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Štěstí, zdraví, pokoj svatý,
vinšujeme vám …

INVESTICE 2017

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
je tu opět čas Vánoc, čas pokoje, štěstí, lásky, radosti a veselosti. A to nejen pro děti, které je milují, ale i pro nás, dospělé.
Symbolem Vánoc je často světlo. Stalo se již tradicí, že vánoční světlo zažehnuté v Betlémě se rozsvěcuje před Štědrým dnem
v mnoha našich příbytcích. Betlémské světlo má symbolický i duchovní význam. V Písmu Svatém je světlem nazýván Ježíš –
a betlémské světlo symbolizuje jeho narození. Právě Ježíš formuje vztah lidí k Bohu, pohled i postoje vůči světu i sobě navzájem.
Rozvážení světla z Betléma do celého světa je symbolické šíření Ježíšova odkazu – víry, lásky a lidství. Mělo zazářit v našich
duších, aby svátky Vánoc byly skutečně svátky lásky, přátelství, pohody, rozjímání a porozumění mezi lidmi. I pro nevěřící je
světlo symbolem jistoty a prostředkem poznání, dokáže povzbudit onen tajuplný pocit lásky, soudržnosti a pohody.
Dovolte mi, abych Vám pro letošní nadcházející svátky předal srdečné přání: Nejdříve bych chtěl popřát těm nejmenším
hodně dárků a radosti z nich, protože bezelstná dětská radost je největším dárkem i pro rodiče.
Starším dětem bych rád popřál hlavně hodně dobrých přátel, na které se mohou vždy spolehnout a připomenout jim, že
u dárků nerozhoduje cena, ale to, s jakou láskou jsou předávány.
Všem dospělým přeji klid a dostatek rodinné pohody. Jsme to právě my, na kterých nejvíce závisí vytvoření vánoční atmosféry, proto ani při předvánočním shonu nezapomínejme na rodinu a blízké.
V neposlední řadě bych rád popřál těm nejstarším: hlavně pevné zdraví a dostatek životního optimismu. Přeji Vám, ať máte
kolem sebe své nejmilejší a nejbližší.
Konec roku je pro vedení obce obdobím bilancování nad plněním vytyčeného programu. Jeho plnění bývá odměněno pocitem dobře vykonané práce, ten je ale závislý na tom, jak se vy, občané, se stanovenými cíly obce ztotožňujete. Snaha vedení
obce samozřejmě je, aby spokojenost občanů byla co největší. Nyní bych se rád v krátkosti za rokem 2017 poohlédl.
Povinné financování příspěvkových organizací v r. 2017 činily:
Mateřská škola
550 000 Kč
Základní škola
650 000 Kč
Niva
600 000 Kč
Hlavními akcemi letošního roku byly:
Místní komunikace – most
Naučná stezka – II. etapa
Zeleň
Osvětlení, 1. část
A mnoho dalších oprav.
A co připravujeme na rok 2018?
Sběrný dvůr
Místní komunikace – Horní konec
(ZD - Orelská chata)
Místní komunikace – Drahy
Dětské hřiště a oprava stávajícího
Hřbitov, kostel
Obecní byty

1 181 695 Kč (dotace 520 847 Kč)
440 921 Kč (dotace 308 644 Kč)
439 891 Kč (dotace 400 000 Kč)
1 598 137 Kč (dotace 729 988 Kč)

2 800 000 Kč (dotace 1 300 000 Kč)
13 000 000 Kč
5 000 000 Kč
1 400 000 Kč (dotace 800 000 Kč)
500 000 Kč (dotace 320 000 Kč)
400 000 Kč

Čeká nás toho mnoho. Vzhledem k ceně místní komunikace Horní konec budeme muset tuto stavbu etapovat, na všechny
ostatní plánované projekty máme finanční prostředky připraveny.
Při této příležitosti bych chtěl také poděkovat všem, kteří se jakkoliv na chodu obce podílejí; zastupitelstvu, všem složkám,
zaměstnancům obce, příspěvkovým organizacím a především Vám, občanům Pitína.
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám nejen jménem svým, ale i jménem celého obecního úřadu popřál požehnané
svátky v kruhu Vašich nejbližších, do roku 2018 Vám pak přeji všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti. Ať zažíváte v následujícím období co nejvíc příjemných a šťastných okamžiků.
Martin Zálešák
starosta
Pitínský zpravodaj
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Z jednání Rady obce
č. 48 – 29. 11. 2017
• RO vzala na vědomí příkaz starosty
k provedení inventarizace majetku
obce
• RO schválila rozpočtové opatření č.
6/2016/RO/RO
• RO schválila nabídku firmy Olšák na
dodávku nových stolů a židlí do výdejny v ZŠ
• RO vzala na vědomí informace o organizačním zabezpečení akce „Rozsvícení pitínského stromečku“
• RO uložila ředitelce Sportklubu Niva
zajistit odstranění nesrovnalostí ve
vedení účetnictví a   hospodaření ve
Sportklubu Niva
č. 49 – 15. 12. 2016
• RO vzala na vědomí informace k projektu dětské naučné stezky – II. etapa
a pověřila starostu zpracovat žádost
o dotaci na jeho realizaci
• RO vzala na vědomí vyjádření účetní
k nesrovnalostem ve vedení účetnictví
Sportklubu Niva
• RO vzala na vědomí informaci týkající se požadavku na změnu účtování
odpisů ve Sportklubu Niva
č. 50 – 30. 12. 2016
• RO schválila odměnu ředitelce ZŠ
Pitín dle předloženého návrhu
• RO schválila odměnu ředitelce MŠ
Pitín dle předloženého návrhu
č. 51 – 20. 1. 2017
• RO vzala na vědomí informace starosty v souvislosti s návrhem na osvobození některých skupin občanů od
místního poplatku za odpad
• RO vzala na vědomí informaci týkající se opravy komunikace na Výpustě
a realizace komunikace propojení ulic
Drahy – Lány
• RO vzala na vědomí informace týkající se podaných žádostí o dotace
• RO pověřuje starostu dalším jednáním ve věci zpracování projektu na
opravy povrchu 1. kurtu a rozšíření
dětského hřiště ve sportovním areálu
• RO schválila smlouvu s E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice
o zřízení věcného břemene č. OT014330041470/001 na pozemku parc.
č. 5388/1 v k.ú. Pitín
• RO ukládá ředitelce Sportklubu Niva
aktualizovat webové stránky včetně
zveřejnění ceníku za pronájem nafukovací haly a rezervačního systému
obsazenosti haly
• RO schválila poskytnutí příspěvku ve
výši 10.000,- Kč Domovu Naděje Nedašov
• RO schválila dodatek ke smlouvě
s firmou RUMPOLD UHB na rok
2017
• RO vzala na vědomí informace tý-
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kající se koupě pozemku na hřbitově
p.č. 2255/2 a pověřila starostu dalšími
kroky vedoucími k realizaci koupě pozemku
• RO nesouhlasí se zrušením železničního přechodu pro pěší v lokalitě za
Navrátilovým
č. 52 – 2. 2. 2017
• RO schválila rozpočtové opatření č.
1/2017/RO/RO
• RO vzala na vědomí informaci o kontrole ve Sportklubu Niva provedené
členy kontrolního výboru
• RO schválila poskytnutí příspěvku ve
výši 3.000,- Kč Domu sociálních služeb Návojná
• RO doporučila ZO schválit prodej pozemku p.č. 35/7 a části
pozemku p.č. 5455/1, který bude
geometricky oddělen, žadateli p.
J.V.,  Pitín
• RO schválila poskytnutí příspěvku ve
výši 2.000,- Městské nemocnici Slavičín
č. 53 – 2. 3. 2017
• RO schválila žádost o poskytnutí dotace TJ Pitín
• RO schválila smlouvu o poskytnutí
dotace TJ Pitín ve výši 50.000,- Kč
• RO schválila žádost o poskytnutí dotace Folklornímu souboru Světlovan
– DFS Pitíňánek
• RO schválila smlouvu o poskytnutí
dotace Folklornímu souboru Světlovan - DFS Pitíňánek ve výši 50.000,Kč
• RO schválila žádost o poskytnutí dotace Jednotě Orel Pitín
• RO schválila smlouvu o poskytnutí dotace Jednotě Orel Pitín ve výši
20.000,- Kč
• RO schválila žádost o poskytnutí dotace Českému červenému kříži Pitín
• RO schválila smlouvu o poskytnutí dotace Českému červenému kříži
Pitín ve výši 6.000,- Kč
• RO schválila žádost o poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Pitín
• RO schválila smlouvu o poskytnutí
dotace Mysliveckému spolku Pitín ve
výši 18.000,- Kč
• RO schválila žádost o poskytnutí dotace spolku Pitěnská beseda
• RO schválila smlouvu o poskytnutí
dotace spolku Pitěnská beseda ve výši
6.000,- Kč
• RO schválila žádost o poskytnutí dotace Českému zahrádkářskému svazu
Pitín
• RO schválila smlouvu o poskytnutí dotace Českému zahrádkářskému
svazu Pitín ve výši 12.000,- Kč
• RO schválila žádost o poskytnutí dotace Českému svazu včelařů
• RO schválila smlouvu o poskytnutí

