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Příprava máje

Hody

S písničkú do Pitína

Pouť v kapli Panny Marie Kopanické

Nohejbalový turnaj O pohár starosty

Adventní koncert

Zima 2013

Návštěva Pitínských Kopanic

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
s blížícími se vánočními svátky a koncem roku 2013 se můžeme upřít k určitým zamyšlením a hodnotit, jaký ten rok vlastně byl.
Hodnotí se osobní zdraví a zdraví našich nejbližších, ale také se hodnotí celkový průběh roku po stránce ekonomické i po stránce jeho
celkového prožití.
Pro nás, kteří jsme ve vedení obce, je to období, kdy rekapitulujeme, jak se nám daří naplňovat volební program a jak velmi jste se s ním
ztotožnili. Snaha obce určitě je, aby spokojenost občanů byla co největší, ale ne vše se nám podařilo naplnit, tak jak jsme si předsevzali.
Jistě někteří nebudou spokojeni, protože by chtěli to či ono. Ale nejde vyhovět všem. Ani my nejsme neomylní či dokonalí, ale věřte, že
konáme vše proto, abychom uspokojili co nejvíce občanů. K nikomu se nestavíme zády ani nejsme arogantní, jak možná někteří prezentují.
S nadcházejícím koncem roku mohu především díky Vám všem, kterým není lhostejný vzhled a společenský život v naší obci a Vám kdo
svým přístupem přispíváte ke stále se zlepšujícímu životnímu prostředí, tím že pečujete o své domy, zahrádky, předzahrádky, dbáte o pořádek a čistotu, třídíte odpad a neznečišťujete vzduch spalováním nevhodného paliva, poděkovat.
Musím také poděkovat dobrovolným spolkům, sdružením, příspěvkovým organizacím, členům zastupitelstva obce, členům výborů
a v neposlední řadě, pracovníkům obecního úřadu.
Obracím se na Vás, abychom společně pokračovali v nastoleném trendu a přístupu a postupně ještě lépe zlepšovali naše okolí, společenský a kulturní život.
Je zřejmé, že každý z nás má jiné možnosti a je limitován různými okolnostmi. Přesto se domnívám, že lze přispět k našemu poklidnému
soužití maličkostmi, například dbát o pořádek ve vsi, nenechat si ničit soukromé, ani obecní vybavení, usmát se na souseda/dku a vzájemně se pozdravit, neomezovat sobecky okolí, prostě být k sobě ohleduplní. A buďme na svou obec hrdí. Vždyť jsme dokázali společně hodně
věcí, stačí se jen pořádně porozhlédnout, nebo otevřít náš zpravodaj a přečíst si co všechno dokázaly spolky, sdružení, ale i soukromé osoby
bez nároku na jakoukoliv odměnu.

A co se v tomto roce realizovalo pro občanskou vybavenost obce?
•
•
•
•

předně to byla oprava nátěrů obecního úřadu – 112.000,- Kč
rekonstrukce komunikace ke hřbitovu – 968.000,- Kč, z toho dotace poskytnutá Zlínským krajem 386.000,- Kč
rekonstrukce komunikace a chodníků horní konec – 1.426.000,- Kč, z toho dotace Ministerstva pro místní rozvoj 600.000,- Kč
příspěvky na provoz příspěvkových organizací – mateřská škola – 500.000,- Kč, základní škola – 470.000,- Kč, SPORTKLUB
NIVA – 930.000,- Kč
• oprava místních komunikací v obci
• splácení úvěru a mnoho jiných pro obec závazných investic.

Rekonstrukce místní komunikace u hřbitova

Rekonstrukce místní komunikace Horní konec

A co nás čeká v posledním roce
volebního období 2014?
Především zahájení výstavby komunikace Drahy- Lány, které
jak všichni zastupitelé i občané víme, nebylo dosud možné realizovat z důvodu železničních přejezdů, jejichž rekonstrukci ČD
slibovaly již několik let a realizovaly až v letošním roce. Tímto
jsme mohli začít s realizací projektové dokumentace k výstavbě
komunikace.
Neméně důležitá je pro naše občany oprava komunikací na
Pitínských Pasekách, na kterou někteří z nich čekají desítky let,
to jsou stěžejní a poslední větší stavby, které jsme měli v programu. Navíc se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva životního
prostředí na opravu dětského hřiště v mateřské škole ve výši cca 2
mil. Kč.
A co závěrem. Ještě jednou Vám všem chci poděkovat a ve
volebním roce mějte dobrou ruku při vhazování obálek do uren,
vybírejte pečlivě, protože i na Vás bude záležet, kdo bude zvolen.
Jedno lidské přísloví říká:“ Nedej na řeči, ale na činy“.

Rekonstrukce místní komunikace u hřbitova
Pitínský zpravodaj

Krásné a požehnané vánoce, hodně zdraví a spokojenosti v novém roce přeje Martin Zálešák, starosta
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Z jednání Zastupitelstva obce Pitín
Zastupitelstvo obce Pitín
č. 12 – 8. 2. 2013
• schválilo rozpočet obce Pitín na rok
2013, celkové příjmy rozpočtu obce
ve výši 10.756.700,- Kč, financování
155.500,- Kč a celkové výdaje rozpočtu
10.912.200,• schválilo rozpočtové limity do 30.000,Kč starosta, do 700.000,- Kč rada obce
• schválilo rozpočtový výhled obce na
období 2014 – 2016
• souhlasí se zařazením do územní působnosti Místní akční skupiny Bojkovska a také souhlasí s přípravou ISÚ
(Integrované strategie území) na svém
území
• schválilo podporu výzvy „Zastavte
dokončení II. fáze reformy veřejné
správy“, která požaduje zachování
stávajících úředních úkonů (vydávání
občanských průkazů a pasů, vydávání
úplných stavebních povolení na stavebních úřadech)
• vzalo na vědomí petici požadující vybudování parkoviště a sociálního zařízení u místního hřbitova a pokácení
thůjí na místním hřbitově

č. 13 – 17. 5. 2013
• schválilo účetní závěrku obce Pitín za
rok 2012
• schválilo závěrečný účet obce za rok
2012
• vzalo na vědomí zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Pitín
za rok 2012
• vzalo na vědomí hospodaření obce za
období 1. – 3. 2013
• schválilo směnu nemovitostí – Obec
Pitín – vlastník pozemku odděleného
geom. plánem z parcely 5456/7 – parc.
č. 5456/20 o výměře 107m2 cena dle
znaleckého posudku 4.500,- Kč a pan
O. K., Pitín – vlastník pozemku parc. č.

36 o výměře 25m2 cena dle znaleckého
posudku 2.270,- Kč, rozdíl výměr bude
doplacen dle znaleckého posudku
• schválilo odprodej nemovitosti – vlastník Obec Pitín, kupující pan J. J., Pitín,
Obec Pitín – vlastník pozemku odděleného geom. plánem z parc. č. 1135/1
– parc. č. 1135/6 o výměře 101 m2, cena
dle znaleckého posudku 4.250,- Kč
• schválilo bezúplatný převod nemovitosti – vlastník (převodce) ČR-Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha a nabyvatel Obec Pitín,
ČR- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – vlastník pozemku
parc. č. 5420/16 o výměře 5m2
• schválilo výjimku z počtu žáků na školní rok 2013 – 2014, obec se zavazuje
uhradit zvýšené náklady spojené s výjimkou a pověřilo RO a ředitelku ZŠ
do příštího zasedání ZO vypracovat
analýzu a návrh opatření na řešení situace s počtem žáků v dlouhodobějším
horizontu

č. 14 – 16. 8. 2013
• vzalo na vědomí hospodaření obce za
období 1. – 6. 2013
• vzalo na vědomí hospodaření mateřské
a základní školy za období 1. – 6. 2013
• vzalo na vědomí hospodaření p.o.
SPORTKLUB NIVA ZA OBDOBÍ 1.
– 6. 2013
• schválilo 2. rozpočtové opatření obce
• schválilo odkup nemovitostí – vlastník,
Římskokatolická farnost Pitín, kupující Obec Pitín, Pitín 18, Římskokatolická farnost Pitín - vlastník pozemku
odděleného geom. plánem z parc. č.
37/2 – parc. č. 37/4 o výměře 99 m2
a vlastník pozemku odděleného geom.
plánem z parc. č. 2257 – parc. č. 2257/2
o výměře 210 m2, cena dle znal. posudku ve výši 2.220,- Kč

• schválilo dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
na území Zlínského kraje veřejnou
autobusovou linkovou dopravou mezi
Zlínským krajem a Obcí Pitín

č. 15 – 15. 11. 2013
• vzalo na vědomí hospodaření obce za
období 1. – 9. 2013
• schválilo 4. rozpočtové opatření obce
• schválilo rozpočtové provizorium hospodaření obce Pitín na rok 2014 až do
schválení rozpočtu obce na rok 2014,
po dobu provizoria bude čerpána max.
1/12 provozních výdajů z roku 2013
• schválilo odprodej nemovitosti – prodávající Obec Pitín, Pitín 18, 687
71 Bojkovice a kupující S. Z., Pitín,
Obec Pitín – vlastník pozemku parc. č.
5457/6 o výměře 8m2, cena dle znaleckého posudku 726,- Kč
• schválilo odprodej nemovitosti – vlastník Obec Pitín, Pitín 18, 687 71 Bojkovice, kupující M. H., Pitín, Obec Pitín
– vlastník pozemku odděleného geom.
plánem z parc. č. 5457/1 – parc. č.
5457/7 o výměře 35 m2 , cena dle znal.
posudku 1.270,- Kč
• schválilo financování projektu „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany pro
město Uherský Brod a obce horního
Poolšaví“, prioritní osa 1 Zlepšování
vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory
1.3 Omezování rizika povodní, 1.3.1
Zlepšení systému povodňové služby
a preventivní protipovodňové ochrany
č. projektu CZ.1.02/1.3.00/11.11366
z vlastních zdrojů obce ve výši
201.672,- Kč

Z jednání Rady obce Pitín
Rada obce Pitín
č. 40 – 16. 11. 2012
• schválila
zakoupení
automobilu
pro spol. Lesy Pitín s.r.o. v ceně do
50.000,- Kč
• schválila dohodu o narovnání s Ing.
Tomečkem v částce 161.000,- Kč s tím,
že dohoda bude doplněna po právní
stránce JUDr. Frajtem
• schválila dohodu o úhradě neinvestičních nákladů na provoz ZŠ T.G.M.
a školní jídelny při ZŠ ve školním roce
2011/2012 ve výši 149.878,- Kč
• schválila dodatek č. 3 ke Smlouvě
o spolupráci při tvorbě, aktualizaci
a správě digitální technické mapy obce
se Zlínským krajem
• schválila žádost o pronájem KD za
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účelem pořádání zumba party dne 15.
12. 2012, pokud bude ukončena výmalba KD
• schválila členy kontrolního výboru
k provedení inventarizace majetku
obce a plán inventur na rok 2012
• doporučila ZO schválit odprodej pozemku parc. 1135/1, vlastník Obec Pitín, panu J. J., bytem Pitín
• schválila zvýšení příspěvku na provoz
příspěvkové organizace SPORTKLUB
NIVA ve výši 50.000,- Kč

č. 41 – 30. 11. 2012
• pověřila ředitelku organizace SPORTKLUB NIVA k doplnění podkladů
hospodaření organizace v roce 2012
a v roce 2013 dle projednaných návrhů
• pověřila starostu k jednání s firmou SB

projekt s.r.o. o podmínkách převzetí
místních komunikacích a propustků
do správy obce
• schválila, že v Pitínském zpravodaji
nebudou zveřejňovány příspěvky politických stran

č. 42 – 13. 12. 2012
• neschválila zveřejnění příspěvku politické strany KSČM v Pitínském zpravodaji
• schválila 3. rozpočtové opatření obce
Pitín 2012
• schválila dohodu o narovnání mezi
Ing. Františkem Tomečkem a Obcí
Pitín
• vzala na vědomí petici, kterou podala
p. S. S., Hostětín a pověřila starostu
pozvat na jednání RO leden/2013 záPitínský zpravodaj

Z jednání Rady obce Pitín
stupce obcí Šanov a Hostětín k projednání požadavků petice k místnímu
hřbitovu a možnosti financování
• schválila dodatek č. 2 se zhotovitelem
Luďkem Savarou, Pitín 306 k provedení víceprací v KD v ceně 34.246,- Kč
bez DPH

– Pitín“
• schválila provedení odvozu zeminy
z valu ve sportovním areálu Niva firmou JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.,
Štítná nad Vláří v ceně 125.454,- Kč
vč. DPH

č. 43 – 7. 1. 2013

• schválila rozdělení finančních prostředků organizacím na rok 2012
následovně: OREL – jednota Pitín
20.000,- Kč, MS červený kříž Pitín
6.000,- Kč, Český zahrádkářský svaz
3.000,- Kč, Myslivecké sdružení Pitín
– Hostětín 10.000,- Kč, TJ SOKOL Pitín 3.000,- Kč, ZO ČSV Bojkovice o.s.
3.000,- Kč, TJ Pitín 55.000,- Kč
• schválila hospodářský výsledek ZŠ
Pitín za rok 2012 a převod hospodářského výsledku ve výši 32.501,54 Kč do
rezervního fondu
• schválila žádost ředitelky ZŠ o povolení čerpání finančních prostředků
z rezervního fondu ZŠ ve výši 43.990,Kč na zakoupení vypalovací pece na
keramiku
• schválila „Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů na provoz ZŠ a školní jídelny T.G.M. Bojkovice za školní
rok 2012/2013 – období září – prosinec 2012“ s Městem Bojkovice ve výši
88.166,- Kč
• schválila instalaci horizontálních žaluzií firmou P-mont, Evžen Šlahora,
Hostětín v kulturním domě v ceně
8.107,- Kč vč. DPH
• schválila provedení opravy kontejneru
Zemědělským podílnickým družstvem
Nezdenice ve výši 20.000,- Kč
• schválila provedení pasportu veřejného osvětlení firmou E-ON Servisní,
s.r.o., České Budějovice v ceně 100,Kč bez DPH za světelný bod
• schválila smlouvu o dílo v ceně
51.000,- Kč s PhDr. J. Čoupkem,
Uherské Hradiště za zhotovení textu
publikace „Dějiny Pitína a přifařených
obcí Hostětína a Šanova“
• vzala na vědomí pořádání pietní akce
dne 1. 5. 2013 v 10:00 hod. s pokládáním věnců u pomníku padlých v I. a II.
světové válce u příležitosti osvobození
obce
• pověřila firmu RTS, a.s., Brno oslovit
v rámci výběrového řízení na zhotovitele akce „Rekonstrukce místní komunikace, ulice Horní konec – Pitín“
následující firmy - STRABAG, a.s.,Praha-Smíchov, Správa a údržba silnic
Slovácka, s.r.o.,Uherské Hradiště, Ing.
František Tomeček, Štítná nad Vláří,
VHS Javorník – CZ, s.r.o., Veselí nad
Moravou, SILAMO, s.r.o., Uherský
Brod
• schválila převedení částky 64.000,- Kč

• schválila odměnu ředitelce základní
školy a ředitelce mateřské školy v částce dle předloženého návrhu

č. 44 – 17. 1. 2013
• vzala na vědomí zprávu ředitelky ZŠ
k pracovním úvazkům pedagogických
pracovníků ve 2. pololetí šk. roku
2012/2013
• doporučila ZO schválit rozpočtový výhled obce Pitín 2014 – 2016
• vzala na vědomí zprávu starosty o jednání se zástupci obcí Šanov a Hostětín
ohledně podané petice k problematice
úprav na místním hřbitově
• schválila osvobození od poplatku
u tombol provozovaných při akcích,
slavnostech a zábavách, které pořádají
místní spolky a organizace dle zákona
202/1990 § 6 odst. 4

č. 45 – 24. 1. 2013
• vzala na vědomí zprávu Bc. Miklasové
k vedení účetnictví p. o. SPORTKLUB
NIVA
• doporučila ZO schválit rozpočet obce
Pitín na rok 2013

