty, na které si všichni dokonale užijí nejen zábavu a utrácení
bodů v halloweenském bufetu, ale i trochu strachu a napětí na
stezce odvahy. S pomocí studentů Slavičínského gymnázia se akce
bezvadně vyvedla a děti si odnesly další nezapomenutelné zážitky.

Dnes mi v mobilu cinkla smska: „Ahoj, jak jsi na tom s článkem do zpravodaje?“
No jak?… Špatně…

A kde se vzal, tu se vzal, byl tu stejně jako letos adventní čas,
doba shonu a příprav na Vánoce. Děti si vyrobily adventní kalendáře, vánoční ozdoby, dárky a přáníčka pro svoje nejbližší, s paní
Tokarčíkovou jsme napekli zaručeně zdravé „ROW“ vánoční cukroví a nezapomněli jsme ani na naše přírodní království. Zvířátkům v lese jsme ozdobili stromečky, aby měla taky hezké a štědré
Vánoce…

Jak se můžu rozepsat o životě ve školní družině, když v ní jinak
čilý ruch 11. března zcela utichl a s výjimkou několika týdnů zůstala tichá a opuštěná až do půlky listopadu?
Přesto školní rok začal jako každý jiný…
„Teto, bude zase celoroční hra?“ – „Jaké bude téma?“ – „Kdy
bude Halloween?“ - „Kam pojedeme stanovat na konci roku?“
zněly nedočkavé otázky dětí. A tak jsme to hned nadšeně odstartovali…
Celoroční hra nás letos přenesla do zuboženého Království
přírody, které ovládl zlý čaroděj Černovous a Zlatou vílu, vládkyni království, zaklel do starého dubu…marně se všichni obyvatelé
lesa snažili přírodu zachránit… museli zavolat děti, aby jim v tomto přetěžkém úkolu pomohly.
Děti se rozdělily do týmů, v čele každého pak stál jeden lesní tvoreček…Pařezáček, Dubovníček, Kapradníček, Zvonečková víla a Lesní skřítek a společně se vydali poznávat přírodní
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S novým rokem jsme se vydali opět do přírody, hledali a poznávali stopy zvěře, vyráběli krmítka pro ptáčky a zavítali jsme do
jejich říše, abychom se s nimi náležitě seznámili. Paní Zima nám
letos bohužel nedala moc možností, ale i tak jsme využili každou
zasněženou chvilku, abychom si zařádili na sněhu a vytvořili nějaká ta ledová dílka.
Blížilo se jaro a všichni jsme se těšili, až budeme moct znovu
vyběhnout na hřiště, do lesů a do strání…
Místo toho přišlo něco, co nikdo z nás nepamatuje… pandemie, roušky, omezení volného pohybu a uzavření škol…život ve
škole během jednoho jediného dne utichl…
Školní družina se rázem proměnila v dílnu a dětský smích vystřídalo hrčení šicích strojů.
Je nedostatek roušek… šije každý, kdo to trochu umí…

Více jak po dvou měsících se konečně mohly děti vrátit do
školních lavic...v omezeném režimu… bez školní družiny…
Tak skončil školní rok. Nepodařilo se nám zachránit Zlatou
vílu ani její Lesní království, ale děti svůj boj nevzdaly. Po prázdninách jsme se do přírody zase vrátili… bohužel jen na pár týdnů
a přišla „druhá vlna“. Tentokrát už jsme na tuhle eventualitu byli
všichni mnohem víc připravení, takže i školní družina mohla odstartovat online. Kdyby mi to někdy někdo vyprávěl, že budu děti
bavit přes počítač, nikdy bych tomu nevěřila. I nemožné se může
stát skutečností…
A je tu zase adventní čas, život nejen ve škole se dostává zase
do normálních kolejí a tenhle „divnej“ rok se pomalu končí. Nezbývá jen si přát, aby ten následující byl zase obyčejný a klidný
a aby naše školní družina zase ožila dětským smíchem a radostí.
Blanka Kovářová vychovatelka

Vánoční zamyšlení
Novoroční zamyšlení z pohledu středověkého
historika a rozhovoru se Strachem
Rok se chýlí ke konci. Prožíváme advent. Oslavíme vánoce
a přivítáme rok nový. Proč? Co si od toho slibujeme? Média nám
vnucují představu, že normální je prožívat vánoční pohodu. Honba
za „idylou vánoc“ má ale i stinné stránky. Nervy se napínají. Stres,
uštvanost, nervozita, vyčerpanost. „Rodinné svátky“ jitří bolest dětí
z rozpadlých rodin, lidí opuštěných, nezakotvených. Na sentimentu
vánoc se přiživují obchodníci, politici, zloději... Podoba vánoc se stala karikaturou Vánoc původních. Skutečné Vánoce jsou o tom, že
Bůh se solidarizoval s lidmi a stal se člověkem. Přišel jako bezmocné
dítě. Přebýval v jeslích ve chlévě. Abychom pochopili, že s námi má
dobré úmysly, že mu na nás záleží.
Prožíváme zvláštní dobu, poznamenanou epidemií nemoci, která nás ohrožuje, která některým podlomila zdraví, některým ukončila život. Naši předkové epidemie znali. Množství t.zv. morových
sloupů a kaplí je toho dokladem. Stavěly se na poděkování Bohu
za odvrácení epidemie, často i za to, že se obci či městu epidemie
(obvykle morová) vyhnula. Zatímco v jiných obcích a městech je nestavěli – mnohdy prostě proto, že nepřežili.
Svébytný pohled na epidemie, zemětřesení, povodně a podobné katastrofy měl významný historik ranného středověku, Řehoř
z Tours. Narodil se v listopadu r. 538, tedy dva a půl roku po dosud
nejhorší doložené katastofě. Kroniky zmiňují, že 24. března 536 zastínil nebe černý oblak (prachu) a zůstal přes rok a půl, takže slunce
svítilo na obloze i v létě jen jako měsíc. V létě mrzlo, padal sníh a nemohla dozrát úroda. Následkem byl několikaletý hladomor, který
podlomil zdraví lidí a ve střední a severní Evropě zapřičinil t.zv. stěhování národů. Už v r. 541 přišla další rána, t.zv. justiniánský mor,
pandemie doložená od Etiopie přes Byzanc až po dnešní Bavorsko.
Během tří let přinesla smrt až polovině obyvatel zasažených území.
Pitínský zpravodaj
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Krátce poté, koncem 6. století, píše Řehoř z Tours dvacetisvazkové Dějiny Franků. Popisují mimo jiné život královských dvorů a tehdejších křesťanů. Oni nebyli vzory ctnosti, potentáti se navzájem
trávili, vytvářely se fantastické sítě intrik, lží a podvodů. Řehoř byl
přesvědčen, že každé dění ve světě má i duchovní podstatu. Všímal
si komet, povodní, epidemií, zemětřesení a podobných jevů. Když
král nebo národ vykonal něco zlého, nastalo zemětřesení, nebo třeba hlad nebo mor. Řehoř za každou událostí hledá duchovní smysl ať je to povodeň, smrt krále, či něco jiného. Hledá vztah mezi tím, co
se ve světě stalo, a morálním stavem společnosti. Naznačuje, že při
špatném morálním stavu společnosti nám různé katastrofy připomínají, že si vedeme špatně. Dnes historikové tvrdí, že takový způsob
myšlení zastaral, že je nevědecký a že seriózní vědci musí samozřejmě hledat pravé příčiny. Pod pravými příčinami ale rozumějí jenom
to vnější. Já vnímám tyto souvislosti z pohledu bývalého technika,
tedy z hlediska, zda to funguje. A jsem přesvědčen, že ano. Když se
pozorně podíváme na současné dějiny, začíná být zřejmé, že jejich
motorem nejsou ekonomické faktory, ale do lidské duše vmanipulované ideje o možnosti konzumního pozemského ráje.
Před rokem (v listopadu 2019) vyšel na internetu rozhovor
s úspěšným českým režisérem Jiřím Strachem, jehož filmová i televizní tvorba láme rekordy sledovanosti. Dovoli jsem si vytáhnout
z něho dva odstavečky. Jiří Strach tam říká: Dnešní společnosti Bůh
překáží. Nechce ho. Proč? Protože Bůh dává limity. Nepokradeš,

nesesmilníš, nebudeš mluvit falešně a křivě. Jenže já si přece můžu
říct, co chci! Mám svobodu slova! Takže klidně mohu někoho urazit,
pomluvit, protože to patří do mé svobody a nikdo mi ji nebude brát.
Navíc nám nestačí tolik svobody, kolik jsme jí měli včera.
V liberálním světě musíme vytyčené hranice stále překračovat.
To, že nás Bůh nepouští do vod, v nichž bychom se mohli utopit,
naráží na naši reakci: Mám právo tam jít. A náhle překračujeme
božské i lidské zákony … Bohužel, toto je problém celé naší
západní civilizace, která ráda druhé poučuje, co a jak má dělat.
Vy to děláte špatně, my to děláme dobře. A dokud to nebudete
dělat podle nás, tak jste hloupí a my se s vámi nebudeme bavit.
Vaše jediná svoboda je, dělat to podle nás. Ale kdo je člověk západní civilizace, aby měl právo sám o sobě tvrdit, že je nejlepší?
Vánoce jsou svátky Příchodu Božího Syna. Jsou o vztazích.
Přál bych k vánocům i do nového roku vám i sobě, abychom
používali zdravý selský, zamýšleli se nad tím, co (ne)funguje,
a proč. Naši předkové věděli, že štěstí není náhoda, že jeho
parametry se kryjí Božím požehnáním. Tu zkušenost zobecnili
ve rčení, že bez Božího požehnání je marné lidské namáhání.
Vstup Božího Syna do dějin člověka chápali jako to nejzásadnější požehnání – proto jej oslavovali a byli šťastní. Štěstí se
pozná podle radosti ze života a pokoje v duši.
P. Zdeněk Graas