•

•
•

•

•

•

dotace Českému svazu včelařů ve výši
6.000,- Kč
RO pověřila starostu zajištěním podkladů pro vyhlášení výběrového řízení
na funkci ředitele/lky Mateřské školy
Pitín
RO vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na projekt „Modernizace
sportovního areálu Pitín“
RO schválila firmu GELPO Uherský
Brod jako zhotovitele projektu „Modernizace sportovního areálu Pitín“
a pověřila starostu podpisem smlouvy
o dílo
RO schválila návrh smlouvy s OSA
o veřejném provozování hudebních
děl na rok 2017 a pověřila starostu
podpisem smlouvy
RO neschválila poskytnutí příspěvku Centrum pro zdravotně postižené
Zlínského kraje na provoz pro rok
2017
RO vzala na vědomí zprávu o mimořádné revizi elektrického zařízení
v objektu ubytovn

č. 54 – 17. 3. 2017
• RO schválila rozpočtové opatření č.
2/2017/RO/RO
• doporučila ZO schválit krátkodobý
rozpočtový výhled Obce Pitín na období let 2018 - 2020
• RO schválila smlouvu s Ředitelstvím
silnic Zlínského kraje, p.o. o právu
provést změnu stavby „Silnice II/495:
Pitín, Most ev. č. 495-035 – dotčená
parcela č. 5441/4 v k.ú. Pitín
• RO schválila Gabrielu Pospíšilovou
jako tajemníka u výběrového řízení
na funkci ředitele/lky Mateřské školy
Pitín
č. 55 – 6. 4. 2017
• RO doporučila ZO schválit rozpočtové opatření č. 1/2017/ZO/ZO
• RO schválila účetní závěrku Mateřské
školy Pitín za rok 2016
• RO schválila zlepšený hospodářský
výsledek Mateřské školy Pitín za rok
2016 ve výši 1. 731,69 Kč a rozdělení
hospodářského výsledku do rezervního fondu
• RO schválila účetní závěrku Základní
školy Pitín za rok 2016
• RO schválila zlepšený hospodářský
výsledek Základní školy Pitín za rok
2016 ve výši 16.379,29   a rozdělení
hospodářského výsledku do rezervního fondu
• RO schválila účetní závěrku Sportklubu Niva Pitín za rok 2016
• RO vzala na vědomí zprávu ing. Lorence týkající se korekce účetní závěrky 2016 ve Sportklubu Niva Pitín
• RO schválila nákup traktorové sekačky na údržbu veřejných prostranství
v obci

Pitínský zpravodaj

• RO
schválila
smlouvu
č.
1030037728/002 s E.ON Distribuce,
a.s. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecním pozemku
parc. č. 5389/1 v k.ú. Pitín a pověřila
starostu podpisem smlouvy
č. 56 – 26. 4. 2017
• RO schválila rozpočtové opatření č.
3/2017/RO/RO
• RO schválila vyhlášení výběrového
řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Pitín, okres
Uherské Hradiště
• RO doporučila ZO schválit příspěvek
ve výši 30.000,- Kč TJ Pitín na dětskou přípravku
• RO vzala na vědomí zprávu z inspekce provedené v Mateřské škole Pitín
č. 57 – 11. 5. 2017
• RO schválila vyhlášení výběrového
řízení na zpracování studie proveditelnosti u projektu cyklostezky Pitín
– Hostětín a vyhlášení výběrového
řízení na zpracování projektové dokumentace opravy místní komunikace
od zemědělského družstva k orelské
chatě
• RO schválila vyhlášení výběrového řízení na realizaci akce „ Oprava místní
komunikace v obci Pitín – Na Výpustě“ formou výzvy k podání nabídky
a schválila firmu Regiozona zpracováním výběrového řízení
• RO schválila vyhlášení výběrového
řízení na realizaci projektu Naučná
stezka Pitín – II. etapa a schválila firmu Regiozona zpracováním výběrového řízení
• RO vzala na vědomí schválení dotace z programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu na opravu části veřejného osvětlení v obci
Pitín
• RO vzala na vědomí informaci starosty ve věci poškození fasády na objektu
ubytovny u fotbal. hřiště
• RO vzala na vědomí informaci o připravované veřejnosprávní kontrole
týkající se projektu „Letní areál koupaliště Pitín “
• RO schválila smlouvu s Ředitelstvím
silnic Zlínského kraje, p.o. o právu
provést změnu stavby „Silnice II/495:
Pitín, Most ev. č. 495-034 – dotčená
parcela č. 5488 v k.ú. Pitín
• RO jmenovala komisi pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele/
ředitelky Mateřské školy Pitín, okres
Uherské Hradiště v tomto složení:
Mgr. D. M. – předseda Mgr. K. Š.,
Mgr. V. K., Mgr. A. D., Mgr. H. S.,
Mgr. D. R.
č. 58 – 25. 5. 2017
• RO schválila vyhlášení výběrového řízení
na projekt „Sadové úpravy v obci Pitín“
prostřednictvím výzvy k podání nabídky
• RO vzala na vědomí výsledky veřejPitínský zpravodaj

nosprávní kontroly týkající se projektu „Letní areál koupaliště Pitín“

občany obcí Bojkovska“ a pověřila
starostu podpisem těchto smluv

č. 59 – 16. 6. 2017
• RO schválila výsledky výběrové komise na zhotovitele zakázky malého
rozsahu na realizaci stavby „Oprava místní komunikace v obci Pitín“,
vybranou firmu Silamo s.r.o., se sídlem U Porážky 2337, 688 01 Uherský
Brod, dále schvaluje uzavření smlouvy o dílo na tuto zakázku a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RO schválila pozvat ke konkursu na
pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ
Pitín všechny přihlášené uchazečky
• RO schválila „Pravidla rozpočtového
procesu pro příspěvkové organizace
zřízené Obcí Pitín“
• RO doporučila ZO schválit nákup
lesních pozemků v k.ú. Pitín – parc.
č. 5824 o výměře 7514 m2 a   parc. č.
5766/1 o výměře 1705 m2
• RO vzala na vědomí provedení kontroly obce Pitín v rámci krizového řízení
• RO schválila vyhlášení výběrového řízení na realizaci opravy části veřejného osvětlení
• RO schválila firmu IS Projekt jako
stavební dozor při realizaci opravy
místní komunikace Na Výpustě
• RO schválila smlouvu o právu provést
stavbu na parcele č. 5455/1 – vlastník
Obec Pitín - příjpojky inž. sítí k novostavbě RD na parc. č. 95 v k.ú. Pitín
• RO vzala na vědomí nabídku Úřadu
práce na spolupráci v rámci výkonu
veřejné služby