č. 46 – 21. 2. 2013
• schválila hospodaření MŠ a ZŠ Pitín
za rok 2012
• schválila hospodaření p. o. SPORTKLUB NIVA za rok 2012
• schválila smlouvu o právu provést
stavbu „Rekonstrukce PZS a přejezdu
v km 134,033 (P7995) a km 134,663
(P7997) na trati Vlárský průsmyk –
Staré Město u UH“
• doporučila ZO schválit odprodej části pozemku 5454/1 p. P. H., Bojkovice, po dodání znaleckého posudku
a geom. zaměření
• schválila žádost M. K., bytem Pitín
o finanční příspěvek na vydavatelskou
činnost ve výši 5.000,- Kč
• pověřila starostu oslovit firmy k provedení pasportu veřejného osvětlení
v obci
• schválila přidělení bytu č. 9, č.p. 360
panu R.V.
• schválila uvolnit částku 85.000,- Kč
ze schváleného rozpočtu, příspěvkové
organizaci SPORTKLUB NIVA na
úhradu vyúčtování odběru plynu
• pověřila starostu oslovit firmu RTS,
Brno k provedení výběrového řízení
na zhotovitele akce „Rekonstrukce
místní komunikace, ulice Horní konec

Pitínský zpravodaj

č. 47 – 14. 3. 2013

ze schváleného rozpočtu p.o. SPORTKLUB NIVA na úhradu vodného
a elektrické energie

č. 48 – 4. 4. 2013
• vzala na vědomí účast obce v soutěži
„Vesnice roku 2013“
• pověřila starostu oslovit firmy Luděk
Savara, Pitín, Rostislav Belžík, Rudimov, Petr Rybníkář, Hluk k provedení nátěrů dřevěných ploch na budově
obecního úřadu
• pověřila starostu oslovit firmy - Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., Zlín,
KARTUSEK – EKOSTAV s.r.o., Staré Město, Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o., Uherské Hradiště, Ing.
Luděk Čaník, Uherský Brod, STAVAKTIV s.r.o., Staré Město k podání
cenové nabídky na realizaci akce „Pitín – rekonstrukce místní komunikace“

č. 49 – 19. 4. 2013
• doporučila příspěvkové organizaci
SPORTKLUB NIVA snížit ceny za
pronájem prostor kulturního areálu,
pro občany Pitína o 50%
• vzala na vědomí oznámení o pořádání
akce ZO KSČM Pitín dne 28. 4. 2013
v rámci oslav 1. Máje a Výročí osvobození obce na veřejném prostranství
obecního úřadu
• vzala na vědomí žádost občanky obce
o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
• pověřila starostu oslovit firmu TESPORA, s.r.o., Vsetín k vypracování
energetického posudku k závěrečnému vyhodnocení akce „Výměna kotle
a zateplení Pitín“ v ceně 10.000,- Kč +
DPH

č. 50 – 15. 5. 2013
• doporučila ZO schválit účetní závěrku
obce Pitín za rok 2012
• doporučilo ZO schválit závěrečný účet
obce za rok 2012
• doporučila ZO vzít na vědomí zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Pitín za rok 2012
• doporučila ZO schválit výjimku z počtu žáků na školní rok 2013 – 2014
• schválila podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu: zvýšení
nejvyššího povoleného počtu žáků ve
školní družině z 28 na 30 s účinností od
1. 9. 2013 u právnické osoby ZŠ Pitín,
RO žádá z důvodu uvedených v žádosti dle § 146 odst. 2 školského zákona o dřívější účinnost zápisu změny
a o prominutí zmeškání termínu pro
předložení žádosti (tato formulace je
zároveň i souhlas zřizovatele s podáním v případě, že žádost podává příspěvková organizace)
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Z jednání Rady obce Pitín
• schválila smlouvu o poskytnutí podpory mezi Zlínským krajem a Obcí
Pitín na realizaci projektu „Pitín – rekonstrukce místní komunikace“
• vzala na vědomí dodání čestného prohlášení dle zákona 159/2006 Sb. o střetu zájmů do konce května starostovi
obce

parc. č. 8/3 vlastník Obec Pitín
• vzala na vědomí informace k závadám
a provedeným reklamacím na koupališti
• vzala na vědomí podklady Úřední
deska – Pitín a návrhy a opatření v základní škole v dalších letech vzhledem
k počtu dětí

č. 51 – 3. 6. 2013

č. 54 – 1. 8. 2013

• vzala na vědomí instrukce k pořádání
Světlovského bálu
• doporučila ZO schválit žádost pana S.
Z., Pitín o odprodej pozemku parc. č.
5457/6 o výměře 8m2, v k.ú. Pitín vlastník pozemku Obec Pitín
• delegovala Martina Zálešáka a Hanu
Šleglovou do komise výběrového řízení k akci „Rekonstrukce místní komunikace, ulice Horní konec – Pitín“ pro
otevírání obálek dne 13. 6. 2013
• schválila rozpočtové opatření dotace
na provoz p.o. Sportklub Niva v rozpočtu obce na 900.000,- Kč
• vzala na vědomí termín pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek u veřejných zakázek „Obecní úřad – nátěry
dřevěných ploch“ a „Pitín – rekonstrukce místní komunikace“ dne 20.
6. 2013

• doporučila ZO vzít na vědomí hospodaření obce Pitín za období 1. – 6.
2013
• doporučila ZO schválit 2. rozpočtové
opatření obce Pitín
• vzala na vědomí hospodaření MŠ a ZŠ
za období 1. – 6. 2013
• vzala na vědomí zakoupení vysoušečů
do základní školy v ceně 25.025,- Kč
bez DPH
• vzala na vědomí hospodaření p.o.
SPORTKLUB NIVA za období 1. – 6.
2013
• vzala na vědomí podklady k vybudování „Technologického zařízení převaděče internetu“ a pověřila starostu zaslat
vyjádření k žádosti
• schválila návrh trvalého dopravního značení přejezdů v km 134,033
(P7995) a v km 134,663 (P7997), předložený spol. TRASIG, s.r.o., Vyškov,
která zastupuje spol. Signalbau a.s.,
Přerov, dle předloženého návrhu
• schválila koordinační dohodu mezi
Policií ČR – Krajské ředitelství policie
ZK, Územní odbor UH, OOP Bojkovice a Obcí Pitín
• povolila konání venkovních kulturních
a společenských akcí do 1:00 hod.
• vzala na vědomí dopis p. A.K. ze dne
17. 7. 2013
• pověřila starostu jednáním s vedením obce Žítková o umístění 4 sloupů
osvětlení v katastru obce Pitín

č. 52 – 20. 6. 2013
• vzala na vědomí zprávu jednatele spol.
Lesy Pitín s.r.o. o hospodaření společnosti
• schválila firmu SILAMO s.r.o.,Uherský Brod k realizaci akce „Rekonstrukce místní komunikace – ulice Horní
konec – Pitín“ v ceně 1.178.572,- Kč
vč. DPH
• schválila firmu Luděk Savara, Pitín
k realizaci akce „Obecní úřad – nátěry
dřevěných ploch“ v ceně 111.889,- Kč
vč. DPH
• schválila firmu Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o., Uherské Hradiště
k realizaci akce „Pitín – rekonstrukce
místní komunikace“ v ceně 967.589,Kč vč.
• schválila žádost o podporu akce v armwrestlingu Pitínská páka v částce do
1.000,- Kč
• schválila zaslání finančního daru obci
Komňa ve výši 10.000,- Kč a obci Bystřice pod Lopeníkem ve výši 10.000,Kč na úhradu nákladů škod po povodních

č. 53 – 8. 7. 2013
• vzala na vědomí žádost pana V. M.
o odprodej betonových panelů
• vzala na vědomí žádost paní J. N. o vyjádření k pozemku
• vzala na vědomí žádost manželů P.,
Pitín o převod pozemku do vlastnictví
- parc. č. 8/4 odděleného z pozemku
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č. 55 – 28. 8. 2013
• schválila firmu AIP, Zlín k provedení
technického dozoru při realizaci akce
„Rekonstrukce místní komunikace,
ulice Horní konec – Pitín“ v ceně 400,Kč/hod. bez DPH vč. dopravy
• schválila výjimku v ZŠ Pitín, okres
UH na školní rok 2013/2014 z počtu
žáků z 30 na 31 ve spojených třídách
• schválila výjimku z počtu dětí ve třídách MŠ stanovené podle zákona č.
561/2004Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb.
o předškolním vzdělávání s počtem
dětí na školní rok 2013/2014, 1. třída –
24 dětí, 2. třída – 25 dětí
• schválila pořízení 3 ks rozcestníků
v rámci dotačního titulu z fondu mikroprojektů
• vzala na vědomí doručené žádosti
o informace dle zákona č. 106/1999Sb

č. 56 – 26. 9. 2013
• schválila zakoupení 5 ks zásahových
obleků pro SDH v ceně 55.000,- Kč
• doporučila ZO schválit odprodej části pozemku parc. č. 5457/1, vlastník
Obec Pitín, kupující Ing. M.H., Pitín
po dodání podkladů, v ceně dle znaleckého posudku
• neschválila žádost manželů P., Pitín
o převod pozemku parc. č. 8/4 odděleného z pozemku parc. č. 8/3 – vlastník
Obec Pitín do vlastnictví
• schválila žádost V.M. o odprodej betonových panelů v ceně 500,- Kč/ks
• schválila žádost B.P. a P.T. k pořádání
zumba party a taneční zábavy dne 14.
12. 2013 v KD

č. 57 – 15. 10. 2013
• doporučila ZO schválit navýšení
částky na projekt „Zlepšení systému
povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany pro město Uherský Brod a obce horního Poolšaví“ na
202.000,- Kč vč. DPH
• schválila částku na provedení víceprací ve výši 20.000,- Kč na místní komunikaci u hřbitova
• vzala na vědomí průběh realizace akce
„Rekonstrukce místní komunikace –
ulice Horní konec – Pitín“
• schválila prodloužení termínu úplné
uzavírky silnice II/490 v obci Polichno
a navrženou objízdnou trasu pro vozidla nad 7,5 t do 17. 11. 2013
• schválila finanční příspěvek Městské
nemocnici Slavičín ve výši 2.000,- Kč
• č. 58 - 31. 10. 2013
• schválila, že situace ve školství se bude
i nadále řešit výjimkami
• pověřila ředitelku p.o. SPORTKLUB
NIVA vypracovat do 30. 11. 2013 plán
na rok 2014
• schválila smlouvu o zřízení věcného
břemene mezi Obcí Pitín a JMP Net,
s.r.o., Brno, jedná se o umístění plynové přípojky č, 2103373 – Pitín na
pozemcích ve vlastnictví obce parc. č.
174/13, parc.č. 174/28, parc. č. 174/29,
zapsaných na LV č. 10001pro k.ú. Pitín, jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene v celkovévýši 500,- Kč
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Volby do POSLANECKÉ
SNĚMOVNY Parlamentu ČR

Volby prezidenta ČR konané
11. – 12. 1. 2013 – I. kolo

Volební účast
KDU –ČSL
KSČM
ČSSD
Úsvit přímé dem. T. Okamury
TOP 09
ANO 2011
ODS
Česká pirátská strana
ZENANOVCI
Strana zelených
Strana svobodných občanů
HLAVU VZHŮRU
Strana soukromníků ČR
Politické hnutí Změna
SUVERENITA
Dělnická strana

Volební účast
Miloš Zeman
Jan Fischer
Jiří Dienstbier
Karel Schwarzenberg
Zuzana Roithová
Vladimír Franz
Přemysl Sobotka
Taťána Fischerová
Jana Bobošíková

62,9%
102
98
75
53
43
35
21
10
8
7
3
3
2
1
1
1

65,52%
156
83
83
57
52
29
12
11
9

Volby prezidenta ČR konané
25. – 26. 1. 2013 - II. kolo
Volební účast
Miloš Zeman
Karel Schwarzenberg

61,99%
319
147

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
jsem rád, že Vás mohu pozdravit na konci roku 2013 a popřát Vám radostné Vánoce a mnoho zdraví a štěstí v nastávajícím roce 2014.
Pokud si dáváte předsevzetí, pak Vám přeji, aby se je Vám podařilo beze zbytku naplnit. K tomu je samozřejmě třeba mnoho sil, pevná
vůle a odhodlání. Osobně jsem si sice nedal předsevzetí, ale rozhodl jsem se kandidovat do Senátu v doplňovacích volbách v lednu 2014.
Rád bych Vám sdělil důvody tohoto mého kroku.
Kandidaturu jsem celkem dlouhou dobou zvažoval a nakonec pro ni rozhodlo to, že jsem patriotem Moravských Kopanic, Luhačovického Zálesí a Východního Slovácka, tedy té části kraje, kde se budou volby konat, kam patří také Pitín, kde se mnou žijete společně
také vy.
V této části našeho kraje jsem se narodil, žiji tady s rodinou prakticky celý život, pomáhal jsem řadě měst, obcí, jednotlivcům. Mám
tady plno přátel a věřím, že tito všichni mne mohou podpořit, protože tím základním, s čím do voleb půjdu, je můj vztah - patriotismus
k tomuto místu a snaha mu pomoci.
Jsem přesvědčen, že jsem to v mnoha posledních letech dokazoval svou prací a přístupem k našemu regionu ve funkci hejtmana i těch
dalších. Rozvoj této části kraje pro mě byl vždy jednou z priorit. Spolupracuji tady se spolky (nejvíce s hasiči, myslivci, sportovci, folkloristy…) a podporuji je. Snažím se pomáhat zaměstnavatelům a podnikatelům. Nechci, aby se na náš region zapomínalo v Praze, ve Zlíně
ani jinde, vždy jsem ho podporoval a bojoval za něj.
Mým programem je také snaha pomoci zajistit lepší financování projektů měst a obcí z evropských peněz a tím vytvořit lepší podmínky
pro náš společný život. Do kraje jsem v minulosti dokázal spolu se svými spolupracovníky přivést 18 miliard z evropských fondů a jejich
využití vidíme nejen v našem regionu, ale i Pitíně (cesty, chodníky, školy, školky, prostranství, sportoviště…). Chci v tomto směru napomáhat projektům, které všichni společně potřebujeme.
SKORO VŠICHNI PITÍŇANÉ MĚ ZNÁTE OSOBNĚ. ZVOLTE SI, PROSÍM, ČLOVĚKA,
KTERÝ TU ŽIJE SPOLU S VÁMI, POMÁHAL, POMÁHÁ A CHCE POMÁHAT DÁL!
Děkuji za Váš hlas.

Libor Lukáš

PATRIOT
Libor Lukáš

Přeji Vám krásné Vánoce
a šťastný nový rok 2014

Pitínský zpravodaj
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Vážení čtenáři, vážení spoluobčané,
také nevěřícně kroutíte hlavami a konstatujete, že ten rok 2013 nějak rychle utekl? Ano máte pravdu, i já jsem překvapen, jak oněch
365 dní uběhne rychlostí světla. Kolikrát se ani nestačíme otočit za hmotnými, ale i za těmi nehmotnými skutky či činy, které jsme během
roku vykonali. Každý z nás koná a pracuje tak, jak si nejlíp myslí a dle mého názoru se každý snaží tak, aby byl na svou vykonanou práci
hrdý nebo s ní byl minimálně spokojený. Jak jsme vůbec během uplynulého roku pracovali v rámci péče o obec? Podařila se realizovat
řada prospěšných projektů, které jsme si předsevzali. Které byly nejvýznamnější? Především rekonstrukce vozovky na horním konci ve
směru od přejezdu k zemědělskému družstvu a rovněž vybudované parkoviště u kostela sv. Stanislava, které nyní zlepšilo celkovou organizaci dopravy v tomto místě. Rovněž byly - konečně - dokončeny bezpečnostní práce na železničních přejezdech. Dnes již můžeme
konstatovat, že všechny železniční přejezdy splňují zákonem definované bezpečnostní parametry, čímž se zvýší i samotná bezpečnost při
průjezdu těchto míst. Některé úpravy v této souvislosti možná mnohdy jdou proti zdravému selskému rozumu, ale provedené změny byly
dlouho očekávané a já jsem rád, že i v tomto ohledu je naše obec na vysoké úrovni. Parkování u hřbitova potažmo kostela je dnes rovněž
pohodlnější, avšak po petici, která se v souvislosti s úpravami kolem kostela objevila, jsem na jednu stranu byl za, aby parkoviště bylo zrealizováno co nejdříve, ale rovněž jsem se snažil prosadit myšlenku, že by obec měla postupovat koncepčně a místo jako celek revitalizovat
v mnohem větším měřítku. Tato vize nepadla na úrodnou půdu a stále si myslím, že toto místo by si zasloužilo mnohem větší pozornost
s důrazem na projektové a strategické plánování, vyžadující tvrdou práci ve shánění finančních prostředků, ze kterých by se projekt mohl
financovat. Ovšem kolem nás je řada dalších věcí, která by se dala změnit, lépe uchopit a to ať už organizačně nebo projektově. Naráží to
však na 2 zásadní úskalí. Jedním z nich jsou finanční prostředky, kterými obec disponuje. Ty jsou určitým způsobem na straně příjmů jasně vymezené a tím pádem víme, jak moc se můžeme či nemůžeme „rozšoupnout“. Tím dalším faktorem jsou lidské zdroje. Řada projektů,
které bychom chtěli nebo mohli realizovat, končí na tom, že nedojde k určitému společenskému konsenzu (ať už rady či zastupitelstva
obce), který je v této souvislosti nutný anebo není personální aparát natolik široký a kvalifikovaný, aby bylo možné postupovat v souladu
s projektovým zadáním, ale i v souladu s nasazením, které se váže k běžné agendě a chodu na obecním úřadě.