Místní knihovna
Jak ale všichni víte, tak COVID nás všechny zpomalil a připadali jsme si jak na horské dráze. Jednou mohlo být otevřeno, potom zase zavřeno. Řešením pro pravidelné čtenáře byla možnost
knihy si nahlásit a já je doručila čtenářům domů.
Celkem pravidelně naši knihovnu navštěvuje 52 občanů, jak
dětí, tak dospělých a v rámci možností pokračuje spolupráce se
základní školou.
Letos jsme opět zakoupili 44 nových knižních titulů a z časopisů pravidelně odebíráme Čtyřlístek, Zahrádkář a Naše Bojkovsko. V současné době máme v knihovním fondu celkem 3531 knih
a nadále pokračuje spolupráce s knihovnou B. B. Buchlovana
v Uherském Hradišti ve výměnném fondu.
Na tomto místě bych chtěla věnovat tichou vzpomínku dlouholeté pitínské knihovnici paní Jarmile Kundratové, která nás letos navždy opustila. Když jsem nastoupila do knihovny, vždy mně
ochotně pomohla a vše potřebné ráda vysvětlila.
Rok se s rokem sešel a máme tu opět zprávy z naší knihovny.
Letošní rok začal vcelku nenápadně a já měla hlavu plnou nápadů a elánu do práce. Přemýšlela jsem, co by se dalo v knihovně
vylepšit, předělat a jaké akce nás letos čekají.

Zaregistrovat do knihovny a chodit si půjčovat knihy můžete
zdarma, a to každé pondělí od 14 do 17 hod v budově obecního
úřadu. Na všechny příchozí návštěvníky se těší
Renata Kudlíková
knihovnice

Komise pro občanské záležitosti
I přes některá omezení v letošním roce, členky komise
navštěvovaly občany, kteří oslavili svá významná životní
jubilea. V první polovině roku, kdy to ještě bylo možné,
jsme na obecním úřadě slavnostně s panem starostou
přivítali naše nové občánky. Nezapomněly jsme ani na
spoluobčany na Pitínských Pasekách a jako každoročně
jsme zde strávily příjemné dopoledne, za které jim ještě
jednou děkujeme.
		 Za všechny členky KOZ nám všem přeji, aby čas vánoční byl především prostor pro pohodu, sdílení, vnímání, souznění, úctu, posilování vzájemných vztahů a obdarovávání-nejen věcné.
Lenka Staňková
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Pitínský zpravodaj

Sbor dobrovolných hasičů
Milí spoluobčané, Vánoce Vánoce přicházejí a s nimi další vydání Pitínského zpravodaje, ve kterém se dočtete, co se za poslední rok událo v naší obci.
My hasiči jsme odstartovali rok v sobotu 11 1. Výroční valnou
hromadou, na které proběhly volby. Náš výbor pracuje v tomto
složení:
Starosta: Roman Breznický
Velitel: Zdeněk Slámečka
Jednatel: Jakub Peřestý
Pokladník: Zdeněk Spáčil
Hospodář: Stanislav Savara
Kronikářka: Barbora Kovářová
Kontrolní revizní rada: Radomír Kovář,
Roman Vašíček, Petr Husták
Dále bylo na této valné hromadě uděleno čestné členství paní Boženě Svitákové za její dlouholetou pomoc a podporu.
Ve dnech 24. - 25.1. proběhl úklid starého sběrného dvora.
Sešlo se nás hodně a mnohokrát díky za účast.
Tento rok jsme měli docela na pilno, krátce Vám nastíním několik mimořádných událostí.

Po vydatných deštích dne 13.6. jsme opět zasahovali, tentokrát
jsme odstraňovali zaklíněné dřevěné klády pod mostem. 2.8. jsme
vyjeli k požáru čtyřkolky na poli, u něhož hrozilo vznícení balíků
slámy. V říjnu přišli opět silné deště, takže jsme vyjeli k popadaným stromům u hájovny, ucpané propusti na pitěnských Pasekách
a také jsme čerpali vodu ze sklepů.
Na jaře rovněž proběhl tradiční sběr železného šrotu. V letošním roce slavil náš sbor 135. výročí založení. Bohužel nám situace okolo pandemie coronaviru nedovolila oslavit toto jubileum
tak, jak jsme plánovali, takže oslava proběhla v menším měřítku.
V rámci oslav jsme uspořádali „Posezení u hasičárny“ se třemi
kapelami, se spoustou našich kamarádů a příznivců a s hodně
dobrou náladou :D.
Dne 25.9 proběhlo aplikační cvičení, jehož námětem byl fiktivní požár myslivecké chaty ve Skalí, který prověřil naši připravenost a zároveň utužil naše dobré vztahy s mysliveckým spolkem.
Nesmíme ale zapomenout ani na naši mládež, která letos objela několik soutěží v rámci Zlínské ligy v požárním sportu, kde
se jim dařilo. Nejlepšího výsledku dosáhli v Bylnici s časem 15:20,
který je vynesl na druhé místo. Za tento výsledek jim tleskáme
a jen tak dál. Za jejich aktivitu jim jejich vedoucí Tomáš Šašinka
zorganizoval letní tábor na Orelské chatě.

Ve středu 5.2. jsme měli dva výjezdy, první k popadaným stromům přes cestu směrem k Rybníku a druhý ve večerních hodinách. Hořel komín u Spáčilů č.p. 54. Dne 11.2. jsme opět vyjížděli
odstraňovat strom ke družstvu. 2.března jsme byli povoláni na odstranění nebezpečného stavu – utržené plechy na střeše kostela,
kde nám přijeli na pomoc i kluci z Bojkovic s plošinou.

Na závěr tohoto příspěvku bych chtěla poděkovat starostovi
obce, zastupitelstvu, spolkům, sponzorům, příznivcům a všem našim kamarádům za podporu a pomoc a Vám všem spoluobčanům
přeji veselé a klidné Vánoce a v novém roce hlavně zdraví a pozitivní náladu.

Členové jednotky SDH Pitín

Úklid starého sběrného dvora

Za SDH Pitín Barbora Kovářová, kronikářka

Dva vlci – krátký příběh k zamyšlení
„Jednoho večera vzal starý indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu: Synku ta bitva v každém z nás je
jako bitva mezi dvěma vlky. Ten první je samý vztek, závist, žárlivost, smutek,
sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost, falešnost a namyšlenost.
Ten druhý je hodný. Je to radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost.
skromnost, laskavost, štědrost, věrnost, soucit a důvěra.
Vnuk o tom chvíli přemýšlel a pak se zeptal: A který vlk vyhraje?
A starý indián odpověděl: Ten, kterého krmíš.“
Tak ať se nám všem daří vypěstovat v sobě jen to dobré.
Marie Kuželová

Družstvo žáků SDH Pitín

Pitínský zpravodaj
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Rok 2020 v ČČK Pitín
V tomto adventním období hodnotíme, zda jsme dosáhli toho,
co bylo našim předsevzetím.

Po rozvolnění pandemie jsme pod místními byty opět uskutečnili tradiční sběr použitého oblečení pro Diakonii Broumov.

V únoru jsme v plné síle a energii uspořádali 3. maškarní ples,
na kterém jsme přivítali masky z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Když se zamyslíme, tak opět to byl pro nás nejlepší ples plný smíchu, tance a bujaré zábavy do ranních hodin.

Jako každý rok navštěvujeme naše členky, které slaví významné
životní jubileum. Letos z důvodu obav z coronaviru jsme návštěvy
částečně omezili a pouze „mezi dveřmi“ předali malý dárek .

V březnu se měla konat každoroční výroční členská schůze, ale
z důvodu coronavirového opatření se neuskutečnila. Nastalo pro
nás zvláštní období a všichni jsme museli začít nosit roušky. Těch
byl ovšem nedostatek, tak jsme nakoupili látky, nitě a za pomocí
našich členek jsme se pustili do díla. Někdo šil doma, jiný zase
pomáhal v základní škole …
Roušky se potom zdarma rozdávaly našim členkám a spoluobčanům v trafice, v obchodě a na poště.