č. 62 – 21. 7. 2017
• RO schválila výsledky výběrového
řízení na projekt „Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy obce Pitín“,
schválila vybranou firmu ELCOMAT
Nedašov a schválila uzavření smlouvy
o dílo na uvedenou zakázku a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo
• RO schválila výsledky výběrové komise na zhotovitele projektu „Návrh sadových úprav v obci, schválila vybranou firmu MIRIBEN s.r.o. Martinice,
schválila uzavření smlouvy o dílo na
uvedenou zakázku a pověřila starostu
podpisem smlouvy
• RO souhlasí s realizací projektu
„Chceme se učit“ v Základní škole
Pitín, projekt bude realizován v  rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání v období od 1. 8.
2017 od 31. 7. 2019
• RO uložila ředitelce Sportklubu Niva
snížit vstupné na koupaliště – dospělí
40,- Kč, děti 20,- Kč a dále zajistit aktualizaci a funkčnost webových stránek Sportklubu Niva Pitín

č. 60 – 4.7.2017
• RO vzala na vědomí výsledky konkursního řízení na pracovní místo ředitele/lky Mateřské školy Pitín, okres
Uherské Hradiště
• RO schválila cenovou nabídku na
zpracování projektové dokumentace
pro oprava MK za družstvem a na
zpracování prověřovací studie na
„Cyklostezku Pitín-Hostětín
• RO vzala na vědomí informace starosty v souvislosti se zpracováváním
projektové dokumentace na stavbu
místní komunikace Drahy-Lány
č. 61 – 11. 7. 2017
• RO jmenovala Mgr. Violu Harvancovou na pracovní místo ředitele/lky
Mateřské školy Pitín, okres Uherské
Hradiště s účinností od 1.9.2017
• RO vzala na vědomí plnění rozpočtu
obce za 1.-6/2017
• RO schválila rozpočtové opatření č.
4/2017/RO/RO
• RO doporučila ZO schválit rozpočtové opatření č. 2/2017/ZO/ZO
• RO schválila smlouvu o výpůjčce se
SMO Bojkovska a smlouvu o poskytnutí příspěvku se SMO Bojkovska na
realizaci projektu „Kompostéry pro

č. 63 – 9. 8. 2017
• RO doporučila ZO schválit návrh
rozpočtu obce na rok 2018
• RO doporučila ZO schválit rozpočtový výhled obce Pitín na období let
2018-2020
• RO schválila rozpočtové opatření č.
5/2017/RO/RO
• RO vzala na vědomí informace starosty týkající zpracovávání změny
územního plánu obce Pitín
• RO souhlasí s nabídkou Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových na převod pozemku do vlastnictví obce a pověřila starostu dalším
jednáním v souvislosti s převodem pozemků
• RO vzala na vědomí žádost o poskytnutí informace dle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím ze dne 31.7.2017
č. 64 – 29. 8. 2017
• RO schválila program jednání RO
tak, jak byl předložen starostou
• RO schválila nabídku firmy ing. Miroslav Sekanina Uherský Brod na zpracování projektové dokumentace pro
vydání stavebního povolení na realizaci místní komunikace Drahy - Lány
• RO souhlasí s přípravou projektové
dokumentace na opravu lesních cest
v části Lhoty
• RO vzala na vědomí a podpořila návrh projektu „Traktor, motor, rotor“
zpracovaný firmou ZS Pitín, který je
určen na do výzvy Místní akční skupiny Bojkovska
• RO schválila vyhlášení výběrového říze-

5

ní na zhotovitele stavby „Výstavba sběrného dvora“ v Pitíně
• RO schválila výjimku z počtu dětí ve
třídách Mateřské školy Pitín, p. o. pro
školní rok 2017/2018 dle zákona č.
561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb.
o předškolním vzděláváním následovně:
- 1. třída 25 dětí včetně inkluze s ped.
asistentem - 2. třída 23 dětí .
• RO schválila poskytnutí odměny ředitelce MŠ Pitín Mgr. Dobromiře Rozsypálkové dle předloženého návrhu

a Regiozona ke zpracování výběrového
řízení na realizaci projektu „Výstavba
sběrného dvora“
• vzala na vědomí žádost o propachtování pozemků 703/20, 2340,
2341/1 a 3422 v k.ú. Pitín k zemědělským
účelům – vlastník pozemků Obec Pitín
• RO projednala žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 9. 2017

č. 65 – 26. 9. 2017
• RO doporučila ZO schválit rozpočtové
opatření č. 3/2017/ZO/ZO
• RO vzala na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu nákladů a výnosů Mateřské školy Pitín na období let
2018 až 2020
• RO vzala na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu nákladů a výnosů Základní školy Pitín na období let
2018 až 2020
• RO schválila zvýšení odměny p. L. J. za
praní prádla pro KD dle předloženého
návrhu
• RO schválila oslovit firmy IS Projekt

č. 67 – 7. 11. 2017
• RO schválila firmu IS Projekt Uh. Brod
jako zpracovatele výběrového řízení na
zhotovitele akce „Výstavba sběrného
dvora“ a pověřila starostu podpisem
smlouvy
• RO vzala na vědomí poskytnutí dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu sportovní plochy a dětského hřiště ve
sport. areálu
• RO pověřila starostu oslovit firmy L.Savara Pitín, Rybnikář Hluk, Hrbák Strání
k podání nabídky na výmalbu obecních
bytů a opravu fasády a balkonu ze severní strany objektu obecních bytů

č. 66 - 13. 10. 2017
• RO schválila rozpočtové opatření č.
6/2017/RO/RO

• RO schválila na základě výsledků výběrového řízení firmu SKAMBA Zlín jako
zhotovitele díla „Naučná stezka Pitín –
II. etapa“ a pověřila starostu podpisem
smlouvy o dílo
• RO schválila plán inventur za rok 2017
• RO schválila dohodu s SVK, a.s. Uherské Hradiště o úpravě vzájemných práv
a povinností, která se týká provozování
vodovodu pro veřejnou potřebu v obci
Pitín
• RO schválila geometrické zaměření
obecního pozemku - parc. č. 2763/1 v k.ú.
Pitín
• RO schválila rozpočet Mateřské školy
Pitín na rok 2018
• RO schválila střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Pitín na období
2018 – 2020
• RO schválila rozpočet Základní školy
Pitín na rok 2018
• RO schválila střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Pitín na období
2018 - 2020
• RO pověřila starostu svolat jednání rady
rozšířené o další zastupitele týkající se
dalšího fungování a provozu Sportklubu
Niva Pitín