Kulturní Pitín nebo jen špatná optika?
Troufám si tvrdit, že první v tomto případě platí. I když je dnešní doba uspěchaná, tak každý rok se v naší obci koná řada společenských a kulturních událostí, které naplňují a obohacují spolkový život v obci. Jsem rád, že se u nás daří udržovat tradiční akce,
jako jsou Fašanky, stavění máje či květnové svatostanislavské hody. To je jen krátký výčet akcí, které mají každý rok jiného pořadatele, a proto jsem rád, že tato tradice je stále živá a jednotlivé spolky se v realizaci těchto projektů střídají. Spolkovou činnost je
nutné opečovávat a podporovat neboť i samotné spolky vytvářejí povědomí o obci a kultuře v ní. Vedle samotných spolků tu jsou
i další skupiny, které mají zájem pro občany Pitína, ale i ty přespolní připravit zajímavý program. Patří sem nejen Základní škola
a Mateřská škola, ale i jednotlivci jako například dvojice Blanka Peřestá a Petr Tureček, kterým patří dík, že se tak neúnavně starají
o společenské vyžití v naší obci a to nejen v létě, ale i v zimě, což dokazuje úspěšná prosincová akce v kulturním domě. Člověk by
rád vzpomněl všechny akce, které proběhly ať už v kulturním domě, na návsi nebo ve sportovním areálu Niva, ale to bychom popsali
stránky tohoto zpravodaje jen kulturním přehledem. Důležité však je umět poděkovat, proto bych z tohoto místa chtěl poděkovat
všem pořadatelům za jejich obětavou práci a programy, které pro nás v roce 2013 připravili. Akci, kterou bych rád připomněl, byl
Světlovský bál, který má již své pevné místo nejen v kalendáři, ale i v Pitíně. V letošním roce, i díky nepřízni počasí, jsme přehlídku
pestrého folklóru sledovali v kulturním domě. Jedním z vystupujících byl soubor z dalekého Mexika. Pro mě osobně to byl velmi
intenzivní zážitek a seznámení se s druhem folklóru, který byl pro mnohé z nás zcela jiný, přesto stejně bohatý. Ano, nebyla to při
některém vystoupení přehlídka pestrobarevných krojů, které by byly do detailu zdobeny a vyšívány, ale hosté z Mexika měli všechno, co folklór potřebuje. Co jsem však s údivem sledoval, bylo jejich soustředění, výraz, profesionalita a snaha předvést výkon, který
bude ne na 100%, ale o kousek výš. Vedoucí souboru sledoval každého člena přísným okem a po každém vystoupení měl vždy slovo,
ve kterém zřejmě zhodnotil vystoupení každého zvlášť. S takovým nasazením, kdybychom přistupovali k životu a práci, tak by to
bylo mnohem veselejší a především chvályhodnější.

Vývoj v obci
Jakým směrem se bude Pitín vyvíjet dál? V oblasti infrastruktury a občanského vybavení před námi zcela jistě nestojí revoluční
projekty, které by byly nezbytně nutné realizovat, avšak práce je kolem nás víc než dost. V první řadě je nutná mezilidská ohleduplnost a zaměření se na sebe sama. Na základě vlastní sebereflexe přistupovat k dalším komentářům a názorům. Dnes je velmi
moderní se vyjadřovat ke všemu a strkat nos tam, kde to není potřeba. Pokud je člověk aktivní, zajímá se a chce se zajímat o veřejné
dění, je to ku prospěchu. Dnes jsme zaplavováni informacemi z médií a mnozí z nás to berou jako platné a věrohodné neboť se
řídí tím, že co je psáno, to je dáno a je to svatá pravda. Ovšem tak to není. Zapomínáme především na hodnoty a rodinu. Tedy na
faktory, které ovlivňují naše chování, vystupování a určitým způsobem společenský rozvoj či naše postoje. Nerespektujeme osobnosti, ke kterým bylo vždy vzhlíženo s respektem a úctou. Necháváme se znechutit politikou, které z valné míry nerozumíme, ale
komentovat ji umíme všichni bez rozdělení pohlaví nebo vzdělání. Přitom politika je věcí veřejnou a může se do ní dostat kdokoliv,
kdo bude v demokratickém souboji zvolen a pokud bude, může se snažit aplikovat myšlenky, názory a cíle, kterých si stanoví. Někdy
to lze dělat jednoduše, jindy zas k cíli či dosažení vize vede složitá cesta, o čemž jsem se již několikrát osobně přesvědčil. To platí
jak pro celostátní politiku, tak i pro tu komunální. Ovšem každé volby jsou především o vyjádření aktuálního rozpoložení voličů. Ti
rozhodují o tom, kam se chtějí pohnout. Buď volí cestu zpět, setrvání na místě nebo podpoří vize a cíle, které přednese progresivnější jedinec či seskupení. Právě rok 2014 bude rokem, který bude pro všechny z nás supervolební. Nejdříve v naší obci proběhnou
senátní volby a to i s kandidátem, který je z naší obce, následovat budou volby do evropského parlamentu a na podzim nás čekají
volby komunální. Ty budou pro mnohé z nás důležité. Opět budeme mít možnost v naší obci rozhodovat o tom, kdo se bude podílet
na rozvoji obce v období 2014 - 2018. Než se však k těmto termínům dostaneme, uteče ještě hodně času, během kterého vykoná
každý z nás řadu užitečné a chvályhodné práce.
Vážení spoluobčané, milí čtenáři, dovolte mi, abych Vám z tohoto místa popřál především požehnané Vánoce. Ať jsou tyto nejkrásnější svátky v roce pro Vás obdobím, kdy se oprostíte od každodenních strastí a budete si je užívat v klidu, pohodě a především
v kruhu rodinném a s těmi nejbližšími. Do nového roku 2014 Vám pak přeji především plno zdraví, radosti a rodinného štěstí.
S úctou
Mgr. David Lukáš, místostarosta
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Informace pro občany
Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
Pozor změna ve třídění odpadu!
přepravu, třídění a odstraňování komunálního odpadu v roce
2014 činí 400,- Kč za osobu. Poplatek je splatný nejpozději do
30. června roku, za který je poplatek vybírán. Platbu za odpad
zaplaťte v hotovosti na Obecním úřadě v Pitíně.

Provoz sběrného dvora
Ve sběrném dvoře lze ukládat:
do kontejnerů velkoobjemový komunální odpad, který nelze
uložit do popelnice
na určené místo – kovový odpad
Provozní doba je každý sudý týden: pátek 12:00 – 16:00
sobota 9:00 – 12:00
Nebezpečný odpad (televize, rádia, ledničky, výpočetní technika, pneumatiky, chemikálie....), se ve sběrném dvoře neukládá.
Nebezpečný odpad bude od občanů vybrán a odvezen při
mobilním svozu, který bude předem ohlášen. (předpokl. červen,
červenec).
Žádáme občany, aby dodržovali provozní dobu sběrného
dvora a neukládali odpad k bráně.
Poslední svoz komunálního odpadu v roce 2013 proběhne
27. 12. 2013 v roce 2013 bude svoz probíhat každý sudý týden
v pátek – první svoz 10. 1. 2014.
Svoz tříděného odpadu - papír, sklo - 1x/měsíc.
- plast - 1x/týden

Nově se nápojové kartony (obaly od mléka, džusů …) sbírají
společně s plastem, použité obaly proto odhazujte do žlutých
kontejnerů.

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

Poplatky za psy
jsou stanoveny na 60,- Kč za jednoho psa a za každého dalšího 150,- Kč.
Upozorňujeme majitele psů na přísný zákaz volného pobíhání psů v obci.
Děkujeme všem občanům, kteří se starají o vzhled svých domů,
zahrádek a hlavně dobrovolníkům, kteří pomáhají s údržbou veřejných prostranství.

Základní škola
A už je tu zase prosinec, adventní čas. Už za námi přišel Mikuláš s čerty a už jsme rozsvítili pitínský vánoční stromeček.
Za pár dnů usedneme k štědrovečerní večeři a vánočnímu stromečku. Rozdáme si dárky a budeme se chystat na rozloučení se
starým rokem a oslavíme příchod nového roku. Zase uplynul
jeden rok, a tak je potřeba se trochu ohlédnout. Co vše jsme
během roku stihli, jak se nám to povedlo nebo co jsme chtěli
udělat, ale nevyšlo nám to.
V základní škole nový rok začíná vždy pilnou prací našich
žáků a pedagogů. V lednu vrcholí jejich snaha ukázat vše, co se
naučili, aby mohli získat to nejlepší hodnocení. Úsilím nás pedagogů zase je, abychom jejich práci dobře zhodnotili. Poslední
lednový den si žáci domů vždy nesou vysvědčení. Na nic jiného
než na práci není v lednu čas.
Únor je ve znamení lehkého odpočinku po velkém výkonu.
Ve škole jsme se proto vrhli na zimní radovánky a jeli jsme lyžovat na Kyčerku. Velice nás potěšilo, když se k nám přidalo hodně nových začátečníků, kteří se chtěli naučit lyžovat. Dokonce
s námi jeli i naši bývalí žáci, kteří si lyžování velmi oblíbili. Po
jarních prázdninách končí doba oddychu a začíná opět pořádná
práce.

Pitínský zpravodaj

Než ale únor skončil, proběhl ve škole zápis budoucích prvňáčků. Poprvé ve svém životě přišli předškoláci do školy a ukázali nám, co vše už umí. Jejich odměnou pak je zapsání do první
třídy.
Březen pro nás vždy znamená měsíc knihy, měsíc příchodu
a vítání jara, měsíc soutěží. Že je kniha pořád důležitým zdrojem informací a že je důležité číst, se žáci učí od první třídy.
Proto každý rok v měsíci březnu proběhne ve škole týden knihy.
Seznamujeme se s výrobou knihy, s různými žánry literatury, píšeme básničky, povídky a hry.
Jaro vítáme tradičním vynášením Morény a Odemykáním
studánek s lampionovým průvodem. Připomněli jsme si velikonoční tradice a vyráběli kraslice a jiné velikonoční ozdoby.
Březnu jsme také soutěžili v matematické soutěži „Matematický
klokan“, vyzkoušeli jsme si soutěžit v luštění sudoku.
V dubnu, v měsíci bezpečnosti, jsme připravili pro naše seniory kulturní program, s kterým jsme na jejich setkání vystoupili.
V projektovém týdnu bezpečnosti jsme se věnovali především
pravidlům chování chodců, cyklistů na cestách a první pomoci.
Samozřejmě jsme nezapomínali na ochranu a péči o naše zdraví. 26. dubna jsme oslavili Den Země. Pro mámy, táty, pro bu-
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doucí prvňáčky a jejich rodiče a další příznivce jsme nachystali
Den otevřených dveří.
Květen je pro naše žáky velmi náročný. Učí se naplno, k tomu
ještě stihli připravovit velké vystoupení pro naše nejmilejší maminky, abychom tak oslavili jejich den – Den matek. Zároveň už
všechny ven láká sluníčko. No, je to náročné. V květnu přispěli
naši žáci k uspořádání pietní vzpomínky u pomníku padlých v I.
a II. světové válce.
V červnu ve škole opět vše vrcholí. Začíná probíhat konečné
hodnocení, loučení se starým školním rokem a především s žáky
pátého ročníku.
Jelo se na školní výlet. Žáci prvního až čtvrtého ročníku
navštívili firmu Kovosteel, ve které se recykluje odpad. Žáci si
prohlédli částečný proces recyklace, podívali se, co vše se může
z odpadů znovu vyrobit. Pak ještě zavítali na hrad Buchlov. Pátý
ročník, i přes povodně, navštívil hlavní město Prahu. Celé tři dny
se seznamovali s jejími krásami a památkami.

Listopad byl na počasí příznivý, a tak jsme jeli na divadelní
představení O víle Jeřabince. V tomto měsíci začala velká příprava na uvítání Vánoc. A samozřejmě probíhal nácvik programu pro Rozsvěcování pitínského stromečku. Na tento den jsme
se všichni těšili.
Prosinec – Vánoce. Vánoce jsou už zase tady. 7. prosince jsme
rozsvítili náš stromeček. Žáci bohatým programem přivítali advent. Děvčata - andílci z tanečního kroužku svým vystoupením
sklidila potlesk. Však si ho také zasloužila. Denně trénovala, aby
se celou sestavu co nejlépe naučila. Strom jsme sice rozsvítili až
po třetím odpočítávání, ale stálo to za to. Vyhodnotili jsme soutěž žáků O nejpěknější perníček a soutěž rodičů O nejpěknější
perníkovou chaloupku. Nejpěknější chaloupka byla pak vydražena. Celý podvečer byl uzavřen ohňostrojem, což bylo odměnou
nejen pro naše žáky.

A jak hodnotím tento rok?
Posledních čtrnáct dnů už si školu užíváme. Zúčastnili jsme
se výchovného koncertu, divadla. Vyšlapali jsme na mysliveckou
chatu, kde jsme si opekli špekáčky. Vše pro nás připravili myslivci. Během branného dne jsme si zopakovali vědomosti z prvouky
a přírodovědy. Vyzkoušeli jsme si hasičský útok, který pro nás
nachystali hasiči. Pátý ročník se se školou rozloučil spaním ve
škole. Čtyři páťáci byli vybráni do sportovní třídy, jedna žačka
uspěla v přijímacím řízení na gymnázium v Uherském Brodě
(byla na 11. místě z 57) a druhá uspěla v přijímacím řízení na
gymnázium ve Slavičíně.
V září vše začíná znovu. Spolu se starostou a učitelským sborem přivítáme nové žáčky – prvňáčky a všechny ostatní. Rozdáme učebnice sešity a hurá do učení. Neopomene podzimní vycházku k přehradě Kolelač, sportovní den, abychom si ještě užili
krásného počasí. Začali jsme plavat.
V říjnu už běží výuka naplno. Někteří žáci uvítali naše nově
narozené občánky. Spolu s mateřskou školou jsme se připravili
na zimu a zamkli jsme studánky v celém Pitíně. Na chvíli jsme
prosvítili naši obec zářícími lampiony a v zahradě školky jsme
zhlédli ohnivé vystoupení.
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Byl poklidný a pro nás úspěšný. Dvě žákyně byly přijaty na
gymnázia, čtyři žáci se dostali do sportovní třídy, začali jsme soutěžit ve florbale a nebyli jsme poslední. Čím bychom se pochlubili? Úspěchem v krajském kole logické olympiády, kde se žák pátého ročníku Vojta Lukáš umístil na krásném 9. místě z padesáti
soutěžících. Tím mu ještě jednou blahopřejeme.
A co je nového ve škole? Díky Nadaci Synot a sponzorům p.
Liborovi Lukášovi, p. Milanovi Smolkovi, p. Michalovi Vrbovi
a zřizovateli, mohla naše škola zakoupit keramickou pec ve výši
40. 000,-Kč, ve které už vypalujeme práce z hlíny našich žáků.
Z projektu EU peníze školám škola zakoupila celou digitální
třídu pro dvě třídy a další potřebnou techniku v hodnotě cca
330.000,-Kč, jejichž slavnostní otevření pro žáky a širokou veřejnost proběhne v lednu nebo v únoru.