V průběhu roku se některé členky sešly a pomohly s údržbou
veřejné zeleně v obci.
V listopadu oslavil náš jediný člen své 90. narozeniny, a tak jsme
mu nechali zahrát pro radost písničku v rádiu a předali malý dárek.
Na závěr chceme poděkovat obecnímu úřadu a panu starostovi za celoroční podporu, složkám za spolupráci a všem členkám
a občanům Pitína přejeme krásné Vánoce, v novém roce hodně
ZDRAVÍ, štěstí a božího požehnání.
Za ČČK Pitín Otílie Šašinková

Pitěnská beseda informuje
Vážení spoluobčané.
V letošním roce uplynulo už pět let od založení našeho spolku. Není to ani málo, ale ani moc oproti ostatním, již déle zavedeným občanským spolkům, které působí v naší obci.
Za tu dobu jsme ale uskutečnili celou řadu zajímavých společensko-kulturních projektů, které navštívili a podpořili stovky
našich spoluobčanů.
Snažili jsme se zavedenou nabídku volnočasových aktivit postupně rozšířit o zcela nové akce. Organizujeme například velmi
oblíbené košty slivovice, Otevírání pramene Olšavy v Pitínských
horách, Svatojánské ohně na Jahodiskách, sportovně-zábavní soutěže Všechno co má kola ve sportovním areálu NIVA, či
hostování ochotnických divadelních souborů v našem kulturním
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domě. Všechny tyto akce se postupně staly vítanou tradicí s vysokou návštěvností.
A právě Vaše účast a spokojenost je oceněním naší práce. Je
pro nás jedinečnou odměnou za naše dobrovolnické úsilí a zároveň výzvou k pokračování v naší práci.
Pro připomenutí uvádím, že např. v roce 2017, jsme široké veřejnosti prezentovali v sále kulturního domu medailonek „Pitínské barvy života.“ V něm naši významní pamětníci zavzpomínali
a konfrontovali svoje životní zkušenosti se současným životním
stylem a dnešní morálkou. V roce 2018 jsme v rámci oslav 100.
výročí vzniku našeho samostatného státu (ČSR), zasadili v centrální části obce na „Smolovci“ lípu svobody a umístili zde pamětní kámen.

Pitínský zpravodaj

Svatojánský oheň

Bohužel v letošním roce, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, jsme uspořádali pouze dvě společenské akce.
V pátek 26.6.2020 se uskutečnil pátý ročník Svatojánského
ohně, pořádaný tradičně u dubu rodiny na Jahodiskách. V sobotu 29.8.2020 jsme pak pro děti uspořádali ve areálu Sportklubu
NIVA již šestý ročník sportovně-zábavní soutěže „Všechno co má
kola.“ Obě naše akce vzbudily značný zájem občanů, měly dobrou
účast a byly účastníky hodnoceny kladně.
Kvůli opakovaně vyhlášenému nouzovému stavu jsme bohužel
museli zrušit další tradiční akce, jako je Pitínský košt slivovice,
Otevírání pramene Olšavy a také hostování ochotnických divadel
v kulturním domě.

Všechno co má kola

Svatojánský oheň

Původně březnový termín koštu slivovice jsme nejdříve přeložili na měsíc říjen, ale nakonec jsme museli, díky epidemiologické
situaci a následném nouzovém stavu, zrušit také tento termín.
Mohu však ubezpečit ty z Vás, kteří do letošního koštu přispěli
svou pálenkou, že všechny vzorky byly degustovány, vyhodnoceny.
Ceny a diplomy vítězům předány a vzorky jsou nyní bezpečně uloženy. Jakmile to situace dovolí, určitě se s Vámi rádi sejdeme a destiláty
pokoštujeme na společensko-kulturním setkání v příštím roce.
Pevně doufám, že pandemii COVID 19 společně porazíme
a že v roce 2021 budeme moci naše kvalitní moravské kořalky
v Pitíně pokoštovat.
Pitínský zpravodaj

Všechno co má kola

Závěrem Vám chceme popřát klidné a pokojné prožití vánočních svátků a do nového roku 2021 přejeme pevné zdraví.
Ať co nejdříve doba „COVIDÍ“ skončí a sejdeme se v Pitíně
v lepších časech!
Za spolek Pitěnská beseda
Miroslav Kužela - předseda
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Sportklub Niva Pitín
Jako každý rok v listopadu mě trápí otázka „jak začít příspěvek
do našeho obecního zpravodaje“.
Tento opravdu zvláštní rok 2020 pro mě začal vlastně 1. 12.
2019. V ten den byla neděle a já jsem poprvé nastoupila do nové
práce, na Sportklub Niva. Napsala jsem do práce, ale spíše bych
měla říci, že jsem nastoupila do služby. Nastalo období velkých
změn pro mě i celou moji rodinu. Provoz nafukovací haly, která slouží domácím zájemcům o sportovní vyžití, žákům ZŠ a také
sportovcům z širokého okolí, si vyžadoval plné nasazení. Klienti
udávali mému životu rytmus. Moc ráda jsem se tomuto diktátu
podrobila a můžu říct, že mě tato služba opravdu naplňovala
uspokojením.

s malými dětmi, proč je bazének zavřený, mě vůbec netěšilo. Byla
jsem z toho stavu nešťastná. Na koupališti jsme se snažili zajistit
návštěvníkům služby tak, aby byli co nejspokojenější. Příjemný
a vstřícný přístup všech zaměstnanců se stal základem. Podařilo
se uvést do provozu kuchyňku, a tak jsme mohli nabídnout pizzu, párek v rohlíku, kávu a čepované pivo. Dále byl v nabídce
sortiment ledňáčků, cukrovinek a limonád. Obsluhu nám velmi
usnadnila nová elektronická pokladna. Naše koupaliště navštívilo
celkem 3 545 platících klientů. Toto číslo je příjemné i proto, že
letošní léto bylo dost deštivé.
Teď, když píšu tento příspěvek, je konec listopadu. Koupaliště
je zazimováno a 7. 11. se nám podařilo postavit nafukovací halu.
Protože však nouzový stav nedovoluje provozování sportovišť,
musíme počkat, až se podmínky uvolní a budou moct přijít první
sportovci. Musím říci, že téměř každý den mám telefonát od některého z našich sportu chtivých klientů. Už se nemohou dočkat,
až budou omezení zrušena.
Prvořadým úkolem v roce 2021 je vybudování nového dětského bazénku tak, aby byl připraven na letní sezonu. Zástupci firmy Diamant přislíbili realizaci na jaro příštího roku. Původně se
mělo začít s výměnou bazénku letos na podzim, ale zasáhla nemoc
a vše je jinak. Léto bychom tedy měli přivítat za provozu malého
i velkého bazénu. Dalším nemalým úkolem bude zajištění, zkvalitnění a rozšíření poskytovaných služeb. Součástí sportovního
areálu jsou dětská hřiště, kurty, kluziště a také ubytovna. Všem
budovám, výsadbě, plotům i herním prvků je potřeba věnovat čas
a také peníze k údržbě. Touto cestou budeme kráčet i v roce 2021.

Velký zájem o pronájem haly v prosinci a lednu byl další zkouškou mé vytrvalosti. Se začátkem roku 2020 se zvýšil zájem klientů
o pořádání sobotních celodenních turnajů v tenise. Najednou tu
byl březen, neznámá nemoc a uzavření vnitřních sportovišť. Halu
jsme „zbourali“ 25. dubna. Na venkovních kurtech a na hřišti pro
plážový volejbal se sportovat mohlo, takže se klienti, pokud bylo
pěkné počasí, přesunuli tam.
Nastal čas na přípravu koupaliště na letní sezónu. Velký bazén se podařilo bez problémů zprovoznit. Velkým oříškem se však
ukázal být malý dětský bazén. Od paní Marcely Berčíkové, která
sportklub vedla přede mnou, jsem měla informace, že s malým bazénem byl vždy problém – docházelo k velkému úniku vody. Spolu s panem starostou jsme tedy pozvali zástupce firmy Diamant.
Domluvili jsme se na postupu zkoušek funkčnosti a propustnosti
systému a těsnosti bazénku. V rámci těchto testů se několikrát
zkušebně napouštělo a sledovala se hladina. Pracovníci Diamantu
provedli zaslepení trubek a vnitřních trysek, zatěsnění odtokových
výpustí. Když už to vypadalo, že jsme našli, kudy se voda ztrácí,
provedli jsme vyčištění bazénku a napustili vodu. Do dvou dnů byl
bazének téměř prázdný. Toto se stalo v srpnu, kdy jsem předpokládala, že bazének dáme do provozu. Všechna snaha byla k ničemu. To, že se nám celé léto nepodařilo malý bazén uvést do provozu, bylo mé největší zklamání. Vysvětlovat každý den rodinám

Musím moc a moc poděkovat všem těm, kdo mi s ochotou
pomáhali s prací na Nivě. Děkuji panu starostovi, obecním zaměstnancům, klukům z TJ, hasičům, kamarádům, plavčíkům
a všem ochotným a obětavým lidem z Pitína. Za všechny bych ráda
jmenovala pana Josefa Šašinku, který ochotně vařil guláš pro pomocníky na stavbu i bourání haly. Všem velké díky.
Za SPORTKLUB NIVA, p.o.
Hana Šleglová
ředitelka

Dnešní podivná doba jistě nějakým způsobem doléhá na každého z nás. Proto si přejme, abychom ji společně zdolali obětavostí, laskavostí, ochotou vzájemně si pomáhat. Všichni někam
spěcháme. Na nákup, z práce, na poštu, do školy. Zkusme se na
chvilku zastavit a promluvit si se sousedy. Určitě nás i letmé setkání obohatí. A když už si myslíme, že nemáme čas, věnujme si
navzájem k pozdravu úsměv. Ten vždy potěší a je zadarmo (jenom
není vidět přes roušku, ale v očích ano).
Do nového roku 2021 přeji všem našim spoluobčanům hlavně
pevné zdraví, rodinnou pohodu a pevnou vůli, že společně zdoláme všechny nástrahy dnešního světa.
Hana Šleglová
místostarostka