Z jednání Zastupitelstva obce Pitín
č. 13 – 30. 12. 2016
• schválilo rozpočtové opatření č. 4/2016/
ZO/ZO
č. 14 – 3. 2. 2017
• vzalo na vědomí předložený rozbor
místních poplatků za odpad
• vzalo na vědomí rozpis rozpočtu obce na
rok 2017
• vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce za
1.-12./2016

• schválilo rozpočtové opatření č. 3/2017/
ZO/ZO
• schválilo rozpočet obce pro rok
2018 takto:
- celkové příjmy rozpočtu ve výši
13.220.000,00 Kč, financování ve výši
3.000.000,00 Kč,
- celkové výdaje 16.220.000,00 Kč

• schválilo
rozpočtové
limity
do
30.000,00 Kč - starosta, do 700.000,00 Kč
- rada obce
• schválilo střednědobý výhled rozpočtu
obce na období 2018 - 2020
• schválilo nákup lesního pozemku parc. č.
5824 o výměře 7 415 m2  v k.ú. Pitín na
základě znaleckého posudku č. 36-674-17

Č. 15 – 28. 4. 2017
• schválilo účetní závěrku za rok 2016
• uděluje souhlas s celoročním hospodařením za rok 2016  - bez výhrad
• vzalo na vědomí hospodaření příspěvkových organizací obce a společnosti Lesy
Pitín za rok 2016
• vzalo na vědomí hospodaření obce za
1. -3./2017
• schválilo rozpočtové opatření č. 1/2017/
ZO/ZO
• schválilo příspěvek ve výši 30.000,- Kč
TJ Pitín na dětskou přípravku
• schválilo výjimku z počtu žáků v Základní škole Pitín, okres Uherské Hradiště
na školní rok 2017/2018, obec se zavazuje uhradit zvýšené náklady spojené
s výjimkou
• delegovalo starostu obce Martin Zálešáka, nar. 11. 10. 1957, k účasti na řádné
valné hromadě společnosti SVK, a.s.
Uherské Hradiště konané dne 2. 6. 2017
č. 17 – 13. 10.2017
• vzalo na vědomí hospodaření obce za
1.-8./2017
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 20. a 21. 10. 2017 za obec Pitín
Zapsáno v seznamu voličů
Voleb se zúčastnilo
Volební účast

745 osob
464 voličů
62 %

Název

Počet hlasů

V%

KDU – ČSL

102

22,03

ANO 2011

87

18,79

KSČM

71

15,33

SPD – T. Okamura

55

11,87

ODS

38

8,20

Piráti

37

7,22

ČSSD

29

6,26

Starostové a nezávislí

17

3,67

TOP 09

7

1,51

Strana svobodných občanů

6

1,29

Realisté

4

0,86

Strana práv občanů

2

0,43

Řeč národa – Vlastenecká unie

1

0,21

Cesta odpovědné společnosti

1

0,21

Radostné Česko

1

0,21

Strana zelených

1

0,21

Rozumní

1

0,21

Blok proti islamizaci – Obrana domova

1

0,21

Občanská demokratická aliance

1

0,21

Sdružení pro republiku – Rep. strana M. Sládka

1

0,21

Neplatné hlasy

1

0,21

Pitínský zpravodaj
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Informace pro občany
Místní poplatky
Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravu, třídění a odstraňování komunálního odpadu v roce 2018 je
stanovena na 400,- Kč za každou osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu. Poplatek je splatný nejpozději do 30. června.

občanů vybrán a odvezen při mobilním svozu, který bude předem
ohlášen. ( červen, červenec).
Svoz tříděného odpadu
- kontejnery na papír a sklo
- 1x/měsíc.

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

Odpady
Ve sběrném dvoře (u areálu družstva) lze ukládat
- do kontejnerů velkoobjemový komunální odpad, který nelze
uložit do popelnice
- na určené místo – kovový odpad
Provozní doba je každý lichý týden (při svozu popelnic):
pátek12:00 – 16:00
sobota 9:00 – 12:00
Důrazně žádáme občany, aby dodržovali provozní dobu sběrného dvora a neukládali odpad

- kontejnery na plast
- 1x/týden

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

Parkování vozidel
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.

k bráně.
Vyřazené elektrospotřebiče je možné odevzdat v základní škole
nebo na obecním úřadě.
Nebezpečný odpad jako jsou pneumatiky, chemikálie, autobaterie, léky, se ve sběrném dvoře neukládá. Tento odpad bude od

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

Co nového v knihovně ?
Naše knihovna se nachází v prostorách Obecního úřadu
Pitín v přízemí. Knihy si můžete zapůjčit nově vždy v pondělí
od 14 do 17hodin. Novou knihovnicí se od července letošního
roku stala paní Renata Kudlíková.
Náš knižní fond každý rok rozšiřujeme zakoupením kolem
50ti nových knih a odběrem 2 periodik - Čtyřlístek a Zahrádkář.

a děti si mohou vymalovat omalovánku. Na všechny příchozí
návštěvníky se srdečně těší