Na co nechci zapomenout?
Poděkovat. Poděkovat rodičům, kteří jsou nám nakloněni,
věří naší práci a nechávají v naší škole své děti vzdělávat, jsou
s námi spokojeni a podílejí se na zkvalitnění naší školy.
Děkuji všem spolkům, které s námi spolupracují a chystají
pro nás zajímavé a poučné akce. Děkuji všem, kteří se podíleli na
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přípravě a organizaci Rozsvícení pitínského stromečku a děkuji
všem sponzorům, především těm, kteří přispěli na ohňostroj – p.
L. Lukáš, firma Jamibo – p. J. Jál, ZS Pitín, a.s. – p. J. Šašinka,
Nástrojářství s.r.o. – p. M. Klimeš, Tvar steel s.r.o – p. P. Kavka,
Pohostinství Pitín – p. L. Hasoň, Kavárna JH Holzer s.r.o. p.
Holzerová, p. V. Peřina.
Také bych chtěla poděkovat p. Liborovi Lukáši, který se po
celou dobu mého působení o naši školu zajímal a podporoval

ji nejen finančně. A vím, že ji podporoval i v dřívějších letech.
Chtěla bych mu popřát hodně úspěchu v senátních volbách, neboť si myslím, že mít v Pitíně občana - senátora je přínosem pro
nás pro všechny.

Na závěr bych chtěla popřát našim žákům, jejich rodičům,
svým zaměstnancům, zastupitelům, přátelům školy a ostatním občanům hodně lásky, zdraví, štěstí, pohody a úspěchů
jak v soukromém, tak i v profesním životě.

Zprávičky ze školní družiny
Maminky a tatínkové, babičky a dědečkové, tety a strýčkové …
Rok se s rokem sešel a po roce jsou tu nejen Vánoce, ale i novinky z naší školní družinky.
Uplynulý rok byl pro děti takovou malou výpravou do minulosti naší Země, kdy v rámci celoročního projektu „Stroj času“ navštívily několik historických období nejen českých, ale i světových dějin.
První velkou zastávkou naší výpravy bylo období rozkvětu keltské kultury. Téměř celý měsíc se děti formou etapové hry seznamovaly s životem ve starověku, kdy i naše území obývali Keltové. Děti se rozdělily do čtyř keltských kmenů, jejichž jména symbolizují uctívané stromy – Streifové, Dubnice, Múnové a Lísky. Tyto kmeny pak v jednotlivých etapách získávaly písmena keltské
stromové abecedy, aby pomocí nich ve finále rozluštily tajnou zprávu. Čekaly je nejrůznější úkoly, jako výroba kmenových znaků,
určování léčivých bylin, stavba keltských sídlišť oppid z písku a přírodnin, výroba keramiky na hrnčířském kruhu či vaření ze surovin,
které používali Keltové.
Dalším obdobím, do něhož jsme se s dětmi vydali, byl pravěk. Konkrétně období druhohor, kdy naši Zemi obývali mohutní dinosauři. Úkolem našich čtyř skupin bylo sestavit expedici do Amazonie, kde měly pátrat po ostatcích pravěkých tvorů. Aby mohla
expedice vyrazit na cestu, musel každý člen složit profesní zkoušky ve svém oboru – uzlování, morseovka, mapové značky, určování
rostlin apod. V další etapě pak expedice plnily úkoly, za něž získávaly jednotlivé dinosauří kosti. Na závěr z nich poskládaly model
kostry dinosaura. Děti mimo jiné stavěly dinosaury ze sněhu, vyráběly model pravěké krajiny nebo si hrály na archeology a v písku
dělaly odlitky pravěkých tvorů. Kromě toho je čekala spousta tematických her a soutěží. Vítězové pak na závěr objevili pečeného
dinosaura, na kterém si všichni určitě pochutnali.
Poslední výpravou byla cesta na císařský dvůr Rudolfa II. Z dětí se na dlouhé týdny stali malí alchymisté, jejichž úkolem bylo
vyrobit kámen mudrců. Ten se skládal ze šesti elixírů, recepty na jejich výrobu děti získávaly za nejrůznější činnosti týkající se
doby vlády Rudolfa II. Děti například vytvářely koláž císaře z ovoce po vzoru malíře Arcimbolda, malovaly Monu Lisu, poznávaly
souhvězdí, plácaly Golema z hlíny… Součástí projektu byla i „Noc na dvoře Rudolfa II.“, kdy jsme uspořádali velkolepou hostinu
ve školní jídelně, absolvovali noční stezku odvahy a přenocovali ve škole. Zejména tato akce měla u dětí velký úspěch. Současně
děkujeme maminkám za přípravu pochoutek na naši hostinu.
Takže lidičky… tohle byly noviny z naší družiny. Děkujeme Vám za pozornost a přejeme Vám šťastný nový rok.
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Informace z mateřské školy za rok 2013
Při zhodnocení roku zakončeného číslicí třináct musím konstatovat, že byl náročný. Se začátkem ledna se nahlásila Česká
školní inspekce Zlín(ČŠI). Předmětem inspekční činnosti bylo:
„Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP), zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a soulad
s Rámcovým vzdělávacím programem(RVP) za období 20102013. Dále pak hodnocení ekonomických podmínek vzdělávání
i rozbory hospodaření od roku 2010-2013, následně pak hodnoceno zveřejnění ŠVP.
ČŠI si prohlédla budovu, dále vybavení
a zhodnotila ji jako udržovanou, dále kladně
hodnotila podmínky a dostatečné množství
pomůcek pro rozvoj předčtenářské i předmatematické gramotnosti dětí. Při hodnocení
výsledků vzdělávání i informovanosti o vzdělávací nabídce pro děti konstatovala ČŠI, že
škola poskytuje v rámci svých kompetencí
poradenský servis rodičům. Znamená to, že
spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou pro děti s odloženou školní
docházkou, se speciálním centrem a taktéž logopedická péče je nadstandardní činnost, kterou škola vykonává a zajišťuje. Dále pozitivně
hodnotila spolupráci se základní školou, obecním úřadem, s místními organizacemi, s je-

né s ročním obdobím (zamykání studánky atd.) ČŠI zkontrolovala kolem padesáti dokumentů, hodnocení a zpráv. Závěrem
můžeme říci, že inspekce byla spokojena se vzděláváním dětí,
vybavením i vedením školy. Škola byla zhodnocena jako škola,
která odpovídá cílům předškolního vzdělávání a děti prokazují
vědomosti, dovednosti a návyky, které odpovídají jejich věku.
Další inspekční návštěvou v měsíci dubnu byl inspektor
Zlínského Českomoravského odborového svazu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a předmětem jeho
kontroly byla:
„Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
která se týká dětí, personálu, budovy, školní
zahrady, pravidelných revizních prohlídek,
kontrol (elektroinstalace, hromosvody, elektrospotřebiče, plynové zařízení, kotelna, komíny, hydranty, hasící přístroje). Dále vedení
dokumentace, školení pracovníků a požární
dokumentace. Taktéž pro tuto inspekci bylo
zapotřebí připravit větší množství dokumentů, revizních zpráv a zápisů. Závěrem inspekce BOZP konstatovala, že jsou dodržovány
revizní lhůty i ostatní kontroly a že nedochází k porušování pravidel BOZP ani požární
ochrany a dokumentace je správně vedena.
Přesto, že kontroly nás hodně zaměstnávaly, byl zpracován a přihlášen projekt řešící

jichž spoluprací obohacujeme vzdělávací nabídku pro děti ( to
jsou různé aktivity s myslivci, hasiči, včelaři, zahrádkáři) stejně
jako pravidelné akce s obecním úřadem nebo základní školou,
které jsou zaměřené k přípravě na vstup do 1. třídy nebo spoje-

naši školní zahradu. Projekt byl úspěšný. Je podpořen Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí ČR. Rekonstrukce školní zahrady bude obsahovat nové sportovní, zábavné
i enviro-vzdělávací prvky, novou výsadbu a nové oplocení.
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Z akcí které se uskutečnily uvádíme: zamykání studánky
s lampiónovým průvodem- společná akce s rodiči a základní
školou, vítání dětí do života na obecním úřadě, divadelní představení pohádky Šípková Růženka v Bojkovicích na zámku, pečení perníčků, Mikulášská nadílka pro děti, vánoční tvoření dětí

s rodiči, školní karneval, fašanková obchůzka dětí po vesnici,
jarní zahájení činnosti klubu „Benjamínek „pro děti, které ještě
nechodí do MŠ, vynášení Moreny a odemykání studánky, velikonoční tvoření a předvádění technik zdobení vajíček a jiné ukázPitínský zpravodaj

ky-akce společně s rodiči, vystupování dětí na besedě s důchodci,
dále na oslavě Dne matek a v soutěži „Vesnice roku 2013“. Akce
se konaly v kulturním domě.
Nesmíme zapomenout na rozloučení se školáky s předáváním
školních pomůcek za MŠ, OÚ, ZŠ, dále na návštěvy v základní
škole, na besedu s myslivci a opékání špekáčků,
cvičení hasičů s ukázkou hasicí techniky, návštěvy zahrádkářského domu, nebo i drobných chovatelů drůbeže, včelařské odpoledne a ochutnávání medu.
Děkujeme za spolupráci vedení obce, základní škole, všem spolkům i sponzorům, kteří
nám tyto akce pomáhají realizovat.
Od září nás personálně posílila učitelka
Anna Vašáková, za paní Králíkovou, která odešla do starobního důchodu a asistentka Monika
Zálešáková, DiS.
V letošním roce nám končí vyhodnocování
spotřeby plynu a elektřiny po zateplení a rekonstrukci budovy. Funkčnost a úspory se dlouhodobě potvrdily a na ekologické (slámové) a levné zateplení se přijíždí podívat a přesvědčit se
exkurze např. Hanušovský region ze Slovenska,
MAS Stará Čierná Voda nebo starostové ze Slovenska atd.
Pokud se nám bude v příštím roce dobře dařit a v to věříme, plánujeme oslavovat 50. výročí
otevření mateřské školy, která je plná veselých
a roztomilých dětí a z oken se rozléhá dětské
povídání nebo šťastný smích.
S blížícím se koncem roku přejeme za mateřskou školu všem spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních v kruhu svých blízkých, zdraví, lásku a úspěšný rok 2014. pracovnice mateřské školy
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,, SPORTKLUB NIVA“ příspěvková organizace
Nově založená organizace, jejímž zřizovatelem je obec Pitín,
má za sebou jeden celý rok plný úspěchů. Proběhly první narozeniny a zahájili jsme druhou letní sezonu na koupališti, které
bylo vybudováno v rámci projektu „Letní areál koupaliště Pitín“
z dotace ROP, prioritní osa - Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory – Rozvoj venkova, podoblast podpory – Sociální infrastruktura ve výši 10.809.791,- Kč. Počet návštěvníků
6 322 svědčí o tom, že naše koupaliště má velmi dobré jméno
a křišťálová voda láká hosty z celého okolí.

Významnou celodenní akcí je stavba naší nafukovací haly.
Bez pomoci místních občanů a hráčů TJ Pitína by se těžko naší
organizaci tak dobře vedlo. Tímto chci velmi poděkovat všem,
kteří se podílejí každým rokem na této činnosti. Velkou zásluhu
na chodu celé příspěvkové organizace má hlavně předseda TJ
Pavel Berčík, který i zde jako rodák z Pitína věnuje hodně svého
volného času.

Pohled na část areálu

Zahájení sezony na koupališti 2013- personál
V letních dnech pořádáme pro ženy zumba- party. Úsměvy
cvičenek svědčí o tom, že i víceúčelová plocha poslouží tomuto
sportu.

Stavba nafukovací haly
Dosti velkým přínosem peněz , díky kterému se Sportklub
Niva stále více rozvíjí je velký zájem tenistů, kteří tráví svůj volný čas v naší příjemné nafukovací hale. Dojíždí zde hráči z okolních měst a vesnic ( Slavičín, Vlachovice, Bojkovice, Šumice,
Uherský Brod , Pozlovice). Náš areál je vyhlášený v oblasti
tradičních turnajů. Svědčí o tom 50 uspořádaných akcí během
roku.
Zumba nejen o letních prázdninách
Velkým úspěchem, kterým se naše organizace může pyšnit je
tenisová školička pro děti. Dojíždí k nám z Valašských Klobouk
mladý trenér tenisu 2. třídy David Dorňák, který pravidelně celý
víkend trénuje 20 dětí a 5 dospělých. Výsledkem jsou pro nás
velmi oblíbené turnaje pro mládež, kde sami rodiče vidí u dětí
veliké pokroky. Akce probíhají jak na venkovních kurtech, tak
v zimě v naší multifunkční přetlakové hale.

Tenisový turnaj přátel MIX- sobota 2.11.2013
V neposlední řadě si rodiče a děti oblíbili tradiční odpolední
akci pod názvem Mikulášský turnaj v tenise. Vydařil se i druhý
ročník a děti odcházelys nadšením. Tenis je velmi baví a účelem
této akce je sdružovat přátele , poznávat nové tenisty a lidem
zpříjemňovat jejich volné chvíle.
Tenisový turnaj dětí 24.8.2013
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Velmi si vážíme všech našich klientů, hostů, dětí z místní
školy a sportovců z našich spolků obce Pitína . Děkujeme Janě
Šustkové, která vede cvičení pro ženy, velký dík patří Jakubovi
Peřestém, který sdružuje florbalisty a zájemce o nohejbal a v neposlední řadě zde vede k uvědomělému sportu fotbalisty Pavel
Berčík. Sportovní hala je vytížená po celé dny a 250 hodin jejího
chodu každý měsíc nasvědčuje o tom, že lidé sportovat chtějí.
Velké poděkování patří všem, kteří se podílejí na rozvoji sportovního areálu, neboť takovým nádherným areálem se může jen
málokdo pyšnit. Velkou zásluhu má především týmová práce
Jany Šustkové a Marcely Berčíkové. Rok 2013 je u konce a my
dokážeme s čistým svědomím říct, že tento i předchozí rok hodnotíme jako velmi vydařené.
Článek napsala Marcela Berčíková
Ředitelka příspěvkové organizace
Mikulášský turnaj pro děti

Aktuálně z knihovny
V letošním roce bylo do naší knihovny ve spolupráci s Knihovnou B.B. Buchlovana v Uherském Hradišti zakoupeno 54 nových
knih. Uvádíme alespoň některé nové tituly:
pro děti – Bubáček a Myšošlap, O lopenickém Dráčkovi, Kočičiny kocourka Damiána, Dědeček Večerníček
pro mládež – trilogie J.R.R. Tolkiena – Pán prstenů, série čtyř románů S. Meyerové – Stmívání
pro dospělé – krimi trilogie S. Larssona – Milénium, román K. Tučkové – Vyhnání Gerty Schnirch, romány ze současnosti I. Hlaváčkové – Horší už to nebude nebo Osudu neutečeš, román A. Lustiga – Colette, dívka z Antverp, psychothriller G.
Flynnové – Zmizelá, detektivka V. Stallwoodové – Zvědavost zabité kočky a mnoho dalších.
I nadále můžete využívat on-line katalog na internetových stránkách obce www katalog knihovny, kde je veden kompletní seznam knih z místní knihovny.
Knihovna je otevřena každé pondělí v době 12:30 – 15:30 hod. Jsou odebírána dvě periodika Čtyřlístek a Receptář.
Všem občanům je zde k dispozici „Internet pro veřejnost“ a to v provozní době obecního úřadu. Zaregistrovat do knihovny se
může každý, včetně dětí, registrace i půjčování knih je zdarma.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
„Ten, kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost. Ten, kdo nemiluje moudrost, stává se hlupákem.“
Jan Amos Komenský