Pitíňánek v roce 2020
Našemu souborku v novém roce přibyli opět noví členové,
a proto se Pitíňánek rozdělil na dvě části – skupinku těch nejmenších a skupinku starších dětí. Nejmladší Pitíňánci začali nacvičovat pásmo o myslivci a zajíci. Ti starší se začali učit nové kroky,
které využili k písničkám o řemeslech, které měly být základem
pro jejich nové pásmo.
Nové tance a písničky chtěl Pitíňánek pořádně potrénovat
na našem tradičním víkendovém soustředění na Orelské chatě
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v Pitíně. Děti se na pobyt velmi těšily, bohužel jistá epidemiologická situace, která nás na jaře postihla, nám soustředění na chatě
zmařila. A nejen soustředění, ale i vystoupení, na kterých jsme
měli v plánu vystupovat – stavění máje a hody v Pitíně a folklórní
festival na okolí. Každý rok v září Pitíňánek vystupuje na Setkání
pod Světlovem v Bojkovicích a v zimě na Mikulášském jarmarku
v Bojkovicích či Rozsvěcování stromečku v Pitíně. Bohužel ani
tady si naše děti letos nezatancují a nezazpívají.

Pitínský zpravodaj

Budeme doufat, že téměř roční pauza naše tanečníky a tanečnice neodradí a že až bude zase dobře, setkáme se v plném
nasazení.
Moc děkujeme všem, kteří nás podporují a rádi se chodí
dívat na naše vystoupení.
DFS Pitíňánek přeje všem občanům pohodové prožití vánočních svátků a v roce 2021 hlavně hodně zdraví.

Lenka Struhařová

Myslivecký spolek Pitín-Hostětín, z.s.
Milí spoluobčané,
naše obec leží v krásné přírodě Bílých Karpat. To je něco, co
tu většina z nás bere za samozřejmost. Ale není tomu tak! Málo
je míst v naší zemi s tak pěknou krajinou. Je to poklad naší obce,
který si nesmíme nechat vzít!

Shrnutí roku 2020 a co nás čeká mezi myslivci
Letos to na nás padlo, a rovnou dvojnásob. Tento rok byl náš
spolek “na řadě” kvůli organizaci kulturních zvyků a akcí. Na tento úkol jsme se moc těšili, mnoho jsme toho plánovali, spoustu
akcí jsme už s předstihem organizovali. I rekonstrukce naší chaty byla udělaná o rok dříve, a to právě proto, abychom vše měli
v pořádku. Dopadlo to tak, jak všichni víte. Hodně bídně. I tak
jsme se snažili, jak to šlo, hlavně s dodržováním všech opatření.
Před problémem s Covidem jsme měli ples, pak krásný fašank,
už bez veřejnosti jsme postavili máj, a opravdovou vzpruhou pro
naše občany byl tradiční Myslivecký výlet, na který jsme se po lockdownu všichni těšili.
Náš spolek samozřejmě plnil důležité povinnosti řádného
uživatele honitby. V době nouze jsme přikrmovali, vyháněli jsme
zvěř při senoseči, plnili jsme zákonem přikázaný odlov, stříkali
jsme pachové zábrany proti škodám, pomáhali jsme v obecních
lesích při čištění po těžbě. Nezapomněli jsme ani na ty naše nejmladší. Připravili jsme pro ně přírodovědný kroužek. Bohužel byl
letos z důvodu covidu hodně omezený. Dále jsme se zúčastnili
akce „Ukliďme Česko.“

Pitínský zpravodaj
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Čištění obecních lesů
To bylo lehké shrnutí a teď přijde na řadu otázka: „Co nás
čeká?“
Na rok už kulturní rok nevedeme, budeme ale moc rádi, když
pomůžeme červenému kříži. Na ples si nyní netroufneme, ale za
to doufáme, že tradiční myslivecký výlet bude a opět připravíme
i pochoutky ze zvěřiny.

druhů, nebo jiné zvíře. A i když se to nepovede, zjistíte, že ten klid
v lese je naprosto úžasný a osvobozující.
Jak se státi myslivcem
Základním předpokladem pro myslivost je kladný vztah k přírodě a všemu živému v ní. Tento vztah si budujeme již v útlém

Pro nejmenší bude pokračovat přírodovědný kroužek, hlavně
za účelem poznávání přírody. Taky budeme rádi, když se mnoho
z vás zúčastní akce „Ukliďme Česko“. Na podzim budeme organizovat už tradiční Svatohubertskou mši v našem pitínském kostele.
Několik novinek a vzácností z našich lesů
Pozor! Pozor! Začal se u nás objevovat vlk. Zatím bez Karkulky... Několikrát během roku byl spatřen, nebo zachycen na fotopasti. Nejspíš patří do rozšiřující se takzvané evropské Karpatské
populace přicházející k nám ze Slovenska a z Beskyd. Pro uklidnění, je hodně plachý, ostražitý a při běžné turistické návštěvě nejde
zpozorovat. A hlavně, je člověku zcela bezpečný. Dá se skoro s jistotou konstatovat, že se nejednalo o náhodného jedince, ale o více
různě starých vlků. Je nutno si uvědomit, že tito vlci mají většinou
obrovské teritorium o rozloze několika desítek až stovek kilometrů. Proto někdy u nás je, a někdy zase není. Méně častým výskytem z řad velkých šelem byl i rys ostrovid a přecházející medvěd
hnědý. Opět platí to, co u vlka - není se čeho bát. Dalším vzácným
druhem v našich lesích je výr velký, naše největší sova. Vzlétává při večerním stmívání na okraj polí a ozývá se svým typickým
„ouvf, ouvf, ouvf“. Pro ostatní druhy ptactva je to největší nepřítel.
Z dravců byl u nás spatřen moták pochop, a nějakou dobu se zde
vyskytoval dokonce i orel skalní nebo královský (přesně neurčeno). V našich polích a loukách se vyskytuje už velmi vzácná koroptev polní a křepelka polní, se svým typickým „pět peněz, pět
peněz“. V místech lesních mokřadů hostíme stěhovavou sluku
lesní. Dále jsou u nás zajímavé druhy nespadající mezi mysliveckou zvěř, jako je například chřástal polní, strakapoud bělohřbetý, datel černý, puštík bělavý, atd atd.. Všem bychom taky přáli
spatřit opravdového krále našich lesů – jelena evropského, forma
karpatský. Toto majestátní zvíře, budící respekt i obdiv, při svém
mocném troubení v době říje dokáže rozechvět ty naše hory.
Chce-li návštěvník naší přírody něco z tohoto spatřit, musí
něco obětovat. Hlavně se musí zbavit svého všedního ruchu. Pak
mu může být odměnou to, že zahlédne některý z výše uvedených
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věku, kdy nás rodiče provázejí okolní krajinou a ukazují, jak se
máme k přírodě chovat. Většina z nás se pak sama začala toulat
krajinou, zajímat se o způsoby života zvířat a rostlin v ní a vliv
myslivců. Když už nám nestačilo zvěř pouze pozorovat, začali
jsme se s myslivci zúčastňovat společných lovů, různých akcí a brigád. Někoho pak začali zajímat více lovecké zbraně, jiného psi
a dalšího zase například zvyky a tradice. Pak už nechybělo mnoho,
a byla-li vhodná doba, podali jsme si přihlášku do přípravného
kurzu ke zkouškám z myslivosti. Tento kurz se skládá z přednášek
z různých oborů myslivosti. Zde je třeba doplnit znalosti, které
jsme u nás v lese nenašli. Teorii je však důležité správně pochopit
a přenést do praxe. Proto každý z nás před zkouškou absolvuje,
pod dohledem zkušených myslivců, roční praxi v honitbě, nejlépe
v místě bydliště. Po úspěšném složení zkoušky a získání prvního
loveckého lístku, je zapotřebí ještě získat zbrojní průkaz skupiny
C pro držení a nošení loveckých zbraní. Zde je nutné napsat test
a projít praktickou zkouškou zacházení se zbraní. Takto nezbytně nutnými zkouškami vybavený myslivec může získat povolenku
k lovu a vyrazit na samotný lov a může si požádat o členství v místním spolku. Podtrženo sečteno, od nápadu státi se myslivcem, až
po usednutí se zbraní na posed, nás dělí minimálně rok až dva
učení, praxe a zdolávání různých zkoušek. Spousta nadšenců přírody si to po úvaze nakonec s myslivostí bohužel rozmyslí.
Tímto jsem nicméně nechtěl někoho odradit od vstupu do
myslivosti. Cílem je naopak ukázat cestu novým adeptům, jak na
to. Je však nutné počítat s určitou časovou náročností. Odměnou
jsou pak nezapomenutelně strávené chvíle v našich Karpatech,
nevšední, těžko popsatelné zážitky, chvilky oddechu od každodenních stresů. Myslivost u člověka rozvíjí taky fyzickou zdatnost,
disciplínu, morálku a pokoru. Jen člověk morálně na výši může
správně rozhodnout, kterou zvěř uloví a kterou nechá. V neposlední řadě je velkým produktem myslivosti zvěřina. Zde by se hodilo v nadsázce říci, že láska (myslivost) prochází žaludkem. Maso
volně žijící zvěře je, na rozdíl od masa hospodářských zvířat, obohaceno o nesmírné množství vitamínů a dalších přírodních prvků,
které zvěři naše příroda nabízí. Spárkatá zvěř si ve volnosti k potravě vybírá jen to nejlepší ze své potravní nabídky okusem bylin,
keřů, stromů nebo jejich semen. Zvěřina je také masem dietním
a rozhodně patří do zdravého jídelníčku.
Česká myslivost se řadí na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky. Přesné dodržování loveckých tradic a zvyků, ať už při lovu nebo po něm, není nikde ve světě tak propracované, jako právě u nás. Jedním z nejkrásnějších zvyků je naprosto
jedinečná myslivecká mluva.