Renata Kudlíková,
knihovnice

Ve spolupráci s knihovnou B.B. Buchlovana v Uherském
Hradišti nám čtyřikrát ročně v rámci výměnného fondu zapůjčí až 120 knih.
Úspěšně spolupracujeme se základní školou, obecním úřadem a místními spolky.
Z našich posledních aktivit musíme určitě zmínit srpnovou návštěvu dětí z příměstského tábora, které v rámci svého
programu hledaly knihy o myslivosti a zvířátkách. Další zajímavostí je i bližší spolupráce se školou, která má celoroční projekt s názvem „Já čtu, já myslím“ zaměřený na rozvoj
čtenářské gramotnosti a v jehož rámci vznikly i dva čtenářské
kluby. Děti v nich pravidelně a cíleně navštěvují naši knihovnu, která pro ně vytváří pestré programy. Z dalších připravovaných novinek chystáme příští rok v dubnu akci s názvem
Noc s Andersenem - zážitkový večerní/noční program pro
děti, které rády čtou se zábavou.
Kromě bohatých aktivit pro děti je tady knihovna samozřejmě pro všechny občany každého věku a nabízí dále například „Internet pro veřejnost“ a to v provozní době obecního úřadu. Zaregistrovat do knihovny se může každý, včetně
dětí. Registrace a půjčování knih je ZDARMA. Můžete se ale
třeba jen tak přijít podívat, popovídat si, vypít si čaj či kávu
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Vážení spoluobčané,
adventní období je časem, kdy hodnotíme předcházející období, je to čas přemýšlení o tom, zda bylo uplynulé období smysluplné, plodné, zda bylo dosaženo toho,
co bylo v našich snech, přáních, předsevzetích. Je to zároveň prostor na přemýšlení
o čase nastávajícím - vánočním. Čase vzájemné přítomnosti, lásky, klidu, setkávání,
laskavosti, pokory a víry.
Moje práce jako, i v předcházejících letech, spočívala v rozhodování, spolu s ostatními radními a zastupiteli, o závažných programech, nových projektech, činnostech,
aktivitách, které vedly a vedou ke zpříjemnění a zmodernizování naší krásné obce.
Období minulého roku začalo spoluprácí se spolky. Velmi si cením zejména spolupráce s hasiči, kteří s ochotou a obětavým nasazením pomáhají obci i občanům.
Zasloužili se o realizaci zimního kluziště, které zpříjemnilo zimní období nejen dětem, ale i dospělým. Dostala jsem tak možnost uspořádat kurz bruslení pro děti,
kterého se zúčastnilo přes 20 začátečníků a který je zcela jistě zdokonalil v bruslení
a přinesl radost z nové dovednosti.
V letním období jsem uspořádala kurz bruslení na in-line bruslích. Avšak učit se
bezpečné jízdě na kolečkových bruslích přišlo pouze 6 dětí. Škoda, že tuto příležitost
nevyužilo více jedinců. Ti, kteří přišli, byli nadšeni a rodiče byli vděční.
Závažnou a velmi zodpovědnou činností bylo v měsíci červnu a červenci mé pověření do funkce předsedkyně konkurzního řízení na místo ředitelky místní školky.
Příprava na tuto významnou činnost, znalost právních postupů i zákonů, řízení samotného konkurzu, studium osobních materiálů uchazeček o místo, vedení pohovorů i samotné rozhodování bylo náročné.
Krásnou, již tradiční akcí bylo zorganizování letního tábora při obci Pitín.
Tentokrát jsem zvolila téma „Středověk“. Celkem bylo na týdenní prázdninové
hraní přihlášeno 18 dětí. Naší pobytovou základnou se staly prostory Českého
zahrádkářského svazu v Pitíně, kde se mohli táborníci do sytosti vyhrát, měli prostor tvořit, soutěžit, malovat i psát. Další základnou se stal obecní úřad, kde se
děti ráno scházely. Zde jsme navštívili místní knihovnu, hledali, četli informace
o myslivosti a malovali. Také hasiči nám poskytli své zázemí a umožnili dětem seznámit se s hasičskou technikou. Rádi jsme chodili do přírody, poznávali místní
krajinu, řeku, studánky, květiny, stromy. Od prvního dne jsme si povídali o historii, malovali erby, terče, chlapci si vyrobili meče ze dřeva a kabátce, děvčata jednoduché šaty a čepce. Také jsme stavěli dřevené hradby. V úterý a ve středu jsme
si zadováděli v bazénu na Nivě a ve čtvrtek jsme uskutečnili výlet vlakem na hrad
Brumov. Naše poznávací výprava splnila očekávání a přispěla k rozšíření zájmu
dětí o středověkou historii. V pátek za námi přišli myslivci a povídali si s dětmi
o lese, péči o zvěř, lovu, myslivosti. Bylo to velmi zajímavé a poučné. Odpoledne
jsme ukončili naše týdenní hraní táborákem.
Ještě jednou děkuji všem, kteří přispěli k uskutečnění letního tábora, k tomu, aby
děti mohly prožít krásný prázdninový týden, plný nových obohacujících zážitků. Celá
akce byla rodiči i veřejností velmi pozitivně hodnocena.
Jako zastupitelka obce pracuji ve Školské radě při Základní škole Pitín a zajímám se také o dění v místní mateřské škole. Získávám informace o činnosti a aktivitách školy a školky, programech, projektech, ale i o žácích a učitelích. Spolupracuji
také s rodiči žáků, snažím se jejich požadavky přednést a řešit.
Další mou činností je práce v Komisi pro občanské záležitosti, kde vedu kroniku
nových občanů Pitína a spoluúčastním se Vítání občánků. Také v činnosti sociální
jsem pokračovala i letos. Návštěvy starých a nemocných občanů snad přispěly k radosti ze vzájemného setkání. Mezi drobné aktivity patřila přijatá pozvání spolků, za
která velmi děkuji. Přítomnost na akcích pořádaných obcí, vystoupení dětí na Dni
matek a setkání důchodců, Otevírání a uzamykání studánek, vystoupení Pitíňánku,
sběr oblečení a zkrášlování centra obce (ČČK), spolupráce s Muzeem Bojkovska…,
to jsou aktivity, které patří k mé funkci.
Děkuji touto cestou všem občanům, kteří mají zájem o dění v obci, kteří vnímají
život jako spoluúčast na dobrých, krásných věcech a dílech, kteří mají zájem o to, aby
naše krásná milá obec byla příjemným domovem.
Přeji všem našim spoluobčanům, aby krásné vánoční období prožili se svými blízkými, radovali se ze vzájemné přítomnosti a lásky. A do nového roku přeji hodně
zdraví, štěstí, rodinné pohody a Božího požehnání.
Vaše místostarostka
Dagmar Maňasová
Pitínský zpravodaj
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Ještě než bych se pustila do hodnocení uplynulého roku v Mateřské škole Pitín, ráda bych touto cestu poděkovala bývalé paní
ředitelce Mgr. Dobromiře Rozsypálkové za léta kvalitně odváděné
práce. Troufám si říci, že na ni bude nejedna generace vzpomínat.
Přejeme jí poklidný život v kruhu rodinném. V Mateřské škole
bude vždy vítána.
Úvodem bych se také ráda představila. Jmenuji se Viola
Harvancová, do funkce ředitelky MŠ jsem nastoupila 1. 9. 2017 na
základě výsledků konkursního řízení. Mám vystudovanou speciální
pedagogiku, 11 let jsem pracovala jako vychovatelka v Domově pro
osoby se zdravotním postižením. Jsem vdaná, mám dva syny a od
roku 2011 jsem se oficiálně přesunula z Pitína do Hostětína, kde
s rodinou bydlím.
V roce 2017 se nám v Mateřské škole podařilo zrealizovat
většinu akcí z tradičního programu, který mívá u dětí i veřejnosti
úspěch. Namátkou vzpomenu některé z nich: Tříkrálové koledování a Fašanková obchůzka v Pitíně i Hostětíně, Velikonoční tvoření, „Pohádka o pařezové chaloupce“ v Domě Kultury v Uherském
Brodě, Ekopohádky ve spolupráci s nadací Veronica, návštěva kamarádů v Základní škole, Den Matek + loučení s paní ředitelkou,
Odemykání a zamykání studánek, Výlet do Slavičína – prezentace
policejní a hasičské práce v parku, Den dětí s hledáním pokladu,
Divadlo v MŠ, Koncert v ZUŠ v Bojkovicích, Loučení se školáky,
Beseda s důchodci, Pečení perníčků, Vánoční besídka………..
Chtěli bychom poděkovat za podnětnou spolupráci zřizovateli Obci Pitín, místním myslivcům, zahrádkářům, drobným chovatelům, pracovníkům ZD, organizaci KSČM, Ing. Zdeňku Ševčíkovi, hasičům z Bojkovic, moštárně Hostětín, centru Veronica,
…………….. Je obdivuhodné, že si v dnešní hektické době našli čas
a věnovali ho nejmenším občánkům. Také chceme poděkovat všem
štědrým dárcům a sponzorům.

Co se týče výhledu do budoucna, tak bychom chtěli, za pomoci
obce, pokročit v modernizaci a údržbě budovy Mateřské školy. Čekají nás investice v podobě renovace nákladního výtahu, malování
celé budovy a broušení parket. Rádi bychom časem zmodernizovali
nábytek, aby byl nejenom vkusný a funkční, ale aby splňoval i parametry pro dvouleté děti (velikostně, stylem otevírání…….).
Rádi bychom také zrealizovali některý z nápadů na využití volných prostor bývalého služebního bytu. Momentálně
sháníme někoho, koho by náš nápad zaujal a pomohl by nám
s jeho realizací.
Prioritou číslo jedna jsou pro nás samozřejmě děti a jejich
spokojenost v Mateřské škole. Neméně důležitý je i názor jejich
nejbližších (rodičů a zákonných zástupců). Tito zmínění dokážou

V letošním roce nastoupilo do Mateřské školy Pitín nových
14 dětí, vystřídaly nám tak úspěšné absolventy, kteří od 4. září zasedli do školních lavic.
Stejně jako v předchozích letech, i tento školní rok se snažíme
vést děti ke kladnému vztahu k přírodě a ekologickému uvažování. Troufám si říci, že je to naše priorita, od které se odvíjí Školní
vzdělávací program. Dětem je nabízena široká škála rozmanitých
činností. Vždy je přihlíženo k individuálním schopnostem a k zájmu
dětí. Dbáme také na dodržování lidových tradic. Nejenom, že se
v nich ukrývá nevyčerpatelný zdroj nápadů, ale svou podstatou jsou
pro děti nesmírně přínosné.
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nejlépe zhodnotit, zda to, co děláme má smysl a je nějak přínosné.
Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019 bude
probíhat ve dnech 9. – 10. 5. 2018 v Mateřské škole Pitín. Přihlášky
k předškolnímu vzdělávání i s kriterii přijetí budou, v dostatečném
předstihu, k dispozici na webových stránkách školy i v Mateřské
škole k osobnímu vyzvednutí.