ČČK 2013
Tak zase se přiblížil konec dalšího roku
a mnozí lidé se ptají, co všechno se nám letos
přihodilo, co se nám podařilo? Na první pohled se může zdát, že nic nového: na jaře a na
podzim spolu s obecním úřadem organizujeme sbírku použitého oblečení, obuvi a dalších
věcí pro Diakonii Broumov. Vždy po 4 soboty
ve skladu pod obecními byty mohou občané
odevzdat krabice nebo pytle s tím, co už nepotřebují, ale jiným se to ještě hodí.
Pomáhaly jsme s úklidem a úpravou veřejného prostranství, hlavně na jaře – po zimě
a na podzim před „Dušičkami“. I letos jsme
jely 12. října na zájezd do Polska. Na začátku
adventu – první prosincovou sobotu – jsme
se podíleli na zabezpečení dobrého průběhu
akce rozsvicování vánočního stromku.
A pak je tu přece jenom něco nového.
V první polovině roku dostala naše organizace pozvání od sesterské skupiny Červeného
kříže ze Slovenska – z obce Mnichova Lehota,
nedaleko od Trenčína. S touto obcí nás ještě
ve společném státě pojila „družba“ a Slováci
nám navrhli toto vzájemné setkávání obnovit. My jsme jejich pozvání přijali a už máme první výsledky naší spolupráce. V nastávajícím roce 2014 vás všechny chceme srdečně pozvat na 1. Ples ČČK. Uskuteční se 11. ledna v kulturním domě a k tanci a poslechu
bude hrát dechová hudba Váhovanka – právě z Mnichovej Lehoty.
Na závěr chceme poděkovat obecnímu úřadu za velkou podporu a všem členkám za dosavadní práci. A do nového roku 2014
přejeme všem občanům Pitína pevné zdraví, rodinnou pohodu a Boží požehnání
Pitínský zpravodaj
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Myslivci
Vážení občané a příznivci myslivosti
Nikdo ještě nespočítal, kolik je vlastně na světě příslušníků
cechu Svatého Huberta, ctitelů Diany a Lověny, či jak se všichni ti
svědci a bohyně lovu jmenují. Přitom se vztahem k přírodě a lovu
vzájemně natolik lišíme, že je to až obdivuhodné. Všechny nás
však spojuje jedno společné – Myslivost a vztah k přírodě a okolí
kde žijeme.
Pro nás myslivce je myslivost především rekreačním pobytem
v přírodě, spojeným se snahou hlubšího poznání života zvěře. Je
toho tolik co dosud o obyvatelích lesů a polí nevíme, že je to až
zarážející. Oč dále bychom v uchování bohatství přírody byli, kdybychom hlouběji pronikli do všech tajů, které nás v tomto směru
obklopují. V některém odborném časopise myslivosti jsem zachytil článek: Přežijí rok 2025 – 2050. Autor tohohle článku uvádí

snižující se stav zvěře v našich honitbách. Podotýká fakt, že jen za
posledních 300 let vymizelo ze světa 36 druhů zvířat a 94 druhů
ptáků. Dalším desítkám druhů hrozí vyhynutí. Nebudu jmenovat
všechny druhy zvěře, jak uvádí autor, ale posunu se k problematice naší honitby. Mnozí starší myslivci, samozřejmě i občané pamatují, kdy se u nás stříleli bažanti, koroptve, zajíci, sluky a podobně. Pro nynější myslivost je to minulostí. A to už nemluvím
o takových druzích, se kterými se setkávali denně, jako jsou Jiřičky, Vlaštovky, Sýkorky, Vrabci a podobně. S postupující civilizací,
změnou krajiny a úživnosti honitby se vše mění. Z vesnice pomalu
mizí chlévy, slepice, domácí drůbež a s ní se zmenšují i tyto stavy
ptactva. Jiné druhy se nám naopak neodborným zásahem zase
podařilo přemnožit a dostat do fáze, že nám tahle zvěř škodí, jak
v polních částech honitby, tak i v lesní části honitby.
Prioritou pro nás myslivce bylo v uplynulém roce snížení stavu černé zvěře (divočáků) v naší lokalitě. Je pravdou, že tenhle
problém nemáme jenom mi, ale je to problém celorepublikový
a snad i rozsáhlejší do jiných států, jako je Slovensko, Rakousko,
Německo a další.
Tu větu „snížení počtu černé zvěře“, již nelze chápat jako nezávaznou otázku, ale jako burcující problém naléhavě vyžadující
řešení. Právem volají zemědělci na škody způsobené touto zvěří.
Jak soukromí, tak i hospodařící v zemědělském družstvu. Na myslivce je házena pouze problematika těchto škod. Všichni se domáhají náhrady škody za zničené pole. Ano připouštím, že za zvýšené stavy černé zvěře si můžeme tak trochu sami. Z druhé strany
naše sdružení vždy plnilo řádně odstřel této zvěře, podle pokynů
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odboru životního prostředí, a to na 100 procent. Navíc jsme ještě
žádali o zvýšení odstřelu. Řádně jsme dodržovali poměry zvěře
samčí a samičí. A drželi se věkových tříd pro tuhle zvěř. Realita
tohohle plánování někoho od stolu se postupem času změnila.
Dnes i loňské sele může mít poprvé zase selata, a to v druhém
roku svého života. Takže počet přírůstků nám přibýval. Po zvážení
této situace jsme opravdu začali dělat opatření snížení. Nejsem
sice takový optimista, ale myslím si, že za několik let se nám tuto
zvěř podaří utlumit do stavů, které odpovídají pro rozlohu naší
honitby. Za škody způsobené touto zvěří si taky mohou částečně
samotní zemědělci. V sadu pokosí trávu a nechají tak, nebo na
některých polích je ponechána stařina, kde se v obou případech
drží myši a to je pro divočáka jako všežravce lákadlo, hlavně v jarních měsících.
Zanechám problematiku černé
zvěře a na chvíli se vrátím k chodu
našeho sdružení. V letošním roce
nám honební společenství pronajalo honitbu evidenčního čísla 82 na
dalších deset let. Po zasedání valné
hromady a vyslechnutí emotivních
názorů vlastníků půdy, mi nebylo
jasné, proč někteří svým názorem
chtějí zničit veškerou práci našich
členů a předků MS. Pro mnohé
z nás, kteří myslivosti, chovu a lovu
zvěře obětují veškerý volný čas
i prostředky. Myslivecké sdružení
hospodaří téměř s vyrovnaným rozpočtem. Tu trochu co si vydělám,
ihned investujeme zpět do oprav
a krmení. V uplynulém roce jsme
si opravili střechu na chatě Skalí, kde nám pomalu zatékalo. Do
budoucna bude potřeba vyměnit
okna a pak zapravit i fasádu. To, že
se celoročně staráme o dvacet pět
krmelců, dva myšáky, x zásypů pro
pernatou zvěř, čtyři myslivecká políčka pro volné spásání zvěře, dvě
chaty a traktor, odpracujeme více

než pět tisíc brigádnických hodin. Podotýkám beze mzdy, a to ve
dvaceti pěti členech.
Snažíme se zapojit ještě i do kulturních akcí jako je Obec
roku, uspořádat Výlet na chatě ve Skalí s mysliveckými specialitami. V loni jsme uspořádali 1. Reprezentační ples a letos bychom
chtěli pokračovat, a tím pozvat příznivce myslivosti na tento ples
v druhé polovině ledna 2014.
Blíží se nám období vánoc, chci popřát všem obyvatelům klidné
prožití těchto svátků a pevné zdraví do nového roku 2014, našim členům mnoho loveckých zážitků, přesnou mušku a taky pevné zdraví.
Předseda MS Richard Koželuha

Pitínský zpravodaj

Orel Pitín v roce 2013
Letošní rok pojali členové jednoty Orla opravdu akčně. Nabitý rok odstartoval 2. února Dětský karneval. Hned o týden později, 9. února, se do masek oblekli dospělí, a to při Fašankové
obchůzce. S ní spojená zábava s Pochováváním basy se jako každý rok velmi zdařila, k čemuž napomohly i nově složené texty
k samotnému pochovávání.
Ačkoli jsou Velikonoce svátky jara, letos nás zima překvapila
a tradiční vajíčkovník, zdobený 30. března při Velikonočních dílnách, skončil zavátý sněhem.
Jarního počasí jsme si ale pořádně užili na Pitěnském škrpále
27. dubna a při stavění máje o tři dny později.
Májový maraton pokračoval 11. května Hodovou zábavou
a kácením máje 31. května.
Vedle akcí pro veřejnost jsme nezapomněli ani na naše dětské
členy. V první půli července jsme se s dětmi vydali na orelský
srub, který se na týden proměnil v indiánské tábořiště.
Prázdniny jsme zakončili pohybem - 24. srpna patřilo hřište
u srubu dalšímu ročníku nohejbalového turnaje Pitěnský kopál
a poslední srpnový víkend zabydlily srub a okolí bytosti pohádkového lesa.
V říjnu jsme spolu se školní družinou a dětmi z keramického
kroužku podnikli výšlap k Bělušovým na Pitínské paseky. Podzimní vycházky jsme 19. října završili Drakiádou. I když moc nefoukalo, alespoň jsme si užili slunečného dopoledne.
A co nás ještě čeká? Všichni Orlíci už se jistě těší na Vánoční
schůzku s vyráběním dárků a přáníček 21. prosince. A dospělí

se už teď mohou těšit na plesovou sezónu. Na sobotu 18. ledna
připravuje naše jednota Župní orelský ples, který bude jistě příjemným způsobem, jak strávit zimní večer.
Do té doby Vám všem přejeme poklidné vánoční chvíle a vše dobré
do nového roku.
Za Orel Pitín Kateřina Ševčíková.

Včelaři
Včelařský rok 2013
Předlouhá zima se zuby nehty držela svého žezla. Už to vypadalo, jakoby jaro ani nemínilo přijít.
Nestyděla se ani o velikonocích, kdy se stromy prohýbaly pod sněhovou peřinou a mrskáči, aby si místo tataru pořídili velikou lopatu, protože
hrozilo nebezpečí, že se k děvčatům přes návaly sněhu ani nedostanou.
No konečně paprsky sluníčka zvítězily a jejich teplo vysvobodilo ze
zajetí nejen přírodu, ale i všechny živé tvorečky včetně nás lidí, kteří jsme
již podléhali depresi z nedostatku energie.
Celá příroda, jakoby chtěla nadpracovat to, co zameškala se zarputilým držením se zimy. Začala s takovým nasazením vlévat mízu do všeho živého, že vše rozpukalo doslova před očima. Včelstva však nebyla
z důvodu chladného března na tento rychlý nástup jara připravena. Bylo
jich málo a převážně jen zimní generace. Než se vylíhly mladušky, přišli
ledový muži, kteří zasáhli květen na dlouhých 16 dní. Tím bylo po květové
snůšce a potažmo i po květovém medu.
Naštěstí sezónu zachránila slušná medovicová snůška a lípa.
Naše včelařská základna si co do počtu členů a včelstev stojí velice
dobře. Stále se nám hlásí noví, mladí včelaři.
Se svými 73 členy pečujeme o více jak 707 včelstev.
Zasáhly nás i smutné chvíle, kdy jsme se naposledy loučily se svými dvěma řádnými členy, přítelem Stanislavem Martinovičem
a přítelem Jaroslavem Mašejou. Věnujme jim tichou vzpomínku a poděkování za dobře vykonanou práci jak pro organizaci, tak i pro
celou společnost.
Do Nového roku 2014 všechno dobré za Pitínské včelaře přeje Savarová Martina.
Pitínský zpravodaj
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JAK JSEM ZAČAL VČELAŘIT.
Chovu včel se věnoval už můj děda Emil.
Ještě dnes si vzpomínám na sladkou chuť medu, který jsem vycucával z víček včelích plástů, které nám, dětem dával děda při vytáčení jako
žvýkačku ochutnat.
Když však dědeček zemřel, včelky osiřely.
Co teď s nimi….?
Strýc Slávek, který s dědou bydlel a na jehož zahradě včelín stál, tuto
zálibu převzít nemohl, protože trpí alergií.
Můj otec, tehdy ve slabé chvilce přislíbil, že tedy započne včelařit
sám. Vlastně proč ne? Bydlíme ve stejné ulici se strýcem, tak jaký problém.
Toto rozhodnutí se však ukázalo býti ne zrovna tím nejšťastnějším.
Jednou mě otec vzal sebou do včelína. Včelstvo rozebral. Vše probíhalo v pohodě a pro mě velmi zajímavě až do chvíle, než ho začala
jedna včelka pronásledovat. Otec sice alergií netrpěl, nedokázal však
udržet klid při vbodnutí včelího žihadla a hrozně se rozčílil. Ty následující nepěkná slova si už radši nepamatuji, můžu Vás však ujistit, že
žádné z nich se neopakovalo. Včelky se však nenechaly odradit hlučným
projevem mého otce, ba navíc povolaly posily a čím víc byl otec rozčílen,
tím víc na něj dorážely dalšími bodanci. No co Vám budu vyprávět.
Nezbývalo nic, než opustit bojiště a rychle zmizet.
Přes tuto mírně bolestivou zkušenost jsem ve svém nitru pocítil touhu víc a víc cítit tu omamnou vůni v prostorách včelína, vnímat energii,
kterou včelstva ze sebe vyzařují a vědět, jak ta bzučící kolonie vlastně
funguje.
Brzy jsem se vydal do včelína sám, s odhodláním zachovat klid, věříc, že i včely zůstanou po rozebrání klidné. Od této chvíle jsem už tuto
malou, dřevěnou, provoněnou chaloupku neopustil. Bylo mě tehdy 14
let a maminka to okomentovala slovy: „Narodil se včelař“.
Jako samouk, který neznal v okolí nikoho, kdo by ho odborně vedl
a předal mu tak své zkušenosti s chovem včel, jsem se opíral pouze o dostupnou literaturu a časopisy, které jsem všechny přečetl. V nich jsem
se mnohdy dozvěděl úplně rozporuplné informace a tak jsem včelařil
způsobem vyzkoušej - uvidíš.
Úly po dědovi byly staré a malé, přesto ke 4 včelstvům, které mě zanechal postupně přibývala další. Koníčku včelaření jsem úplně podlehl.
Roku 1990 mě bratr tesař-stolař pomohl vybudovat nový včelín v zahradě za naším domem. V něm jsem pokračoval ve včelaření již se 16
včelstvy.
Nastala modernizace včelína a staré úly - moravské univerzály nahradily úly nádstavkové. Začal jsem zvažovat další možnosti umístění
včelstev v jiných lokalitách. Nejprve jsem si pronajal pozemek od Singularistů na tzv. Cigánské louce. Je to malé údolí, pod Ohloběnkou,
kde stávala před 2. světovou válkou osada s asi osmdesáti „Romy“ kteří
se sem po deportaci do koncentračních táborů již nevrátili. Jakoby si
ty duše zemřelých lidí nepřály být vyrušovány. Pořád jsem cítil nějaké
napětí, nervozitu. Ve výnosech medu se mě vůbec nedařilo. Jednoho
jara při příjezdu na stanoviště jsem nevěřil svým očím. Úly byly obalené
lesními mravenci. Včely se bály úplně vyletovat a ty které se odvážily ven
z česna byly nemilosrdně napadány armádou faraonů. Bylo rozhodnuto. Musel jsem se stěhovat. Další pozemek jsem si pronajal od bratrance. Bohužel s nevhodným přístupem po blátivé polní cestě. Nejlépe je
ale být na svém. Nakonec se mně podařilo koupit krásný, prosluněný
pozemek v katastru obce Pitín obklopený hlubokými dubovými lesy. Na
tomto stanovišti se včelám daří a nosí i tolik žádaný medovicový med,
který je velmi lahodné chuti.
Nyní chovám 34 včelstev. Je to maximum, které se dá zvládat jako
hobby při zaměstnání. Protože včelařská práce je sezónní činnost, pomáhá mi při medobraní i rodina. Vzhledem k mému povolání, kdy jsem
vystaven neustálé psychické zátěži a vypětí, znamená pro mě včelaření
relaxaci, uklidnění a duševní pohodu. Je úchvatné sledovat vývoj včel
od položení vajíčka matkou až po hemžení dospělých včel. Je to sourodé
společenství, kde každý článek má své pevné a neměnné místo od včelí
matky, přes pracovité včelky dělnice až po trubce.
Jarní období, kdy se ze včelína nese omamná vůně, kdy včely nosí
pyl a nektar, vystavují své voskové dílo a v buňkách zraje slaďoučký
med, mám ze všeho nejraději. Načerpávám sílu a blahodárnou energii,
kterou tito tvorečkové vyzařují. A moje žena, jak sama říká, ji zase čerpá
ode mě.
Ing. Otakar Savara , předseda ZO ČSV Bojkovice
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V neděli 13. ledna proběhla v hasičské zbrojnici Výroční
valná hromada. Z funkce pokladníka odstoupil Radomír
Kovář, do funkce byl zvolen Karel Bartoš. Josef Zach st. se
vzdal správcovství nové budovy, jeho funkci vzal dosavadní
správce staré hasičárny, Staňa Savara. Při této příležitosti byla Radomíru Kovářovi a Josefu Zachovi st. udělena
PLAKETA jako poděkování za dlouholetou práci ve sboru
dobrovolných hasičů. Dále náš sbor udělil Plaketu k životnímu jubileu 75. let panu Františku Spáčilovi.
V sobotu 16. března jsme v kulturním domě uspořádali
Josefovskou zábavu.K tanci a poslechu hrála skupina FORTUNA. Akce přilákala mladé lidi z Pitína a okolí.
V sobotu 20. dubna jsme prováděli sběr kovového šrotu
a členové dále postavili ve dvoře obecního úřadu pergolu
na hasičskou káď a ostatní sezónní vybavení našeho sboru.
V neděli 28. dubna jsme ZO KSČM Pitín vypomáhali s výstavou historické zemědělské techniky, automobilů a motocyklů, která se konala u příležitosti oslavy 1. máje a 68.
výročí osvobození obce Pitín na návsi v Pitíně.
25. května jsme se zúčastnili OKRSKOVÉ SOUTĚŽE,
kterou na hřišti v Krhově pořádal SDH Bzová. Přípravka
soutěžila pouze ve štafetě dvojic. Starší žáci předvedli i požární útok a umístili se na 2. místě. Družstvo mužů skončilo
na 4. místě a družstvo starých pánů na 3. místě.
7. června jsme vypomáhali s organizací festivalu Světlovský bál, který zavítal do naší obce. V pátek 21. června
si zásahová jednotka ověřila funkčnost veškerého vybavení
a techniky při námětovém cvičení na ZS Pitín a.s. Cvičný
poplach byl vyhlášen v 17 hodin 59 minut, zásahová jednotka za 8 minut od vyhlášení vyjela ze základny v počtu 9
mužů.
22. června oslavil své 40. narozeniny pan Karel Bartoš.
29. června jsme se zúčastnili 120. výročí založení SDH v Šanově.
24. července ve 22 hodin 40 minut vyjela zásahová jednotka k požáru strniště slámy v obci Pitín v počtu 9-ti členů
ZJ.
V sobotu 27. července jsme uspořádali již tradiční „Posezení u hasičárny“ se skupinou TEMPO. I přes tropické
počasí se akce těšila zájmu občanů. Jako speciality jsme
připravili pečeného divočáka, grilované uzené koleno, grilované klobáse, bramboráky a jiné. Byla připravena bohatá
tombola.
V úterý 30.7. v 00.45 hod. vyjela zásahová jednotka
k požáru strniště slámy v katastru obce Pitín - směr Hostětín v počtu 6-ti členů ZJ.
V červenci dále naši členové kosili koryto řeky Olšavy
přes naši obec.
Ve dnech 16. – 17. srpna proběhl v areálu zahrádkářů
dvoudenní spací tábor pro děti, které navštěvují kroužek
Hasič. V sobotu 17. srpna vyjela zásahová jednotka k neho-