Skalí

Bez nových členů je náš spolek nesmyslný, hledáme nové členy, nejlépe z Pitína a Hostětína. To jsou lidi, co to tady nejlépe
znají, jsou ve spojení s občany, orientují se v místních problémech,
jsou to naši dobří známí.
Myšlenka na závěr
Naše lesy se stávají naší kratochvílí. Jsou pro nás všechny,
a tím pádem i tady vznikají konflikty. Mnoho z našich občanů
si stěžuje na myslivce, nebo často na zvěř, za kterou my myslivci
zodpovídáme. Náš spolek je zcela nevýdělečný, naši členové ročně provedou až 4.000 hodin brigád, a taky obětují mnoho hodin
při lovu a pobytu v přírodě. Je na místě konstatovat, že jsme lidi
a často děláme chyby. I nám vadí někteří rušitelé přírody. Jako
jsou třeba kros motorky, čtyřkolky, časté až nesmyslné rušení přírody. Ztěžuje nám to zákonem stanovený a velmi náročný odlov
zvěře a údržbu honitby. Na těchto aktivitách se lze také domluvit.
My všichni jsme nakonec jedna společnost, a je pro nás důležitý respekt a porozumění. Rádi se s každým setkáme a o všem
otevřeně promluvíme. Nebojme se diskutovat, vždycky jde přece
najít řešení.
Na závěr si dovolíme vám za myslivecký spolek Pitín Hostětín
popřát hlavně hodně zdraví a pohody nejen v době vánoční, ale
i po celý rok.
Lesu zdar!
Autoři: Lukáš Hasoň, Adam Kozubík

A přece jsme letos něco stihli! Aneb Orel Pitín v roce 2020.
Každým rokem si touto dobou lámu hlavu a vzpomínám, co
a kdy jsme s pitínskými Orly v uplynulém roce podnikli. A hleďme
– letos je všechno úplně jinak. Aspoň něco mi covid 19 usnadňuje

– nemusím se letos moc namáhat. Letos jsme totiž z původního
plánu neuskutečnili skoro nic.
Na začátku roku jsme se ještě stihli sejít na dětském karnevale,
který letos připadl na neděli 16. února. A pak jsme se znovu pořádně potkali až o letních prázdninách na orelském srubu.
Ve třetím červencovém týdnu se chata zahemžila malými nezbedy. Od pondělí do pátku jsme se totiž scházeli na příměstském
táborku pro děti ve věku od čtyř do osmi let. Stejně jako loni nás
čekalo putování z pohádky do pohádky. Královna Fantazie, vládkyně Pohádkové říše, znovu požádala děti o pomoc v boji proti zlé
královně Temnotě.
Během pěti dní kluci a holky pomáhali postavám z pohádek.
V pondělí museli vysvobodit z klecí všechny lesní ptáčky, které
pochytal Trautenberk, aby je draze prodal někde na trhu. Potom
se vydali lesem do Krakonošova revíru a cestou museli prokázat,
že les dobře znají a umí jej chránit. O tom, že si děti vedly opravdu
dobře, svědčí i to, že odpoledne nás Krakonoš osobně navštívil!

Krakonošova návštěva

Pitínský zpravodaj

V úterý bylo na chatě mlsno. Tentokrát jsme se ocitli v pohádce o Koblížkovi. K překvapení všech dětí se na hřišti hned ráno
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Na závěr týdne jsme spolu s Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým vysvobodili ze zajetí zlého černokněžníka zakletou princeznu. Královna Fantazie všechny šikovné děti štědře odměnila a slíbila jim, že se nevidí naposledy.
V srpnu si na chatě užili i starší Orlíci. Tentokrát si téma táboru vybrali spíš vedoucí  Celý týden se totiž nesl v duchu cestovatelského deníku Dana Přibáně „Trabantem napříč kontinenty“.
Ačkoli většina dětí tyto televizní cestopisy a možná ani trabant na
vlastní oči neviděla, cestovatelské téma je opravdu zaujalo. Každý
den jsme se ocitli na jiném světadíle. Zkoumali a poznávali jsme je
všemi smysly, protože naše nejlepší kuchařky Hanka Klimentová
a Míša Tokarčíková nám každý den připravily nějakou cizokrajnou dobrotu – vydatnou marockou polévku hariru v Africe, rýžové závitky v Asii nebo hamburgery v Americe.

Krmení protinožců

První den se děti připravovaly na cestu. Kromě výroby samotných trabantů z kartonu si musely obstarat cestovní pas, nechat
se do něj vyfotit, dále pak získat „řidičský průkaz“ nebo vyplnit

Ledové králoství

Na cestě ke studánce Ohloběnce

Mexické dopoledne

objevil koblížek velký jako kolo od vozu! Všichni jsme se prostřídali, když jsme jej po cestě valili vstříc jeho dobrodružství. Spolu
s ním jsme potkali pejska, s nímž jsme si zahráli čichací hru. Zajíčka,
u kterého jsme si procvičili, jak vypadají stopy různých zvířat.
Vlka, se kterým jsme si zaběhali při honičce, a také medvěda. Nakonec jsme v noře vystopovali i lišku, která nám koblížek snědla.
Protože nám vyhládlo, čekaly na nás na chatě opravdové voňavé
koblížky.
Třetí den jsme se s dětmi vydali po stopách místních pověstí.
Naším cílem byla kouzelná studánka Ohloběnka a kuchyně čarodějnice Zichy na Skalce. Všichni jsme se napili čarovné vody ze
studánky a u rozhledny na Skalce jsme našli odměnu, kterou nám
tam zanechala sama Zicha.
Ve čtvrtek jsme se ocitli přímo uprostřed Ledového království.
Hned ráno jsme museli vyrobit spoustu sněhových vloček, najít
sněhuláka Olafa a dovézt ho ke sněhu, aby uprostřed horkého léta
dočista neroztál. Odpoledne jsme se po mnoha splněných úkolech
setkali i s princeznami Annou a Elsou.
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a odevzdat potřebné vízum. Do tohoto speciálního „formuláře“
děti odpovídaly na záludnosti typu: „Jakými jazyky se domluvíš?“
(nejvíc z nich prý česky a slovensky), „Kde jsi byl/a nejdál?“ nebo
„Napiš pět věcí, které by sis přibalil/a na cestu kolem světa.“ (sirky, seno, repelent, sadu klíčů, generátor).
Po slavnostním startu čekala děti bojovka, ve které měly symbolicky projet co nejvíce evropských zemí a poslat z každé z nich
pohlednici. Tu si mohli koupit v obchodě se suvenýry, ale aby to
nebylo tak lehké, museli o ni požádat v jazyce té dané země. Takže se snad i něco přiučili.
Během dalších dnů kluci a děvčata projeli Afrikou, Severní
a Jižní Amerikou, Asií a Austrálií. Cestou si zkusili například
„mumifikovat“ jednoho člena z týmu, pašovat zlato a tabák v Kolumbii nebo si vlastnoručně vytvořit japonskou ikebanu. Oslavili
svátek mrtvých „dia de muertos“ v Mexiku, zápasili jako bojovníci
sumó nebo ochutnali dobroty pocházející z Jižní Ameriky. Celý týden pak všichni zakončili velkým závodem žlutých trabantů a malucha. A pak jsme se rozešli domů. Na docela dlouho…
Každoročně touto dobou přemítám nad tím, co dalšího máme
ještě s Orly v plánu do konce roku. Myslím na to, co budeme dělat
v lednu a v únoru nebo co nás čeká až na jaře. Letošek mi ovšem
připomněl, že veškeré plány jsou zbytečné a někdy nás něco může
hodně nemile překvapit. A tak bych nám všem přála jen to, aby
ten příští rok 2021 přinesl aspoň o trochu lepší překvapení než
ten letošní.
Zápas sumo