Pitínský zpravodaj

Za všechny členy Mateřské školy Pitín bychom chtěli popřát
spoluobčanům požehnané Vánoce plné lásky a pohody a plodný
nový rok. Protože ruku na srdce, děti sice občas lezou na nervy a do
peněz, ale svou nezkrotnou energií a zvídavostí jsou dokonalými
nabíječkami baterek pro naše další fungování.

Mgr. Viola Harvancová
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Základní škola Pitín
Po malých krůčcích tak, jako každý rok, se blíží jeho konec
a všichni se těšíme na nový rok, na rok 2018. Jsou tady Vánoce, čas lásky a rodinné pohody, silvestr je skoro za dveřmi.
A jak je v této době všude zvykem, chceme být spolu v rodinném kruhu, užívat volných dnů, přát si a dávat dárky, abychom
si připomněli, že se máme rádi, a že na sebe nezapomínáme.
Tak přichází doba, kdy lidé a nejen oni, ale i firmy, organizace, politici začínají bilancovat – hodnotit, co se v loňském roce
povedlo a co ne. Kde musejí přidat a kde to povedené ještě
zlepšovat. Je to doba plná přání a předsevzetí. Proto i my se
chceme ohlédnout za končícím rokem a chceme svou činnost
zhodnotit i pochlubit se.
Čím asi začít?

které je už víc jak 90 let. Ta žákům vyprávěla nejen o dřívější
výuce a o tom, jak to kdysi ve škole vypadalo, ale i o druhé světové válce nebo jak vznikl pomník U Rumuna. Dozvěděli jsme
se od ní celou řadu zajímavých věcí.
Zima roku 2017 byla příznivá a my jsme mohli, jako již tradičně, vyjet na hory a zalyžovat si na naší oblíbené Kyčerce.
Ale zima byla i mrazivá a umožnila nám i bruslit. Toho jsme
opravdu využili a nejen v rámci tělesné výchovy, ale i kroužků
a družiny. Bruslili jsme, co to šlo.
Celý školní rok byl ve znamení Významných dnů a svátků. Hned v září 2016, což jsme zmínili v loňském zpravodaji,
jsme vysadili ořešáky v obecním sadu a v říjnu 2017 jsme je
byli zkontrolovat, jak rostou. Z padesáti sazenic jsme našli asi
20 stromečků, které poporostly. Pevně věříme, že teď už vyrostou do krásných velkých stromů a jednou z nich budeme moci
sbírat ořechy na výborné koláče.

Začneme „Rozsvícením pitínského stromečku roku 2016“,
které proběhlo loni 3. prosince. Program žáků měl za cíl seznámit a zjistit tradice Vánoc v jiných zemích. Každá třída měla za
úkol prozkoumat tradice v jednom státu. Práce to byla zajímává a žáci všech tříd se jí zhostili na výbornou. Proč ale vzpomínáme až tak daleko ? To proto, že jeden stát žáky zaujal řečí,
tradicemi, zvyky tak moc, že ovlivnil i program na Den matek.
Musíme podotknout, že ruské písně se nenaučili nejen páťáci,
ale i žáci nižších ročníků. A tak jak se žáci dál a dál vyptávali,
přišla řeč na ruskou pohádku Mrazík. Po zhlédnutí pohádky
bylo rozhodnuto. Na Den matek zahrajeme maminkám a nejen
jim pohádku Mrazík. Když jsme začali rozpracovávat scénář,
zjistili jsme, že pro jednu třídu je toho opravdu moc a tak se
do příprav zapojila celá škola a to s velkým nadšením. Žáci
začali napodobovat herce ze známé pohádky, začali koumat
jak daný úkol co nejlépe ztvárnit. Loupežníci se naučili hrát
na trubky, děvčata se začala učit ruské tance a téměř všichni
začali zpívat známé písně z této pohádky. Díky zápalu všech
žáků k této pohádce to nám pedagogům nedalo a začali jsme
vše zdokonalovat. Ušili jsme spoustu kostýmů, vyrobili kulisy,
včetně chaloupky Baby Jagy na kuřích nožkách, která opravdu
pochodovala, kroutila se a kdákala. Po všech přípravách proběhla první zkouška hry, avšak byli jsme po ní velmi skeptičtí
a musíme přiznat, že nám to moc nešlo. Ale už jsme to nechtěli vzdát. Všichni jsme zabrali a ejhle, druhá zkouška už byla
mnohem lepší. No a veškerá práce všech byla oceněna na Dni
matek a to bouřlivým potleskem. Divadelní hra Mrazík měla
takový úspěch, že jsme divadlo zahráli v Pitíně ještě jednou pro
další zájemce, kteří nás ještě chtěli vidět. Všem žákům, pedagogům ještě jednou děkuji za předvedený výkon a divákům za
jejich pochvalná ocenění.

I tentokrát nám čas rychle ubíhá a najednou tu máme advent a vánoce. Ve škole jsme pilně nacvičovali a trénovali svůj
program, kterým jsme se chtěli pochlubit svým maminkám,
tatínkům a ostatním. Tentokrát jsme se vrátili domů, protože
všude dobře, ale doma nejlíp. A tak jsme se vrátili do dob našich praprapra….. předků a zkoumali, jak to bylo dříve.

No a co zajímavého jsme ještě ve školním roce zažili ? Ve
škole jsme přivítali bývalou paní učitelku Marii Zmatlíkovou,

Už dávno zazněl pokyn a odpočítávání ke spuštění ohňostroje. Poslední salva zářících efektů vyletěla, dým už se roz-
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A co nového nás ještě potkalo? Poprvé jsme pro žáky a rodiče uspořádali pasování prvňáčků do řad čtenářů. Při pasování
se žáci pochlubili všem, jak už se naučili číst. Nechyběla ani
sladká odměna v podobě dortu ve tvaru knihy.
Jinak jsme opět sportovali, získávali medaile a diplomy.
Soutěžíme nejen ve florbalu, fotbalu, vybíjené, ale i atletice.
Zkoušeli jsme i recitovat, kde jeden žák získal ocenění za přednes. Jako každý rok, tak i letos nás navštívili předškoláci, aby
si prohlédli svoji budoucí školu. Proběhl Den otevřených dveří, Den se zdravou výživou, Odemykání a zamykání studánek
s lampionovým průvodem, Odpoledne s matematikou, Den
dětí, sportovní den, branný den, výlet na mysliveckou chatu,
návštěva brněnského zábavného Sience centra Vida a celá řada
dalších zajímavých akcí, projektů, besed a návštěv.
Na závěr ještě zmínka o počtu žáků v naší škole. V školním
roce 2017/2018 nás je celkem 70 žáků. Z toho je 16 prvňáčků,
kteří se denně vzdělávají. Podařilo se nám rozšířit i počet žáků,
kteří se vzdělávají individuálně a to z 6 na 12. Navázali jsme
aktivní spolupráci s centrem Kaštánek, kde se tyto děti soustředí. Na konci školního roku jsme k nim zavítali na návštěvu.
Pevně věříme, že i v tomto roce se naše spolupráce ještě více
prohloubí.