Aplikační cvičení
Pitínský zpravodaj

dě malotraktoru, která se stala krátce před polednem nedaleko
obce Pitín. Informaci přijalo operační středisko hasičů v 10:29
hod. Na místo byla operačním důstojníkem vyslána jednotka
profesionálních hasičů ze stanice Slavičín a tři jednotky dobrovolných hasičů Bojkovice, Pitín a Slavičín. Po příjezdu jednotek
na místo události bylo potvrzeno, že se jedná o převrácený malotraktor s vlečkou, kterým jeho majitelé sváželi dřevo z lesa.
Při nehodě došlo ke zranění staršího řidiče, mladší spolujezdec
vyvázl bez zranění. Hasiči pomohli zdravotnické záchranné
službě se stabilizací pacienta, jehož stav si vyžádal transport
pomocí vrtulníku. Vzhledem k terénním podmínkám musel být
raněný přemístěn na louku u obce, kde bylo přistání vrtulníku reálné. Po dokumentaci nehody Policií ČR převrátili hasiči
malotraktor zpět na kola a provedli likvidaci úniku provozních
kapalin pomocí sorbentů.
17. srpna odpoledne jsme se zúčastnili oslav 125. výročí založení SDH Bzová. V 15 hodin proběhlo aplikační cvičení, dále
ukázka uhašení hořícího vozidla, průvod obcí a oslavy zakončila
večerní zábava.
V sobotu 7. září
jsme uspořádali pro
naše členy zájezd
do Ostravy. Vyjeli jsme v 6.30 hod.,
první zastávka byla
v hasičském muzeu
v Ostravě, kde jsme
viděli
historickou
techniku a vybavení,
techniku současnou,
vybavení centra 112,
Požár 19.9.2013

125. let SDH Bzová
děti si mohly vyzkoušet vytahování figuríny ze studny, sjezd po
požární tyčce a další. Poté jsme navštívili Muzeum báňského záchranářství v Landek parku v Ostravě, kde jsme prošli i štolou
s ukázkami těžby uhlí. Další naše zastávka byla u pana Lopraise
ve Frenštátu pod Radhoštěm, kde jsme si prohlédli jejich závodní automobily. Poté jsme navštívili Technické muzeum Tatra
v Kopřivnici. Poslední zastávka byla na Motorestu pod Čertovými skalami v Lidečku, kde jsme si dali malé občerstvení a vyrazili k domovu. Přijeli jsme kolem 21 hodiny. Zájezd se vydařil
a všichni účastníci byli spokojeni.
Ve čtvrtek 19. září v dopoledních hodinách vyjela zásahová
jednotka k požáru hospodářského stavení v Pitíně č.p. 302, které sloužilo i jako garáž pro motocykly a dílna. Požár zaregistrovali jako první sousedé. Ti se také chtěli pokusit o vytažení pěti
motocyklů a vynesení zařízení ze zasaženého objektu. Jak ale
následně uvedli, zakouření objektu bylo tak intenzivní, že se do
jeho vnitřní části již nedostali. Na krajské operační středisko ve
Zlíně byl požár oznámen v 08:32 hodin. Následně byl vyhlášen
poplach jednotkám profesionálních hasičů ze stanic Slavičín
a Uherský Brod, které posílily jednotky dobrovolných hasičů
z Pitína, Slavičína a Bojkovic. Požár, který se hasičům podařilo
Pitínský zpravodaj

Muži nad 35 let

Zájezd 7.9.2013
asi po půl hodině lokalizovat, zasáhl interiéry přístavku s garáží
a dílnou o půdorysném rozměru asi 5 x 15m. Plameny zasáhly
i půdní prostor a střešní konstrukce, které se částečně propadly.
V 10:44 hodin byla velitelem ohlášena celková likvidace. Úklidové práce probíhaly až do večerních hodin. Za příčinou vzniku
požáru stála podle vyšetřovatele pravděpodobně technická závada elektroinstalace.
V září jsme zakoupili 8 zásahových obleků, 8 párů rukavic,
8 párů zásahové obuvi a 8 zásahových přileb.
V pátek 11. října slavil v hasičské zbrojnici jubileum 70. let
pan Josef Šašinka.
12. října jsme se zúčastnili pohřbu pana Martina Beňka, dobrovolného hasiče ze Bzové, který zahynul při tragické autonehodě u Bzové 6. října 2013. Bylo mu 25 let.19. října jsme prováděli
sběr kovového šrotu v obci. Děkujeme všem, kteří přispěli.
Ke každoročním aktivitám patří i pomoc s organizací rozsvěcování stromečku a jarmarku, mikulášská nadílka pro hasičské
děti, pořádání posezení pro naše členy k ukončení roku a nohejbalový turnaj mezi SDH našeho okrsku. Tak jako každý rok,
i letos se zásahová jednotka účastnila různých školení. Strojníci
se starali o techniku, aby byla připravena kdykoliv vyjet k zásahu. Pod vedením paní Breznické i v letošním roce probíhal
kroužek Hasič.
Poděkování patří všem členům, kteří se podílejí na chodu
sboru, dále starostovi obce panu Martinu Zálešákovi a celému
vedení obecního úřadu. Dále je na místě poděkovat všem našim
sponzorům, hlavně pak panu Jaroslavu Šašinkovi, předsedovi
představenstva ZS Pitín a.s., který i letos vložil nemalé prostředky do vybavení zásahové jednotky, panu Miloslavu Klimešovi
a panu Zdeňku Slámečkovi ml.
Veškeré novinky o dění v našem sboru naleznete na www.
sdhpitin.webnode.cz
Do nového roku přeji za celý výbor sboru všem spoluobčanům
hodně štěstí a zdraví.
Jitka Krahulová, kronikářka SDH Pitín
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ZO ČZS Pitín
Konec roku 2013 již zaklepal na dveře a pro nás zahrádkáře, nastal čas hodnocení naší činnosti. Naše organizace registruje
celkem 29 členů, z toho 21 platících, 8 čestných nad 75 let osvobozených od placení příspěvků a 3 děti aktivně zapojené do kroužku
Mladý zahrádkář.
V roce 2013 jsme se rozloučili se zakládajícím členem př. Františkem Stehlíkem a přijali novou členku př. Růženu Machalovou.
Celoročně se členové aktivně zapojují do úprav a údržby našeho areálu. Jedná se o vysékání travnaté plochy, úpravy záhonů od
výsevu po sklizeň, ořezu ovocných stromů a keřů po sklizeň ovoce a zeleniny a následného zpracování. Naší úrodou švestek jsme
zahájili letošní kotlící sezónu. Zpracovaná povidla jsme nabídli k prodeji na vánočním jarmarku a z výtěžku bychom rádi zakoupili
keře drobného ovoce. Kotlící zařízení využilo celkem dalších 10 občanů nejen z naší obce.
Po dohodě se sousedem p. Novotným jsme ořezali přerostlé smrky stínící jeho pozemek a v rámci spolupráce zakoupil
ZO 3 ks ovocných stromků.
V letošním roce se opět obec Pitín přihlásila do soutěže
Vesnice roku. Vedení obce oslovilo ke spolupráci při prezentaci i naši ZO.
I letos vlastní malotraktor posloužil spoluobčanům. Nadále naši členové užívají a obhospodařují pozemky v zahrádkářské kolonii. V rámci spolupráce s místními hasiči proběhl
v našem areálu letní stanový tábor pro děti.
Při příležitosti životního jubilea jsme obětavým členům
ZO př. Remešové a př. Šašinkovi poděkovali za vykonanou
práci a zároveň předali malou pozornost.
Našim členům děkujeme za spolupráci a OU Pitín za poskytnutí finanční dotace v rámci rozpočtu za rok 2013.
Všem spoluobčanům přejeme hodně zdraví a úspěchů v novém
roce 2014.
Výbor ZOČZS Pitín

O moudrosti pohádek a písní

Dětský smích a vlání koňských hřív,
něco moudrých vět, co měl jsem znát už dřív,
slunce zář, když hřála do mých zad,
poznal jsem, že tenhle svět mám rád.
(Z písně Tam u nebeských bran, text Zdeněk Rytíř)

Čas nezadržitelně plyne do moře věčnosti, roky míjejí a my opět staneme na prahu roku nového.
Období vánoc a přelomu roku má svoji zvláštní atmosféru. My, křesťané, si připomínáme, jak Bůh miluje svět – protože miluje
nás. Ale i mnozí z těch, jenž s námi nesdílejí dar vztahu víry, jsou vnímaví vůči této atmosféře, vůči její poezii. Je to období plné
obdarování, období, k němuž neoddělitelně patří hudba, zpěv i pohádky. Písně a pohádkové příběhy kromě své krásy oplývají hlubokou moudrostí – a právě z tohoto pokladu bych chtěl na prahu nového roku jen něco málo připomenout.
Hans Christian Andersen vypráví v jedné ze svých pohádek: Mocný císař smrtelně onemocněl a v jedné chvíli uviděl smrt. Usedla u jeho lůžka s jeho vlastní korunou na hlavě, s jeho mečem v ruce a odznakem císařské moci v ruce druhé. Císař byl překvapen.
A zároveň uviděl jakési divné postavy: jedny byly usměvavé, spokojené, jiné smutné a ztrápené. To byly jeho dobré a zlé skutky.
V hodinu smrti se vrátily, aby zároveň s ním opustily zemi. Neodbytně připomínaly: „Pamatuješ si na to? Připomínáš si to? Na to
jsi nezapomněl?“ Císař začal volat: „Nechci toto všechno vidět! Nechci to slyšet! Hudbu, hrajte silně! Bijte mocně do bubnů! Ať
přehluší ty strašné hlasy! „ Zbytečně umírající císař prosil. Jeho skutky stály ustavičně před jeho očima!
Přelom kalendářního roku jakoby symbolizoval završení jedné části našeho časného života. Je dobré umět se zastavit a uvědomit
si, za co všechno v minulém roce můžeme být vděční.
Je dobré si připomenout, čemu žijeme a čemu chceme žít. Vyhodnotit, jak jsme naplnili předsevzetí, jež jsme si na začátku toho
letošního roku předsevzali, a zda jsme dosáhli těch cílů, k nimž jsme se rozhodli směřovat.
V těch 365 dnech jsme možná vykonali mnoho dobrých, ušlechtilých skutků. Možná jsme něco pokazili, nedali dobrý příklad,
nepomohli druhým, jsou zde i někteří, co napomáhali rozvoji zla ve svém okolí. Jsme zaneprázdněni prací, různými zálibami a zájmy, a přelom roku je ten čas, kdy se můžeme zastavit, a uvědomit si: Žiju naplno, nebo živořím? Je moje nitro plné lásky, pokoje,
radosti? Nebo je můj život o jiných „hodnotách“?
Vím, že někteří lidé toto neradi slyší. Tak jako ten císař v pohádce, raději by přehlušili hlas těch skutků – hlas svědomí. Třeba
bujarostí silvestrovské noci.
Letos počátkem října zemřel autor textu, z něhož jsem vybral čtyři řádky do záhlaví tohoto článku. Radost, pohoda a moudrost,
jenž proznívají v písních Zdeňka Rytíře zde pro nás zůstanou, a budou nás inspirovat stále, i on už odešel k těm branám, o nichž
psal. Co zde zůstane po nás?
Náš svět je v jistém smyslu podobný zrcadlu – je šťastný, když s ním sdílíme štěstí, které nosíme uvnitř.
„Čo bolo, bolo; teraz skúsme nájsť to podstatné, to, čo je v nás“ – zpívá Jožo Ráž (Elán) v Písni Neobzerajte sa paní Lótová.
Právě to bych Vám i sobě chtěl popřát nového roku. Abychom našli to podstatné. Ať máme rádi svět, v němž žijeme. Ať do
něho vnášíme radost, ať dokážeme naplňovat své vztahy k lidem i k Bohu láskou, přijetím a otevřeností. Ať žijeme radostí ze života,
radostí z hledání a nacházení. Ať přestaneme počítat, zda víc rozdáme či dostaneme, ať zvládnem umění odpouštět, ať se naučíme
obdarovávat srdcem a ne pouhými předměty, ať se naučíme nemyslet přede vším na sebe.
Přeju Vám i sobě, aby ten nastávající rok byl šťastný a Bohem požehnaný.
P. Zdeněk Graas, Pitín
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ZS Pitín. a.s. 2013
V roce 2013 uplynulo patnáct let od
zapsání akciové společnosti ZS Pitín do
obchodního rejstříku v Brně. Je to
snad již doba. za kterou můžeme hodnotit naši činnost. aniž by byla zkreslena
sezonními výkyvy počasí nebo společenskými a ekonomickými změnami. Mnozí
čtenáři naši společnost sledují podrobně,
jiní jen okrajově. někteří z majetkových
pohledů. jiní z hlediska zájmů všeobecně
prospěšných. Můžeme tedy bez nadsázky
říci. že činnost naší společnosti se dotýká
většiny obyvatel Pitína.
Jistě není snadné pracovat pod takovým drobnohledem po řadu let. Vždyť co
se líbí jednomu. nemusí se líbit druhému.
Snadno pak nastávají situace. kdy některá
rozhodnutí a některé činnosti a především jejich řešení. nebývají na první pohled
jednoznačná. Nebudu snad neskromný.
domnívám-li se. že převažují ta všeobecně
a celospolečensky výhodná a to jak pro občany. tak i pro naši akciovou společnost.
Jde především o spolupráci s Obecním úřadem Pitín a řadou dobrovolných
organizací. s nichž na prvním místě uvádím SDH Pitín.
V roce 2013 šlo především o spolupráci při rekonstrukci železničních přejezdů a následné opravě komunikace od
přejezdu k farmě. Naše společnost poskytla pracovníkům. kteří se podíleli na
těchto stavbách. všestrannou logistickou
podporu. pokud to bylo v našich silách.
To ocenili především zaměstnanci firmy
Skanska. na jejíchž bedrech ležela starost
o co nejrychlejší a přitom kvalitní opravu
železničních přejezdů. Dopravní řešení
této nelehké situace. která navíc probíhala v období rozhodujících sklizňových
prací. nakonec dopadlo téměř uspokojivě.
Následná oprava vozovky však již tak
operativní nebyla. To jistě potvrdí všichni.
kteří v měsíci říjnu museli projíždět opra-

vovaným úsekem. Nevalná iniciativa většiny zaměstnanců i vedení odpovědných
firem způsobila. že se oprava protáhla
téměř na měsíc.
V oblasti zemědělské výroby jsme se
zapojili do projektu „Produkce ekologických osiv v ekologickém zemědělství“.
který pořádal olomoucký Bioinstitut. přičemž jedna z přednášek včetně praktické
ukázky proběhla i v Pitíně. za účasti frekventatů z celé České republiky. V závěru
roku jsme u farmy instalovali informační
tabuli o ekologickém zemědělství v Bílých
Karpatech. Na tabuli se nachází řada zajímavých informací a také charakteristické
fotografie z okolí Pitína.