Kateřina Šleglová

Trabanty připraveny na výjezd
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Viry a vetřelci hýbou světem
IJeště před rokem by málokoho napadlo, jak se nám změní život. Ovládl ho koronavirus. Řádí prakticky po celém světě.
Je všude kolem nás. Mluví se o něm v televizi, v rádiu, v novinách,
na sociálních sítích. Byl příčinou i vyhlášení nouzového stavu.
Počet nakažených denně roste po tisících. Byly zavřeny obchody,
kromě potravin, školy ,muzea, divadla, restaurace, byly omezeny
volnočasové aktivity a všeobecně všechny kulturní akce ve společnosti a taky i v naší vesnici. A řeknu Vám, že i z osobní zkušenosti
prožít si nakažení covid 19 není žádný med.
Viry útočí nejen na člověka. Ale můžou napadnout i včely.
Již od 70-tých let minulého století se včelaři ve střední Evropě
potýkají s invazivními vetřelci z Asie – jedná se o roztoče „Varroa destructor“. V naší zemi je propracován organizovaný boj
s tímto roztočem. Tento boj nemůžeme nechat jen na našich včelách, protože u nás chovaný druh včel (kraňka) nemá obranné
mechanizmy, které by byly schopny roztoče porazit. Tomu jsou
uzpůsobeny včely asijské, které svým evolučním vývojem a vzájemným soužitím si našly cestu, jak se roztočů zbavit. U nás chovaná plemena včel medonosných jsou plošně napadena roztočem
Varroa destructor. Bez pomoci včelaře, který musí použít všechny
dostupné metody, aby se roztoči ve včelstvech nepřemnožili, by
včelstva zahynula. Úspěšný chov včel v Česku již není možný bez
soustavné likvidace roztočů přípravky na „léčení – hubení roztočů“. Jeden přeživší roztoč je schopen se za 1 rok (včelařskou sezónu) namnožit asi 200x. Vývojový cyklus roztočů je navázán na
vývoj včel v buňkách. Roztoči, kteří takto parazitují na líhnoucí se
včele, nasávají její krev (u včel nazývanou hemolymfa). Tím včelu
oslabují tak, že jí zkracují život a taková včela se již rodí zakrnělá
a brzy hyne. Vylíhlí roztoči dále přežívají na dospělých včelách
– na nich parazitují a přitom právě hrají velkou roli viry, které
se v celém včelstvu rozmnoží až na takovou míru, že se včelstvo,
které má do zimy normálně cca 10.000 jedinců (včel) úplně vytratí
- uhynou. Jedná se o virovou paralýzu včel. Včelařovi tak zůstane
jen prázdný úl s rámečky bez včel. Tohle se právě se stalo minulou
zimu, kdy spousta včelařů přišla o své včely. I letos již jsou náznaky, že došlo k úhynům.
Ty včely, co přežily loňskou zimu, byly navíc oslabeny – nebyly
schopny využít brzkou snůšku z ovocných stromů – v naší nadmořské výšce vše kvete již v dubnu. V první dekádě měsíce května
dokvétají z ovocných stromů již jen jabloně. V tomto roce 2020 po
celkem slunném měsíci dubnu přišel studený máj, to znamenalo,
že co si včely v dubnu donesly, to potom následně spotřebovaly.
Hlavní snůškový měsíc nastává v měsíci červnu. Letošní červen byl
v Pitíně velmi bohatý na srážky, prakticky každý den pršelo, půda
byla již zcela nasáklá a rozvodněná Olšava byla toho svědkem.
Celkový medný výnos letošního roku nezachránila ani lípa – a tak
se stalo, že většina včelařů je na vánoce již bez medu.

Tento hmyz se rychle množí, protože v našich končinách nemá
přirozeného nepřítele. Kromě toho, že zapáchají a koušou, tak
likvidují naše domácí berušky. Doma si je tedy rozhodně nedržte
a likvidujte je. Navíc jsou velmi škodlivé pro mšice, které jsou velmi důležité pro vznik medovice. Tato sladká šťáva pochází z mízy

Roztoči Varroa destructor parazitují na včele
stromů a je po zpracování mšicemi základem medovicového
medu. Tento med je chuťově velmi lahodný a vzniká díky našim
rozsáhlým lesním porostům v okolí Pitína a symbióze mšic, které
na nich vegetují.
A to není poslední asijský vetřelec, který v naší přírodě nemá
co dělat. Už se na nás valí další nebezpečný invazivní druh a to
je sršeň asijská. Tato sršeň asijská (Vespa velutina), která se před
lety dostala spolu se zbožím z Číny v kontejneru do Francie, se
opět o něco přiblížila k českým hranicím. Několikrát už byla spatřena i v sousedním Německu, uvedla v odborné zprávě rakouská
agentura AGES. V současnosti by podle odborníků mohla být už
v oblasti Bavorska, zhruba 150 až 200 kilometrů od českých hranic. Výskyt tohoto druhu sršně znepokojuje včelaře, hmyz je totiž
mimo jiné známý jako zabiják včel. „Obáváme se toho, že se sršeň
asijská jako invazivní nepůvodní druh do České republiky dostane, protože proti ní se naše včela medonosná neumí bránit. Byl
by to pro nás další problém k těm, co už máme nebo co mají naše
včely – nemoci, pesticidy a nedostatečná výživa, když chybí pylová
pestrost v krajině.”
Včela medonosná si neumí svůj úl před sršní asijskou ochránit.
Sršeň včelu zachytí a nejprve jí ukousne hlavu. Několik sršní dokáže zlikvidovat i celé včelstvo.

Aby toho nebylo málo, co nám invazivní druhy z Asie přinášejí, tak se nám tu již několik let vyskytují slunéčka východní – viz
obrázek , všimněte si že mají daleko více teček než naše slunéčka
sedmitečná.

Tato asijská sršeň je menší než naše sršeň obecná, nenechte
se ale tím mýlit, její jed je daleko silnější a tyto sršně jsou velmi agresivní pro své okolí a tedy i pro lidi. Tyto sršně napadají
Slunéčko východní
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a pronásledují všechny, co se k hnízdu jen přiblíží. Toto chování
sršně asijské je tedy hodně rozdílné oproti naší sršni obecné, která
sice budí respekt svojí velikostí, ale v podstatě je mírná a pokud ji
vyloženě nebudete dráždit, tak Vám nic neudělá.

Přesto všechno přeji našim pitínským spoluobčanům jménem všech včelařů naší organizace mnoho štěstí zdraví a pohody
v novém roce 2021. A snad i naději, že všechno špatné je i pro
něco dobré.

Tento článek, co letos píši ,není moc pozitivní, ale spíš poučný,
že globalizace nepřinesla do našich domovů nejenom radost z levného asijského zboží, ale i nechtěné vetřelce, kteří nám budou
ztrpčovat naše žití.

předseda ZO ČSV Bojkovice z.s.

Ing. Otakar Savara

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pitín.
Činnost základní organizace byla v roce 2020 poznamenána
epidemií COVID-19 a nutnými opatřeními, vyhlášenými pro celou společnost. Činnost a plnění plánovaných úkolů v roce 2020 se
tedy zhustila do letních měsíců.

většina má odpracováno několik desítek hodin . Při této informaci
chceme poděkovat hlavně panu starostovi a obecnímu úřadu, bez
jejich pomoci by základní organizace výše uvedené opravářské
práce v areálu nemohla provést. Ještě jednou děkujeme.

V letošním roce byla velká úroda ovoce, a proto zařízení pro
kotlení trnek bylo v provozu nepřetržitě po dobu 17 – ti dní. Podařilo se uspokojit zájemce o kotlení a je nutné i touto cestou
poděkovat paní Remešové, která se celých 17 dní věnovala všem
zájemcům, pracovala u kotlení každý den a odpracovala ve prospěch základní organizace hodně přes 100 hodin.

Základní organizace doplňovala průběžně mini muzeum
o další exponáty a v průběhu zimního období budou provedeny
opravy exponátů. Návštěvnost muzea se ustálila na více než 100
osobách a nejvzdálenější návštěvníci byli ze Stříbra a Bratislavy.

ČZS pokračoval v provádění dalších oprav a úprav ve svém
areálu. Zavedli jsme vodu do záchodu, instalovali nový záchod,
dále jsme vyměnili latění a položili mladší střešní krytinu na polovině střechy nad klubovnou, provedli příslušné klempířské práce.
Zároveň byla provedena úprava terénu celého areálu. Byla odpracována řada brigádnických hodin a „akce střecha“ se účastnilo
naráz i 16 členů. Duší těchto prací byli přátelé J.Vaculín a J. Šasinka, kteří rovněž v areálu odpracovali hodně přes 100 brigádnických hodin, ale museli bychom jmenovat snad všechny členy, když

Areál byl využit k oslavě narozenin a jiných rodinných událostí
členů orgaizace i dalších občanů obce, k setkání rodičů s dětmi
apod. I pro příští rok nabízíme areál k využití všem občanům.
Pro rok 2021 chceme dokončit opravy střech u 2 objektů, upravit venkovní sezení u ohniště a zatraktivnit areál pro využití občany a určitě budeme pokračovat i v rozšiřování mini muzea, kdy
prosíme občany, kteří mají starší stroj či nástroj, aby jej zapůjčili
do muzea.
ZO ČZS Pitín
JUDr. Stanislav Novotný