Pitínský zpravodaj

plynul a my jsme se rozešli do svých domovů s vědomím, že
Vánoce už jsou tu a za krátko tu bude i nový rok.

Mnohokrát děkujeme všem, kteří nám během roku pomáhali,
podporovali nás v aktivitách, finančně i jinak.

Závěrem si dovolujeme popřát vám krásné prožití vánoční
svátků a do nového roku hodně lásky, zdraví a úspěchů v rodinném kruhu, ale i v práci.

Žáci a zaměstnanci

Pitínský zpravodaj

ZŠ Pitín
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Školní družina – místo, kde jsme rádi
Co se dělo v družině?
…že nevíte?!
....že vaše děti tam nechodí?!
Ale to je velká škoda, protože naše školní družina rozhodně
není jen nějaká čekárna na maminky. Naše družina je místo, kde
jsme rádi, kde si můžeme hrát, malovat, tvořit, soutěžit, sportovat,
a maminky mnohdy musí čekat na nás.
A co jsme vlastně v minulém školním roce dělali?
…že nevíte?!
Tak to my se rádi pochlubíme.
Vezměme to pěkně od začátku. Nový školní rok nám přinesl nádherné babí léto, počasí nám opravdu přálo, a proto jsme
většinu času trávili venku. Vypravili jsme se do lesa, sbírali jsme
houby, lesní plody, učili jsme se poznávat stromy a nejrůznější byliny. V obecním sadu jsme si nasbírali jablíčka a vlastnoručně si
upekli výborný štrůdl. Hodně času jsme strávili také ve sportovním areálu, kde jsme poctivě trénovali nejen atletické disciplíny,
ale tradičně i vybíjenou, florbal a fotbal.
A to už přišel čas zahájit celoroční etapovou hru, jejímž tématem se pro tento školní rok stalo „Sedm divů světa“. Stál před
námi nelehký úkol: Najít sedm dílů uzávěru Velké pyramidy, sestavit jej a zachránit tak svět před zničením. Proto jsme se rozdělili do družstev, sbalili se na cestu a vyrazili na dobrodružnou
výpravu do starověkých zemí.
První zastávkou se stalo samozřejmě Řecko, jako jedna z nejvýznamnějších antických říší. Poznávali jsme jeho města i ostrovy, tradice, současnost, ale především minulost této země. Na
několik týdnů se v naší družině rozhořel olympijský oheň a my
jsme do roztrhání těla soutěžili v tradičních antických disciplínách jako je běh na jedno stadio, trojskok se zátěží, hod diskem,
oštěpem nebo dokonce zápas. Na vítěze čekala nejen sláva a čest
hrdiny, nezbytný olivový věnec, ale hlavně první část uzávěru
Velké pyramidy, kterou jsme nalezli přímo ve slavné Olympii
pod sochou boha Dia.
Ani jsme se nenadáli a nastal adventní čas. Vrátili jsme se proto na chvíli zpět do naší rodné země, abychom se připravili na
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Vánoce a čekání na Ježíška si zkrátili vánočním tvořením. Vyrobili
jsme si adventní věnečky, přáníčka i ozdoby na stromeček, uvařili báječný punč, upekli cukroví a vyhlásili „Cukrovou královnu“.
Pod vedením p. Langweilové z Bojkovic jsme se naučili plést nádherné zvonečky z pedigu. Poslední den před prázdninami jsme se
všichni sešli u vánočního stromečku, zazpívali si koledy a rozbalili
dárečky pro naši družinku.
Po Vánocích pak přišla opravdová zima, takže jsme na nic nečekali, nasadili čepice, vzali sáňky, boby a brusle a hurá ven…Celý
leden jsme strávili na kluzišti nebo na svahu ve Vápeničkách a učili se bruslit, hráli hokej, sáňkovali a stavěli sněhuláky.
Když nám bylo moc zima, odskočili jsme si zpět do slunného
Řecka a pokračovali v naší celoroční hře další etapou, která nás
zavedla do světa řeckých bájí a pověstí. S Ikarem jsme se proletěli
nad mořem, porazili Minotaura v jeho labyrintu, splnili všechny
Heraklovy úkoly a vydali se do Artemidina chrámu pro další část
uzávěru Velké pyramidy.
Čas rychle běžel, sníh roztál a bylo tu jaro a s ním čas na jarní
tvoření. Opět jsme se sešli v rukodělných dílničkách, tentokrát při
výrobě dárečků k MDŽ, kdy nás Barča Navrátilová naučila vyrábět nádherné šperky z fimo hmoty. Další dílnička byla věnována
výrobě velikonočních dekorací. Naše kuchařské dovednosti jste
pak mohli zhodnotit na „Odemykání studánek“, pro které vám
naši kuchaříci připravili báječné pohoštění.
V dubnu družinka spolu s rukodělným kroužkem pořádala již
3. Dětský bazárek, na němž si výhodně nakoupily nejen naše malé
parádnice, ale i jejich maminky, a výtěžek z prodeje byl pak použit
na výtvarné i jiné pomůcky pro družinu a rukodělky.
Květen nás zavedl opět do Řecka, tentokrát současného, kdy
jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí o životě v Řecku, seznámili se s místními svátky a tradicemi a vychutnali si pravé řecké
speciality. Na Rhodosu, v místě, kde stával slavný kolos, jsme nakonec objevili i další díl uzávěru.
V mezičase pak opět ožíval sportovní areál, ve kterém jsme
poctivě trénovali atletiku, protože nás čekala družinová sportovní událost roku – Atletická olympiáda ŠD v Uherském Brodě. Olympiády se zúčastnilo rekordních 275 dětí ze 17 školních

Pitínský zpravodaj

družin a naši sportovci na ní podali opravdu vynikající výkony.
Získali jsme 6 medailí, což nás vyneslo na celkové
3. místo, hned za velké brodské školy Na vinohradech a Mariánské náměstí. Vzhledem k podmínkám, v nichž trénujeme –
sportovní areál bohužel nemá ani běžecké dráhy, ani doskočiště,
proto běháme po chodníku a skáčeme skrz bránu do plážového
volejbalu – to byl opravdu velký úspěch celé naší družiny.
Konec roku se nezadržitelně blížil, a tak události v družině nabrali
rychlý spád. Společně jsme oslavili Den dětí cyklovýletem do Bojkovic,
podařilo se nám získat další díly uzávěru, navštívili jsme ekocentrum
Veronica v Hostětíně a vydali se na třídenní expedici na Modrou vodu,
kde jsme nakonec ukončili i naši celoroční hru etapou věnovanou sta-