Rozpis bohoslužeb o vánočních svátcích:
24. 12. dětská mše svatá
půlnoční mše svatá
25.12 mše svatá
26. 12 mše svatá
27. 12 adorační den v Šanově
mše svatá
31. 12. mše svatá
1. 1.
mše svatá

15:00
22:00
8:15, 10:30
8:15, 10:30
od 10:30
16:00
16:00
8:15, 10:30

Každoroční TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ
proběhne v sobotu 4. ledna 2014.
Děkujeme už dnes za všechny potřebné obdarované v roce 2014.

Pitínský zpravodaj

Do příštích let plánujeme rozšíření
pěstování luskovin. Po úspěšném pěstování ozimé vikve jsme již v roce 2013 měli
zaseto 10 ha bobu a 7 ha velmi netradiční
luskoviny lupiny úzkolisté. Zařazováním
těchto plodin do osevního postupu získáme především vynikající předplodinu pro
pěstování pšenice špaldy. která se v poslední době stala velmi vyhledávanou tržní
plodinou. Zvlášť zajímavé jsou tyto plodiny i pro chovatele včel. zejména z hlediska termínu kvetení. Pro zajištění krmivové základny jsme přistoupili k pěstování
modifikace landsberské směsky. ve které
jsme ale jílek jednoletý nahradili žitem
lesním odrůdy Lesan. Dalšími složkami
této směsky je vikev ozimá a jetel nachový
inkarnát. Pole oseté touto směskou je nejprve nachově červené a po odkvětu jetele
rozkvete bíle ozimá vikev. Doba kvetení
je tedy téměř jeden měsíc. navíc v období.
kdy už je většina rostlin odkvetena. Velmi
zajímavý je i výnos této plodiny. při jejíž
sklizni využíváme moderní technologickou linku pro výrobu senáže. Pěstování
této směsky je s velkou oblibou využíváno
především v Bavorsku a některých podhorských regionech Rakouska.
Takový byl rok 2013 v akciové společnosti ZS Pitín. Přejme si. aby ten příští rok
2014 byl mnohem lepší. šťastnější a úspěšnější. V jakých oblastech. nechť si zvolí
každý sám. Jménem pracovníků akciové
společnosti ZS Pitín přeji všem čtenářům
šťastné a veselé požehnané vánoční svátky
a v roce 2014 hodně zdraví a štěstí.
Ing.Jaroslav Šašinka, předseda
představenstva akc.spol. ZS Pitín
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Napsali jste nám...

Vyznání pitínským horám
Vážení spoluobčané, po dvouleté odmlce,
dovoluji si Vás touto cestou opět oslovit se
svým vyznáním k naší krásné obci, nyní konkrétně k našim „Pitínským horám“, které mě
svojí podmanivou krásou přímo učarovaly.
Při častých vycházkách po nich, přicházely mě spontánně na mysl různé příměry, které jsem nakonec ztvárnil do písničky, či spíše
opěvné balady, dle jednotlivých ročních období.
Přes všechny peripetie, podařilo se mě nakonec své vyznání „Pitínským horám“, zpracovat a výsledkem je osmi-minutový videoklip
na DVD, tedy osm minut zpěvu a obrazového
záznamu o pitínských horách.
Vzhledem k tomu, že ohlas několika občanů, kteří jej zhlédli, byl pozitivní, dovoluji
si text písničky (Bohu žel bez notové úpravy),
předložit také ostatním.
Písnička (vyznání), je určena zejména starším spoluobčanům, kteří se zejména ze zdravotních důvodů do „našich“ hor už nemohou
sami vydat, ale také třeba těm, co z jakýchkoliv důvodů z obce odešli, ale na svou obec
a „hory“ ve svých myslích nezapomínají.
Případné dotazy ohledně pořízení DVD,
rád zodpovím při osobním setkání, popř. na
tel. 732671038.
Pokojné vánoční svátky a šťastný rok 2014,
přeje Miroslav Kužela.

Hory pitínské -

text

Hory milé hory mé, hory krásné pitínské, [:kdo vás poznal jedenkrát, nepřestane vás mít
rád:]
Na jaře když bučiny, duby, hraby, modříny, v zelený se odí šat, do hor musíš pospíchat
– [:za ranního zvonění, kde Olšava pramení:]
V létě zase každý háj, v houbařů se změní ráj, v Dúbí, Kraji, U školky, roste hřibů na
stovky – [: Vlčí jámy, Měřiny, nevysbíráš za tři dny :]
RE: Hory milé hory mé, hory krásné pitínské, [: kdo vás poznal jedenkrát, nepřestane
vás mít rád :]
Na podzim, když bučiny, duby, hraby, modříny, odějí se v pestrý šat, zas tam musíš
pospíchat – [: listím stlanou álejí, kde jeleni troubějí:]
V zimě když je všude sníh, hory spí a ticho v nich, lákají tě k procházce, je tam jako
v pohádce – [: za adventní neděle, je tam jako v kostele:]
RE: Hory milé hory mé, hory krásné pitínské, [: kdo vás poznal jedenkrát, nepřestane
vás mít rád:]

Hory moje pitínské !!
Z jedné strany chrání vás, ten náš svatý Stanislav, z druhé strany královna, kopanická
Madona – [: mučedník a patron náš, matka co ochrání nás:]
Ať už umřeš jako kmet, zralý muž či mladý květ, v pohřební tě odí šat, horám půjdeš
zamávat – [: za teskného zvonění, tam z aleje hřbitovní :]
Tady končí písnička, zpívaná od srdíčka, pro potěchu každému, pitíňanu rodnému –
[: který svoje hory znal a jim srdce věnoval:]
RE: Hory milé hory mé, hory krásné pitínské, [: kdo vás poznal jedenkrát, nepřestane
vás mít rád :]
Miroslav Kužela, autor

CO JE POLITIKA ?
Je to préj překlad z řečtiny – služba společnosti, veřejnosti, občanovi. Nebudu sa rozepisovat o vrcholovéj politice, bylo by to na dlůho a eště si ani nemožu spomenůt na slušné
slova, kerýma by sa to dalo vypovědět. Byl sem ale na dvuch posledních schůzách obecního
zastupitelstva a ty také stály „za to“! Šak sem sa z nich znotýroval až u Hasoňa po dvuch
borovičkách a jednom pivu.
Tož poslůchajte : přijďa na obec, sme sa poslušně rozesadili na pravů a levů stranu, jak
bývá zvykem, abysme na sebe lepší viděli. A schůza začala. Schválení programu a odhlasování jednotlivých bodů proběhlo bez větších problémů. Aj pan místostarosta důležito mlčali
a nahlédali do jakéhosi kufříka, že préj to byl „nový buk“. No nech, nový buk nebo stará
vrba, fšecko jedno, dřevo jak dřevo, ale víc hlav, víc rozumu. Potom pan starosta vyhlásil
poslední bod programu- připomínky zastupitelů a podněty občanů. Hned sa toho chytili podnětní občané, keří za totality využívali imunity nedoknutelnosti a dneskaj zaséj zneužívajů
demograticků svobodu vyjadřování a začali podněcovat, připomínkovat, ale aj vyhrožovat..
Nevím, gde sa v těch luďoch bere tá drzosť furt kohosi označovat za třídního nepřítela, lživě
ho obviňovat nebo aj udat a potom si žmolit ruky, jak jim to zaséj šikovno vyšlo. Myslím
,bude tá naša spravedlnosť slepá aj skamaráděná s těma sůdcama z lidu, učitelkama národů a podobnýma individuama. Ale šak, fšeckého do času enom Pan Bůh navěky. Nebudu
už daléj vypůščat z huby teplo a vykládat svoje názory. Ty si mosí udělat každý sám
na schůzách zastupitelstva a ty sů enom štyřikrát do roka. Obecní politika sa nedělá za
bukem, v hospodě, před pomníkem padlých ani v kostele, ale na obci. Lesti chceme pro tů
obec a pro sebe neco udělat, tož tam mosíme lést. Jináč je z toho Božího požehnání Boží
dopuštění. Poslechněme výzvy na každéj mši : ITE, MISSA EST a bude to lepší. Tož na příští
schůzu si veznu tů skládací legátku, když nás tam bude tolik, Já už nerád stójím nebo jináč,
nestójím za nic. Nakonec chcu enom řéct, že je lepší volit tů mírovů politiku, nech už je
na úrovni mezinárodní, obecní nebo sůsedskéj. Je lepší sa na sůsedku šťůřit než sa na ňu
škňůřit. Ona vám to stejnů korunků zaséj vrátí.
Tož požehnaný rok 2014 přeje Joža Mlýnek
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Předvánoční
úsměvná báseň
V každém okně světla vzplály,
už se peče cukroví,
sníh z bílků ruce ušlehaly
a rum hřeje útroby.
Na dvorku se stromek třpytí,
pejsek ho tam zalévá,
nádobí se chystá k mytí,
potkan leží u chléva.
Vánoce jsou blízko již,
už se plní celá spíž.
Slivovička, pivo, víno,
pro abstinenty granule,
zahlédneš i mouchu línou,
teploměr je na nule.
Možná kapra bez kostí,
také Boží milosti,
počasí bez zimních nálad,
už tam z brambor voní salát.
Rumu padla další dávka,
hospodyňka už je v plavkách,
ač teploměr je na nule,
papá samé granule.

Pitínský zpravodaj

Jsem šťastná, že mne osud přivedl sem.
Do krásného a klidného údolí řeky Olšavy, do Pitína.
Jak se říká „zapustila jsem kořeny“ a tak se stal Pitín
mým opravdovým domovem.
Čistá krása přírody snad předurčuje také to, že se u nás
žije dobře a že je Pitín plný dobrých a ochotných lidí.
To naše rodina naplno poznala 19. září 2013.
Navštívil nás „červený kohout“ a obrázky té zkázy mi
dodnes běží před očima jako zlý sen.
Najednou vidím auta hasičů, policie a záchranky, která
zaplnila naši uličku a okolí.
Vidím množství lidí a vlastně ani nejsem schopna cokoli dělat. Takže vodu na pití pro pomocníky přiváží pan
starosta. Kávu uvaří naše obětavá sousedka, u které zatím
odpočívá naše babička.
Po uhašení požáru zůstává v uličce jenom jedno hasičské auto. Jsou to naši HASIČI.
Zůstávají a obětavě, až do setmění pracují na odklízení té hrozné spouště.
Sousedi přistavují traktory a vlečky. Přivážejí fošny, kolečka, lopaty, košťata. Zkrátka vše, co je potřeba při úklidu a co už u nás
nenašli, protože to shořelo. Když je naplněna vlečka torzy motorek, kol, sekaček a ostatního železa, ihned ji odvážejí do výkupu. A tak
to pokračuje až do chvíle, kdy jsou sutiny a zbytky ohořelých trámů odvezeny. Následující ráno a pohled z okna jenom potvrzuje zkázu.
Ale zase jsou tady obětaví sousedé, kamarádi a rodina, kteří nabízejí opravdu nezištnou pomoc. S jejich velkým přičiněním se nám
daří postavit a zakrýt novou střechu.
Za celou naši rodinu srdečně děkuji všem členům SDH Pitín, sousedům, kamarádům z Pitína, z Vavřinečku a ze Světlovanu. Panu
starostovi a také těm, kteří nám pomohli finančně. Děkujeme panu S. Savarovi za tesařské práce. Děkujeme všem, kteří nám jakkoli
pomohli překonat těžké chvíle.
A tak si říkám, že svět není tak špatný a zkažený jak to slýcháme z médií.
Buďme šťastní, že žijeme tady v Pitíně jako jedna velká rodina.
Hodně zdraví, štěstí, pohody a vždy ochotné sousedy nám všem přeje Hana Šleglová.

A co dál?
Když se podívám na své děti, zjišťuji, že ten život letí tempem, které je šílené. Ani jsme se nenadáli a Vánoce jsou opět zde a všichni se
na ně zcela určitě těšíme. Za ten rok se v naší obci odehrála řada událostí, které jsme mohli zaznamenat.
Například po dlouhé době se pořádal myslivecký ples, který měl svůj úspěch a jsem rád, že v lednu 2014 uspořádáme další, čímž Vás
všechny spoluobčany zvu. Pak jsme mohli shlédnout mexický folklór, který v Pitíně již možná nikdy neuvidíme, v soutěži Vesnice roku jsme
opětovně bojovali, ale na stupínek nejvyšší jsme se „zatím“ nedostali. Postavilo se nové parkoviště u kostela, nová cesta na Horním konci,
železniční přejezdy dostaly nové závory a advent jsme přivítali rozsvícením stromečku Obecního úřadu.
Inu bylo toho za ten rok víc než dost, jen ten náš konec na Lánech ne a ne dostat lepší fasádu. Cesta jako tankodrom, v noci žádné
osvětlení, takže trefit domů vyžaduje zkušenosti. Přestože tento žalostný stav trvá více než 5 let, nevidím žádný posun v jeho řešení. Je otázkou, čím si to obyvatelé v této části Pitína zasloužili. Určitě by tady chtěli stavět své domy i další rodiny, ale proč by to dělali, když se o nás
nikdo nestará a naše dotazy jsou ze strany starosty odráženy pouze netaktním chováním. Někdy nevím, jestli je to o nedostatku schopností
se problému postavit čelem nebo o docházejícím dechu, ale rozhodně vím, že svést se a chlubit se cizím peřím po boku lidí, kteří drží slovo
a pro obec skutečně makají, či významně pomohli umí úplně každý.
Na tankodrom v naší ulici jsme si sice už zvykli, ale přál bych si, abych se jednou dočkal změny. Třeba nové zastupitelstvo, které
vzejde z obecních voleb v roce 2014, bude mít větší pochopení pro trápení obyvatel v naší ulici. Ale asi to chce, aby v něm usedli schopní
a pracovití lidé.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál krásné Vánoce a šťastný nový rok 2014.
Michal Michalčík
Pitínský zpravodaj
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SPORT

TJ PITÍN
Vážení příznivci pitínské kopané,
opět je před námi konec roku, tentokrát s číslovkou 2013, a opět tu jsou řádky, které Vám přiblíží aktivity v našem
fotbalovém klubu. Jaký ten končící sportovní rok vůbec byl? Troufáme si tvrdit, že poměrně turbulentní. Přišla utkání,
která byla vítězná a tudíž i veselá, ale byly tu i zápasy, které mnoho fotbalové krásy nenabídly. V jednom případě se z hřiště
odchází s radostí a za potlesku věrných fanoušků, jindy se odchází s pocitem, kdy téměř každé hanlivé slovo padne
na úrodnou půdu, protože utkání se nepovedlo, tak jak bychom všichni chtěli. Je to o emocích, přístupu, nasazení, partě
a dalších atributech, které vždy o výsledku utkání rozhodují. Jaké výsledky nás v roce 2013 provázely, nám zodpoví následující rekapitulace.