Klub důchodců – pinponkáři
I v této, nejen pro sport nepříznivé době, se schází (pokud
to dovolí okolnosti), parta sportovních nadšenců, důchodců,
kteří jednou týdně měří své síly nad pinpongovým stolem,
v němž nejde o výsledky, ale o pohyb a setkání s přáteli v úzkém kolektivu.
Jelikož nám zavřeli i hospodu, kde probíhala druhá fáze zápasů a rozebírali jsme odehraná utkání, musí nám vystačit ty
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2 hodiny strávené v zasedačce obecního úřadu, kde nám vedení
obce umožňuje hrávat, za což mu patří velký dík.
Abychom v budoucnosti mohli pokračovat v této bohulibé
činnosti, bylo by třeba doplnit náš tým novými nadšenci, kteří
budou pravidelně a rádi chodit na pinec. Přijďte mezi nás, těšíme se na Vás.
Karel Salvet
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Tělovýchovná jednota Pitín v roce 2020
S koncem roku 2019 jsme se rozloučili 1. ročníkem tenisového turnaje mezi vánočními svátky s tím, že pro rok 2020 jsme si
naplánovali další fotbalové, tenisové, nohejbalové a volejbalové
aktivity. To jsme ale ještě netušili, jak bude rok 2020 složitý nejen
pro sportování, ale pro život a zdraví obecně. Začali jsme se pravidelně scházet i na tenise a nohejbale, což vyvrcholilo turnaji, které
se podařilo uspořádat. Na konci loňského roku 1. ročník tenisového
turnaje ve čtyřhrách, kterého se zúčastnilo 12 hráčů a turnaj vyhrála dvojice Pavel Schäffer a Dagmar Maňasová před dvojicí Jožka
Šustek, Adam Kozubík. V létě se nám podařilo na Nivě uspořádat
silně obsazený turnaj v nohejbale trojic „O pohár Bílých Karpat“,
kterého se zúčastnilo 15 tříčlenných družstev, z nichž bylo nejen
6 týmů domácích z pitínských spolků, ale dorazily třeba i týmy z Jeseníku nebo Senice na Hané. Turnaj vyhrál velmi silný tým z Bylnice
před Šanovem a Senicí na Hané. Na 4. a 6. místě se potom umístily
týmy reprezentující Pitín (TJ a Myslivci).

Benjamínek - Přípravka
Kluci a holky z benjamínků se scházeli v měsících, kdy to bylo
možné jednou týdně pod vedením Michala Vrby, Marka Kúdely a Milana Smolky. Nejprve v zimních měsících v hale, následně
v červnu, v září a v říjnu venku na hřišti. V poločase zápasu mužů
s Korytnou si taky děti zahrály svůj první zápas se stejně starými
dětmi z Bojkovic. V případě, že děti vydrží, přihlásili bychom je
v příštím soutěžním ročníku do okresní soutěže přípravek.

V roce 2020 jsme opět zajišťovali činnost 5 fotbalových týmů,
a to benjamínků, žáků, dorostu, mužů a starých pánů, stejně jako
v minulých dvou letech ve spolupráci se Slováckou Viktorií Bojkovice. Absolvovali jsme zimní přípravu a všechny týmy se těšily
na dohrání soutěžního ročníku 2019/2020. Ale i do fotbalu zasáhla
koronavirová pandemie a fakticky jsme se na hřiště všichni vrátili
až koncem května, kde se mužům, dorostu, žákům i starým pánům
podařilo domluvit přátelské zápasy. Soutěžní ročník 2019/2020
byl zrušen. Jarní fotbalové volno jsme alespoň využili pro opravy
na hřišti, kdy došlo k instalaci nových laviček, nátěrům střídaček,
zábradlí a laviček. Byli jsme velmi rádi, že jsme si alespoň na konci června mohli udělat radost návštěvou našich přátel z družební
obce Šajdíkové Humence, a že se odehrály tradiční přátelské zápasy mužů a starých pánů, kterým předzápas zajistil tým dorostu
s Valašskou Polankou. Ze hřiště jsme potom všichni odešli na zábavu k hasičárně a naplnili „družbu“ až do odjezdu autobusu po
půlnoci.
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Žáci
Hodnotí vedoucí týmu Petr Pospíšil
Stejně jako u ostatních družstev, tak i v žácích byla jarní část
sezóny zrušena. Příprava na nový soutěžní ročník 2020/2021 začala letním soustředěním formou příměstského tábora od 27. 7.
do 31. 8. na bojkovském stadionu a několika přátelskými utkáními. V podzimní části tým zatím odehrál 8 mistrovských zápasů
a do konce zbývají dohrát tři soutěžní kola. Se 7 vítěznými zápasy
a 1 prohrou se žáci zatím „drží“ v tabulce na 2. místě pouze
o rozdíl skóre za Nivnicí.
Realizační tým:
trenér Kamil Berčík, vedoucí mužstva Petr Pospíšil
Nejlepším střelcem je zatím Adam Bětík s 11 vstřelenými góly.
Za tým žáků v soutěži nastoupili Matěj Berčík, Štěpán Jál, Jan
Janůj, Tadeáš Pešek, Lucie Pospíšilová, Tomáš Raždík, Martin
Chmela, Michal Ridoško, Viktor Michalec, Dalibor Toman, Martin
Podškubka, Michal Šimoník, Adam Kalík, Adam Bětík, Antonín
Koubek, Adam Koudela, David Kočica, Nicolas Dirda, Ladislav
Mlček, Bronislav Valíček, Miroslav Zemánek, Matyáš Urbánek

Hráči, kteří nastoupili na podzim 2020:
Matyáš Liška, Tomáš Andrlík, Michal Machala, Jakub Klimeš, Miloš Klimeš, Vojta Malár, Tomáš Malár, Martin Kalík, Erik
Svoboda, Vojta Kovář, Filip Kalík, Honza Konečný, Štěpán Surý,
Honza Gago, Adam Sekér, Michal Vrba ml., Tomáš Zatloukal,
Adam Fojtík, Marek Kovačík, Jirka Masařík. Trenéři: Filip Urbánek, Pavel Míča a Michal Vrba st.

Muži
Hodnotí trenér Roman Stružka
Jelikož sezóna 2019/20 nebyla dohrána z důvodu opatření
proti šíření nemoci Covid – 19, zhodnocení se bude týkat celého
fotbalového roku 2020.
Příprava na jarní sezónu začala 30.1. a byla ukončena kvůli
vládnímu opatření 12.3., později byla také zrušena celá jarní sezóna. Za toto období jsme odtrénovali 11 tréninkových jednotek
a odehráli jsme dva přípravné zápasy s bilancí 1 prohra a 1 remíza. Poté bylo veškeré naše fotbalové dění ukončeno. Fotbal mohl
znovu ožít až v květnu a protože jsme byli už natěšení, začali jsme
od 22.5. až do 27.6. znovu trénovat. V tomto období jsme odehráli
i čtyři přípravné utkání s bilancí 3 výhry a 1 remíza. Po posledním
přípraváku jsme si dali na měsíc volno.

Dorost
Hodnotí vedoucí týmu Michal Vrba st.
Přestože byl dorostu nabídnut postup do krajské soutěže, zůstali jsme hrát okresní přebor. To hlavně z toho důvodu, aby všichni hráči byli vytížení a zároveň mohli hrát zároveň krajský přebor
za Bojkovice a vypomáhat i mužům v okresní soutěži. Po odehraných 6 kolech jsme po podzimu na 1. místě za 5 výher a jednu
remízu v Hradčovích, před právě Hradčovicema a Uherským Ostrohem, kteří mají shodně stejně 16 bodů. Většina kluků zároveň
nastupovala i v krajském přeboru dorostu, kde se aktuálně Bojkovice drží na 3. místě.
Pitínský zpravodaj