Sezóna 2012/2013 = boj o přežití v Okresní
soutěži
Boj o přežití v Okresní soutěži, přesně tak by se dalo charakterizovat naše vystoupení v sezóně 2012/2013. Během sezóny vzpomeňme především 3 klíčové momenty, které ovlivnily
celý průběh soutěže. Prvním klíčovým momentem bylo členství
či nečlenství ve FAČR. Od 1. 1. 2013 musel být každý jednotlivec, který se angažuje ve fotbale být platným členem fotbalové
asociace České republiky. Tato nová pravidla náš klub splnil
a měl v pořádku, avšak některé kluby tuto záležitost v pořádku neměly a tak Okresní fotbalový svaz musel o osudech utkání
rozhodovat u kulatého stolu. Výsledkem tak bylo, že řada utkání
byla kontumována a tím pádem došlo i ke změnám ve fotbalové
tabulce. Potrestané kluby se pochopitelně bránily a nechtěly
se s rozhodnutím svazu ztotožnit, ale nebylo jim to nic platné. Svaz postupoval v souladu s platnými řády a především to
byl právě fotbalový svaz, který apeloval na kluby, aby si své věci
dali včas do pořádku. Druhým klíčovým momentem bylo nedohrané utkání v Uherském Ostrohu. Právě toto utkání významně
ovlivnilo další zápasy, které naše mužstvo absolvovalo. Po tomto nedohraném utkání byl klub potrestán zastavením činnosti
našich tří hráčů. Do dalších zápasů tak nemohli nastoupit a my
jsme byli nuceni řešit otázku s jakými hráči následující utkání
odehrát. Tento problém jsme sice překonali, ale deka, která na
mužstvu ležela byla až přespříliš těžká a nepodařilo se ji jen tak
lehce zbavit. K samotnému utkání je již zbytečné se vracet, pro-
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tože o něm bylo hodně napsáno nejen v týdeníku Dobrý den
s Kurýrem, ale i ve Slováckém deníku. Jen zrekapitulujme, že
utkání bylo nakonec kontumováno v náš neprospěch a naši
hráči dostali dle disciplinárního řádu vysoké tresty. Třetí moment se odehrál v posledním zápase sezóny, který jsme odehráli
v Pitíně proti Huštěnovicím. Poslední zápas a poslední možnost,
jak si udržet příslušnost v Okresní soutěži. Tento boj jsme zvládli
a přesvědčivě zvítězili 3:0. Bylo to zřejmě nejúspěšnější a nejlepší utkání v roce 2013, které naše mužstvo předvedlo. V tomto
utkání jsme neponechali nic náhodě a povolali i Milana Navrátila, který opět potvrdil, že je velkou osobností našeho fotbalového klubu. Tento skvělý motivátor svým přístupem a odhodláním
strhl celé mužstvo k výkonu, který znamenal, že Okresní soutěž
se v Pitíně hraje i v sezóně 2013/2014.

Fotbalový turnaj - premiérové vítězství a upadající návštěvnost
Ihned po skončení sezóny 2012/2013 jsme na našem hřišti
hostili tradiční fotbalový turnaj, který má již své pevné místo
v kalendáři. Turnaje se zúčastnila mužstva jako Šanov, Bojkovice a Šajdíkove Humence. V krásném letním počasí se naše
mužstvo představilo v zahajovacím utkání, kdy jsme změřili síly
proti Šanovu. Tento zápas jsme zvládli na výbornou a Šanov jsme
porazili vysoko 8:0. Ve druhém utkání nastoupili Bojkovice proti
našim přátelům ze Slovenska. Toto vyrovnané utkání nakonec
skončilo vítězstvím Šajdíkových Humenců v poměru 2:1. O třetí
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místo se tak poprali Bojkovice a Šanov. Toto utkání skončilo
jasným vítězstvím Bojkovic 4:0. Finále tak patřilo domácím
a hostům ze Slovenska, kteří chtěli potvrdit svou formu a po
třetí si odvést pohár pro vítěze. Domácí pro změnu chtěli, aby
pohár zůstal poprvé doma a to se povedlo. Premiérové vítězství
tak přišlo po šesti ročnících, které náš klub pořádal. Ve finále
jsme Šajdíkove Humence porazili v poměru 3:1. Po fotbalovém
odpoledni pak na řadu přišel večerní doprovodný program s kapelou Street69. Fotbalový turnaj se po všech stránkách povedl.
Jedinou kaňkou na tom všem byla návštěvnost, která se rok od
roku snižuje, což nás vůbec netěší, neboť turnaj je pořádán především pro fanoušky a příznivce fotbalu. Pevně věříme, že další
ročník, který nás čeká už za 6 měsíců, přitáhne do sportovního
areálu NIVA mnohem více návštěvníků a fanoušků.

Podzimní část sezóny 2013/2014 = trápení
a sebedestrukce
Nová sezóna, do které jsme ve druhé polovině srpna 2013
vstoupili, byla pro nás velkou neznámou, neboť před startem
sezóny došlo k reorganizaci soutěží, kdy se Okresní soutěž rozdělila na Uherskobrodskou a Uherskohradišťskou část. Díky
tomuto kroku do Okresní soutěže postoupilo celkem 7 mužstev
ze Základní třídy. Tato změna přinesla především 2 podstatné
změny. Naše mužstvo nemusí zajíždět do vzdálených koutů Uherskohradišťska čímž ušetří náklady na cestovné a druhou změnou je, že přibylo zápasů, které mají nádech „derby“,
kdy nás čekala mužstva, které máme, co by kamenem dohodil
a většina hráčů a funkcionářů se velmi dobře zná. Do soutěže
jsme vstoupili s mužstvem, které prošlo hráčskou obměnou. Některým hráčům hostování skončilo (Pavlík, Kovář...) a některým
bylo opětovně prodlouženo nebo nově dohodnuto. Celkově byl
stav v týmu velmi nepřehledný a do poslední chvíle jsme netušili, s kolika hráči sezónu vůbec absolvujeme. Všechny chmury
však byly nakonec zahnány a my jsme se tak mohli vrhnout vstříc
podzimní misi v nové Okresní soutěži. Pouť podzimem je v tuto
chvíli za námi a my jsme velmi rádi neb výkony nás dostali do
míst, které spíše než boj o klidný střed v tabulce, znamenají,
že budeme během jara bojovat o setrvání v Okresní soutěži. Ve
dvanácti mistrovských zápasech jsme získali pouhých 9 bodů,
kdy jsme zvítězili pouze 2x a to je žalostný stav pro mužstvo,
které z větší části tvoří hráči, kteří mají mnohem na víc. První polovina podzimu ještě nic nenasvědčovala, ale byl to omyl.
Jednalo se o předzvěst apokalypsy, která se na mužstvo sesypala. Mužstvu se nedařilo, trápilo se a místo přemýšlení sama
nad sebou a nad vlastními výkony následovaly výčitky a mnohdy
ostré výměny názorů mezi všemi hráči. Tento stav jen vyústil
v úplnou destrukci celého týmu, který v mnohých zápasech byl
spíš pro smích, ale ne díky krásným fotbalovým akcím, ale spíš
tím, že předváděl něco, co s fotbalem nemá nic společného.
Nyní můžeme říci, že je velmi dobře, že podzim skončil a že je
čas během zimní přestávky přemýšlet nad tím, jak celý podzim
napravit a neopakovat podobný scénář. Je to o přístupu každého hráče. Každý je součástí týmu, každý by si měl uvědomit, že
má podíl na současném stavu, každý hráč by si měl hrábnout do
svědomí a měl by se k situaci postavit
čelem. Pokud tyto základní předpoklady mužstvo nezmění,
výsledky budou ještě horší. K tomu, aby vše opět fungovalo, je
nutná pravidelná účast na tréninkových jednotkách (pokud to
pracovní vytížení umožní), protože v dnešní době prostě bez tréninku není možné Okresní soutěž hrát a pokud si někdo myslí,
že ano, tak musí být buďto jedině fotbalista s darem od Boha
nebo naivní namachrovaný hlupák, který fotbalu nerozumí. Výbor TJ Pitín bude během zimní přestávky dělat všechno proto,
aby se situace zlepšila a byla tady opět parta hráčů, kteří chtějí
trénovat, chtějí dodržovat životosprávu, chtějí vyhrávat, chtějí
být součástí dobré party a chtějí bojovat o ty nejvyšší příčky. Buď
se k tomuto ideálnímu stavu přiblížíme, nebo se budeme porou-
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čet do Základní třídy.

Výsledkový servis podzim 2013
PODZIMNÍ ZÁPASY TJ PITÍN
Kolo Utkání
1.
Pitín x Horní Němčí
2.
Pitín x Popovice
3.
Bystřice pod Lopeníkem x Pitín
4.
Pitín x Boršice u Blatnice
5.
Strání „B“ x Pitín
6.
Pitín x Dolní Němčí „B“
7.
Záhorovice x Pitín
8.
Pitín x Suchá Loz
9.
Starý Hrozenkov x Pitín
10.
Pitín x Březová
11.
Komňa x Pitín
Místo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

Výsledek
1:1
1:2
2:2
3:2
1:0
1:4
2:2
2:1
4:0
1:6
3:0

Z V R P Skóre
11 9 1 1 36:12
11 8 1 2 27:12
11 7 1 3 29:16
11 7 1 3 27:15
11 6 2 3 33:23
11 4 3 4 22:16
11 4 1 6 13:22
11 3 3 5 23:27
11 2 3 6 16:28
11 2 2 7 17:28
11 2 2 7 16:40
11 0 4 7 13:33

Body
28
25
22
22
20
15
13
12
9
8
8
4

Současný tým TJ Pitín tvoří tito hráči:
Michal Voda, David Lukáš, Pavel Berčík, Jakub Kozubík,
Adam Kozubík, Pavel Struhař, Tomáš Mlček, Ladislav Salvet,
Petr Kavka, Martin Bureš, Roman Martinec, Martin Maňas,
Zbyněk Trllo, Libor Krahula, Robert Janota, Svatopluk Hrnčár.

TJ Pitín - klub nad propastí nebo restart k lepším zítřkům?
Přežije fotbalový oddíl v Pitíně nebo ne? To je pouze
realistická otázka, která je dnes na stole. Kondice klubu není
v tuto chvíli ideální a spíš se potácíme nad propastí, do které
buďto spadneme nebo se nadechneme a odrazíme se k lepším zítřkům. Pevně věříme, že bude platit to druhé. Je nutné
brát v potaz fakta, která kolem nás běhají. Děti či mládež má
v dnešní době širokou nabídku volnočasových aktivit, ve kterých
se mohou realizovat a rozvíjet svůj talent. Fotbal již nepatří
mezi sport, který dnes chlapci mohou provozovat. Mohou si
vybírat z řady možností, které se jim nabízí a ke kterým mají
25

vztah, pokud tedy nechtějí volný čas trávit na sociálních sítích
či hraním počítačových her, poněvadž tohle jsou asi ty sporty,
které dnes mladí vyhledávají nejčastěji. Rychlé životní tempo, svoboda a možnosti vyžití zapříčinili, že řada provinčních
fotbalových klubů řeší rok co rok otázku, zda vůbec poskládá
mužstvo nebo kde hráče sežene. Tímto stavem trpí Pitín
minimálně 3 sezóny a každý rok se problém jen prohlubuje.
Nové hráče není kde brát, protože řada klubů velikosti našeho
se potýká se stejným problémem a ty kluby, které hráčů mají
dostatek, si pro změnu nárokují vysoké finanční poplatky za
hostování či přestup. Poptávka je vysoká avšak nabídky minimální. Jak z tohoto bludného kruhu ven? Zakládat mládežnické
či žákovské mužstva není na pořadu dne neb k tomu je nutné
především personální a finanční zdroje. Personální otázka

však v tomto ohledu přebíjí otázku financí. Další možností je
pravidelně hledat hráče, které oslovíme a za určitý finanční obnos do našeho mužstva přivedeme. Tato cesta je zcela běžná, leč
finančně velmi náročná. Další možností je spojit se s některým
klubem v blízkém okolí a vytvořit tak jeden stabilní a finančně
zajištěný oddíl. Tou krajní a poslední možností pak může být
odhlášení klubu ze soutěží a fotbalový oddíl zrušit. Je to ta nejposlednější varianta, ale v rámci krizového scénáře je nutné, aby
i tato možnost byla zmíněna. Jakým směrem se TJ Pitín vydá,
bude jasnější po sezóně 2013/2014. Budoucnost se bude odvíjet
nejen od výsledků v jarní části a návrhů předložené výkonným
výborem, ale i od zájmu samotných hráčů, kteří buďto budou
chtít nosit dres s nápisem TJ Pitín nebo budou raději své fotbalové dovednosti rozvíjet někde jinde.

Poděkování a pozvánka
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem fanouškům, kteří nás v uplynulém roce podporovali. Poděkování patří rovněž Obecnímu úřadu, Krajskému úřadu, fotbalovému klubu
1. FC Slovácko, všem sponzorům a všem pitínským spolkům a organizacím za vzájemnou
spolupráci. Speciální poděkování patří dlouholetému podporovateli panu Liboru Lukášovi.
V příštím roce Vás rádi přivítáme na každém fotbalovém utkání, ale taky na Fašankové zábavě s pochováváním basy,
která se uskuteční 1. března 2014 a nebo na tradičním fotbalovém turnaji, který se uskuteční 28. června 2014.
Vážení sportovní přátelé, vážení spoluobčané, dovolte nám popřát Vám pohodové a klidné
Vánoce a v novém roce 2014 především správný tah na branku. Výbor TJ Pitín

Tělocvičná jednota
SOKOL Pitín
Současná doba je složitější pro kdysi
založené neziskové organizace. Doba jde
hodně dopředu a v našich školách je dětem umožněno sportovat ve všech odvětvích. Jelikož v naší obci nejsou lidé moc
sportu nakloněni, je složité udržet nebo
rozvíjet naši jednotu.
Rozhodli jsme se, že budeme naše
aktivity směřovat do sportovního areálu
Sportklubu Niva. Sdružujeme zde sportovce na plážový volejbal a ve spolupráci
s vedením příspěvkové organizace využíváme jak halu, tak venkovní kurty. Proběhlo pár akcí a budeme se dále snažit
lákat sportovce k nám do Pitína.
Letní akce na písku

Věkové složení obce k 30. 11. 2013
Do 6 let
6 – 18
18 – 30
30 – 40
40 – 50
50 – 60
60 – 70
70 – 80
80 – 90
90 – 100
Celkem
26

Ženy
26
62
81
68
51
58
56
45
21
6
474

muži
22
66
70
79
75
72
46
21
11
0
462

celkem
48
128
151
147
126
130
102
66
32
4
936
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Naši noví občánci
25. 3. 2013
2. 8. 2013
17. 10. 2013
5. 10. 2013

6. 1. 2013
31. 3. 2013
21. 4. 2013
29. 7. 2013
31. 7. 2013
2. 8. 2013
24. 8. 2013
10. 9. 2013
13. 10. 2013
31. 10. 2013
16. 12. 2013
17. 12. 2013

Jan Jurásek
Tereza Vaňková
Vojtěch Juračka
Natálie Lebánková

František Stehlík
Stanislav Martinovič
Jiřina Šašinková
Milan Večeřa
Hedvika Pavlacká
Zdeňka Prachařová
Vítězslava Keňová
Miroslav Jurásek
Radomír Matocha
Karla Martinovičová
Pavel Bajer
Rostislav Homola

86 let
59 let
79 let
85 let
93 let
88 let
86 let
84 let
59 let
90 let
39 let
79 let

Komise pro občanské záležitosti
I v letošním roce naši občané oslavili významná jubilea
70 let Julie Habáníková, Josefa Ševčíková, Karla Kovářová, Josef Šašinka,
Věra Remešová, Jarmila Zemánková
75 let Božena Jálová, Irma Naňáková, Anna Šašinková, Marie Vaculínová,
Jaroslava Poláchová, Marie Rašková, Vlasta Savarová
80 let Blažena Daňková, Stanislav Folta
85 let Božena Hánová
90 let Marie Spáčilová, Františka Sukaná, Pavla Humpolová
91 let Marie Koželuhová
92 let Marie Ondráčková
94 let Ludmila Koželuhová

Zlatou svatbu oslavili
Vladimíra a Zdeněk Staňkovi
Marie a František Spáčilovi
Ještě jednou přejeme všem oslavencům hodně zdraví, lásky a pohody do dalších let.
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Beseda s důchodci v kulturním domě

„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.“