Příprava na novou sezónu začala 31.7. a byla velmi krátká, protože už 16.8. nás čekalo první mistrovské utkání po dlouhé době.
Za toto období jsme stihli jen tři tréninky a odehráli jsme čtyři přípravná utkání. Dvakrát jsme zvítězili, jedenkrát remizovali
a prohru jsme utrpěli v modelovaném utkání s A dorostem SK SV.
Vyhráli jsme taktéž přípravný turnaj v Šanově, kde byli tradiční
soupeři Šanov a Rokytnice.
Ostrý start do podzimní sezóny nás čekal 16.8. v Uh. Brodě
s Orlem. Kvalitního soupeře se nám podařilo po velmi dobrém
výkonu porazit na jeho hřišti 4:2, což nám dodalo patřičné sebevědomí. Postupně jsme porazili Rudice 4:0, remizovali v Suché
Lozi 1:1, porazili Bystřici p. Lopeníkem 5:2, Korytnou 5:1, remizovali v Komni 3:3, porazili Bánov 3:2 a Přečkovice 5:2. Kromě
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zápasu v Komni, kde jsme ztratili body po nezodpovědném výkonu, jsme odehráli velmi dobrá utkání a kvalitní výkony jsme potvrdili v Bánově, kdy se nám podařilo otočit nepříznivý stav 2:0.
Dvě kola před koncem byla soutěž přerušena z důvodu opatření
Covid-19. V podzimní části jsme 6x zvítězili a 2x remizovali, získali jsme 20 bodů při skóre 30:13, což znamená 2 místo se ztrátou
2 bodů na první Bánov, který má však o jeden odehraný zápas více.
Nejlepším střelcem se stal dorostenec Miloš Klimeš se 7 brankami. Umístění po podzimní části je velmi dobré a dává nám naději
v boji o první příčku, o kterou se v této sezóně chceme porvat. Pozitivem je začleňování hráčů dorostu do tréninků a zápasů pitínského týmu, a začleňování do zápasů hráče A týmu Bojkovic, kteří
mají menší vytížení a potřebují herní praxi.
Celkem jsme v tomto roce odehráli 18 utkání (10 přípravných,
8 mistrovských) s bilancí 11 výher, 5 remíz, 2 prohry a skóre 60:40.
V utkáních nastoupilo 39 hráčů. Nejlepší střelec Miloš Klimeš
vstřelil 8 branek. Dlouhodobě zraněný Jakub Lukáš nastřílel
v přípravě 7 branek (přejeme brzké uzdravení).
Na závěr nezbývá než doufat, že se běžný život vrátí do normálu a my se budeme znovu moci naplno věnovat fotbalu jako dříve.
Realizační tým:
trenér Roman Stružka, asistent trenéra Vlastimil Šašinka, vedoucí družstva Karel Holík st.
Kádr družstva v mistrovských zápasech (v závorce počet zápasů,
vstřelených branek / obdržených branek).
•Pitín (Bojkovice B):
brankař Michal Juriga (4; 5) - Adam Savara (3; 0), Pavel Schäffer
(8; 0), Zdeněk Spáčil (8; 2), David Lukáš (7; 1), Marek Kuchař (7;
1), Adam Kozubík (2; 0), Karel Holík ml. (6; 0), Roman Martinec
(8; 0), Filip Vápeník (6; 2), Petr Gabrhel (3; 0)
• Dorost:
brankař Michal Machala (2; 5) - Tomáš Andrlík (1; 1), Jakub Klimeš (2; 0), Miloš Klimeš (6; 7), Michal Králík (1; 0), Adam Kundrata (1; 0), Jan Gago (7; 1), Martin Kalík (4; 0), Filip Kalík (4; 0),
Michal Vrba ml. (4; 0), Michal Machala (4; 3)
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• Bojkovice A:
brankař Viktor Polášek (2; 3) - Martin Varaďa (6; 6), Jaroslav Kříž
(4; 0), Dominik Slavíček (1; 1), Adam Kalina (1; 1), Patrik Martinec (3; 3), Tomáš Vavrečka (3; 0)

STARÁ FOTBALOVÁ GARDA PITÍN 2019
Hodnotí vedoucí týmu Milan Navrátil
Divný „korona“ rok zasáhl i organizaci zápasů týmu našich
„starých pánů“. Ze všech družstev TJ Pitín však asi nejméně,
i když 3 zrušené zápasy nás taktéž neminuly.
První jarní karanténní vlna upoutala doma všechny, včetně
těch sportumilovných. O to větší radost byla 12.5., kdy byl povolený první trénink a sešel se na něm neuvěřitelný počet 22 hráčů
všech různých věkových kategorií. Asi padl i klubový rekord…😊.
Zápasy jsme zahájili tradičně doma s Šanovem, namísto obvyklého hodového termínu to bylo až 30.5. Fotbalovou chuť po dlouhé
pauze jsme si spravili vysokým vítězstvím 8:1 (góly Sviták 2, Prachař 3, Valíček, Ogrodník, Kavka). Další zápas na hřišti v Bylnici
musel být kvůli tragické události na hřišti hodinu před začátkem
zrušen, a tak jsme si na konci června smlsli na týmu družebních
Šajdikových Humenců 4:0 (góly Kavka, Lisoněk, Prachař a Valíček). Třetí domácí zápas v polovině července byl zrušen kvůli
prudkému dešti a první letošní porážku jsme museli zkousnout
v Bylnici, prohráli jsme po solidním výkonu, avšak vysoko 3:7
((branky Prachař 2 a Svoboda). Kvůli malému množství hráčů
jsme museli odvolat první zápas v Šanově, v odloženém jsme prohráli 1:2 (Savara).
Chuť jsme si spravili v domácím zápase s Ostr. Lhotou vítězstvím 5:1 (Prachař 2, Vykydal, Sviták, vlastní). Následovat měl
tradiční turnaj Šohaj Cup právě v Ostr. Lhotě, ale tady již zasáhla protikoronavirová opatření se zrušením akcí s větší účastí, tak
jsme byli rádi, že jsme stihli ukončit sezónu domácím zápasem
s Bylnicí 2:3 (Prachař, Gabrhel).
Do zápasů zasáhli tito hráči: Petr a Miloš Jančaříkovi, Josef
Přerovský, Petr Kavka, Milan Navrátil, Petr Machala, Drahoš
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a Přemek Prachařovi, Václav Peřina, Adam Kozubík, Broněk
Valíček, Petr Gabrhel, Martin Svoboda. Pavel Berčík ml., Michal
Šimoník, Luboš Valter, Marek Vykydal, Vlastik Ogrodník, Lukáš
Lisoněk a Radek Hamáček.
Zahájili jsme sezónu velkým zájmem hráčů o pohyb a fotbal,
starších ročníků se z nich však rekrutovalo velmi málo, účast slabá
a často jsme bojovali o to, abychom vůbec tým mohli do zápasu
postavit, mnohdy jsme si museli hráče i půjčovat od soupeře. Bohužel hodně hráčů již s aktivním fotbalem skončilo a na mužstvo
se posunula dlouholetá generační krize z prvního týmu mužů.
Díky ní tak nemůžeme zaručit, že se pravidelné zápasy staré gardy
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budou uskutečňovat i v dalších letech. Na tradiční družební utkání se Š. Humenci však síly určitě zmobilizujeme!
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem pitínským spolkům,
obci Pitín a Sportklubu Niva za podporu při činnosti i při pořádání turnajů, zápasů a setkání.
Přejeme všem Pitíňanům pěkné prožití vánočních svátků a do
roku 2021 hlavně hodně zdraví, štěstí, životní elán a co nejrychlejší návrat k normálnímu životu a ke sportovním aktivitám.
TJ Pitín
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Společenská kronika
Naši noví občánci
17. 12. 2019
30. 12. 2019
1. 1. 2020
9. 2. 2020
16. 4. 2020
8. 8. 2020
22. 8. 2020

Anna Hynková
Laura Palátová
Barbora Jurásková
Jozef André
Michaela Juračková
Rozálie Malcová
Laura Tomanová

29. 8. 2020
20. 9. 2020
29. 9. 2020
13. 10. 2020
3. 11. 2020
27.11.2020

Šárka Ševčíková
Anežka Schwarzová
Adéla Manová
Jan Červenka
Klára Popelková
Michal Peřestý

V roce 2020 oslavili svá životní jubilea
70 let –
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Slámová Marie
Bajerová Anna
Jančařík Miloslav
Datinský Ludvík
Koželuhová Ludmila
Urbánková Věra
Krahula Antonín
Roubalíková Božena
Krahulová Marie
Salvetová Marie
Jál František

80 let –
			
			
			

Navrátilová Marie
Kovářová Marie
Berčíková Marta
Michalčíková Angela

85 let –
			
			
			

Sukaný Josef
Foltová Julie
Ondráček Milan
Berčíková Stanislava

75 let –
			
			
		
			
			
			
			

Pippalová Marie
Trtek Josef
Teplý Miroslav
Spáčilová Marie
Chrástek Antonín
Mičíková Helena
Poláchová Ivanka
Martinovič František

91 let – Večeřová Božena

90 let – Berčík Bohuslav

93 let – Jálová Anna
94 let – Krahulová Anna
101 let – Koželuhová Ludmila

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

Už nejsou mezi námi
8. 1. 2020
15. 1. 2020
24. 5. 2020
13. 6. 2020
15. 7. 2020
17. 8. 2020
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Marie Zemánková
Františka Knotková
Josef Mareček
Petra Ševčíková
Marie Spáčilová
Vladimír Fusek

95 let
92 let
71 let
44 let
97 let
88 let

3. 9. 2020
14. 10. 2020
8. 11. 2020
21.11.2020
28. 11. 2020

Karla Juračková
Martin Mareček
Jarmila Kundratová
Anežka Miškaříková
Blažena Daňková

53 let
46 let
62 let
84 let
87 let

Pitínský zpravodaj

Tříkrálová sbírka

Fašanky

Ludmila Koželuhová

Angela Michalčíková

Nohejbalový turnaj

Hospodská grilovačka

1. svaté přijímání

Dětský karneval

2020
Historie a současnost pitínského nádraží
Tzv. Horní Vlárská dráha byla postavena v letech 1883 –
1888 a byla součástí mezinárodní železniční trasy Brno – Trenčianska Teplá. Dne 28. října 1888 byla do provozu uvedena
nejen celá Vlárská dráha, ale také budova pitínského nádraží
čp. 159 i se dvěma kolejemi. V roce 1920 byla železniční trať
z provozních důvodů rozšířena na tři dopravní koleje a roku
1928 byla přidělena pod stanici Slavičín, kdy fungovala jako
výhybna. Nádraží v Pitíně se objevilo i ve filmu „Už se nebojím“, který se v roce 1984 natáčel v blízkém okolí. V roce 2004
zde byla ukončena dopravní služba a postupně došlo k redukci
kolejí až na jednu s návěstidly automatického hradla. Nádraží
zůstalo nevyužito a po jeho převodu z Českých drah na Správu železniční dopravní cesty bylo rozhodnuto budovu zbourat.
A tak se i stalo – po 130 letech padlo pitínské nádraží k zemi
a původní budovu připomíná pouze stožár s návěstidlem.

„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.“