Pitínský zpravodaj

rověkému Egyptu. Kromě spousty her a soutěží nás čekal výšlap do
lomu Rasová s koupáním, oběd v motorestu, kotlíkový gulášek vlastní
výroby v kempu a hlavně závěrečný táborák s rodiči, kteří se za námi
večer přijeli podívat. Nádherný víkend strávený uprostřed přírody pod
stany nám byl největší odměnou za celoroční práci.
… A tak nám ten rok pěkně uběhl.
Teď už víte, co se děje v družině?
Jestli se vám naše vyprávění líbilo a chtěli byste s námi zažít
mnohem víc, přijďte mezi nás, budeme moc rádi.
Blanka Kovářová
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Adventní zamyšlení
Rozsvícený vánoční strom na návsi připomíná, že se blíží vánoce. Prožíváme advent, dobu přípravy na svátky radosti z příchodu
Toho, jenž může, ale nemusí proměňovat náš život – to záleží na
nás. On přišel z lásky k nám a k lásce nás zve. Nenutí nás, respektuje naši svobodu.
Rozzářený strom na naší návsi nás bude provázet na cestě
k vánočním svátkům a k novému roku 2018. Spojuje se v něm dvojí symbolika - svěží zeleň chvojí uprostřed zimy a světlo uprostřed
nejdelších nocí v roce. Symboly naděje. Náš rok končí, a vystřídá
jej nový. Jaký bude? Leccos můžeme vytušit, ale nyní to ještě nevíme.
Příchod Mesiáše předpověděný proroky je nejdůležitější událostí celých dějin, v níž se sbíhá celý jejich smysl a plnost. Boží
rozhodnutí nejsou podmíněna historicko-politickými danostmi.
Je to naopak událost Vtělení, která naplňuje dějiny smyslem a významem. My jsme zde dva tisíce let poté, můžeme to tedy potvrdit
z historické zkušenosti, protože už známe Ježíšovy osudy až po
jeho smrt a vzkříšení. Jsme zároveň svědky jeho slávy i jeho pokory, nezměrné hodnoty jeho příchodu i nekonečného respektu
Boha vůči nám lidem a našim dějinám. A rovněž můžeme svědčit

o Jeho působení v naší době, v našem životě, v našich vztazích.
On se stal pro nás maličkým, a zve nás k dorůstání do jeho plné
zralosti. Neboť láska, když neroste a nezraje, uvadá. Víme, že nejšťastnějšími lidmi jsou zamilovaní, ale máme sklon hledat si ke
své škodě “lásky“, které nevyžadují celé srdce, celého člověka.
Bůh nás zve k lásce bez kompromisů. Najdeme odvahu? Radost
z víry je radost ze života naplněného Boží přítomností. O tom
nemá smysl teoretizovat, to chápe ten, kdo to zažívá, jak se říká,
na vlastní kůži. Radost je tím pravým darem vánoc.
Popřejme si tedy, aby se v nás naše okolí setkávalo s dobrými
lidmi. Popřejme si odvahu hledat a nacházet především to, co nás
navzájem spojuje. Popřejme si vděčnost vůči všem, kdo k nám byli
dobří, šlechetní a štědří. Popřejme si, abychom prožili Vánoce ve
světle vzájemné lásky, vzájemného obdarování, ve Světle, které
proměňuje člověka, když k Božímu obrazu naši duši dotváří a naplňuje radostí.
Srdečně zvu všechny lidi dobré vůle, aby oslavili příchod betlémského dítěte Ježíše s námi při štědrovečerní mši svaté 24. 12.
ve 22 hodin.
P. Zdeněk Graas, Pitín.

DFS Pitíňánek v roce 2017
Letí to jako voda a letos v listopadu oslavil Pitíňánek už tři
roky od svého založení. Počet nových tanečnic a tanečníků během
letoška narůstal a narůstal, až je nás nyní, na konci roku, celkem
třicet ve věku od čtyř do čtrnácti let.

povedlo. Velký potlesk také obdrželo na Farním dnu v Pitíně (18.
června). S pásmem jsme se rozloučili na vystupování v nedalekých
Nezdenicích (1. července), kam jsme přijeli zpříjemnit krásné,
horké, hodové odpoledne. O den dříve (30. června) Pitíňánek
strávil slunečné chvíle na Orelské chatě a spolu s DFS Světlovánek, DFS Dřinky a FS Světlovan, a rozloučil se tak s uplynulým
školním rokem.

Každý pátek od 17.00 hod. se scházíme na Obecním úřadě
v Pitíně, kde trénujeme na různá vystoupení, která nás během
roku čekají. A že jich letos nebylo málo. Proto jsme nelenili a na
jaře si naplánovali soustředění na Orelské chatě v Pitíně. Napekli
jsme buchty, sbalili batůžky, spacáky, dali maminkám pusu a už
jsme si to pochodovali na chatu. Tam jsme nejen pilně nacvičovali, ale i hráli různé hry, čímž jsme v souborku utužovali naše
kamarádské vztahy. Jelikož už bylo vše „tip ťop“, mohli jsme naše
pásmo „Stavíme máj a těšíme se na hody v Pitíně“, vypustit do
světa. Poprvé jsme ho všem ukázali na Stavění máje (28. dubna)
a zanedlouho na pitínských hodech (6. května). Musíme podotknout, že jaro pro nás nebylo jednoduché, jelikož hned za tři týdny
po hodech (27. května) jsme se zúčastnili VIII. ročníku Česko
-slovenského dětského foklórního festivalu Májíček ve Zlíně. Zde
jsme s výše uvedeným pásmem taktéž vystupovali a moc se nám

Školní rok 2017/2018 jsme začali zhurta. Již 16. září jsme vystupovali na čtvrtém ročníku Setkání pod Světlovem v Bojkovicích.
Jelikož jsme Bojkovicím chtěli ukázat nové pásmo s názvem „Ve
škole“, musel Pitíňánek začít nacvičovat už v půlce letních prázdnin. Velmi povedené a pro děti zábavné číslo jsme zatancovali
také na Besedě s důchodci v Pitíně (12. října) a na výročí patnácti
let od založení penzionu v Bojkovicích (22. listopadu). Rozsvicování stromečku v Pitíně je pro nás oblíbeným místem k navození
příjemné vánoční atmosféry, a proto jsme 2. prosince velmi rádi
na této akci vystupovali. S pásmem „Cesta do Betléma“ jsme si
zazpívali koledy, zarecitovali básničky pro Ježíška a obdarovali
ho jablíčky, oříšky, mlékem, medem a dokonce i jednou uzenou

Folklorní festival Májíček ve Zlíně

Folklorní festival Májíček ve Zlíně
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nohou. Nejen v Pitíně, ale i v Bojkovicích jsme nasávali vůni Vánoc, a to na třetím ročníku Bojkovského vánočního jarmarku (15.
prosince).
Pitíňánek má nejen velice šikovné tanečníky a tanečnice, ale
i zpěváky. Proto se někteří Pitíňánci zúčastnili už dvaačtyřicátého
ročníku pěvecké soutěže „Zazpívej, slavíčku“ v Uherském Brodě
(3. března). I když se nám letos nepoštěstilo, určitě to nevzdáme
a příští rok se této akce opět zúčastníme.

ale zároveň velmi úspěšný. Naučili jsme se spoustu nových tanečků, písniček, básniček a poznali nové kamarády. Chtěli bychom
poděkovat všem, kteří nás celý rok podporovali a tím nám umožnili dále zvesela tancovat.
DFS Pitíňánek přeje všem krásné Vánoce a do roku 2018 mnoho štěstí, zdraví a pohody.
Lenka Martinovičová

Takto jsme strávili celý rok 2017. Byl pro nás velmi náročný,

Soustředění na orelské chatě

Zpěváci na Zazpívej, slavíčku v Uherském Brodě

Rok 2017 v Českém červeném kříži v Pitíně
Čas hrozně letí a my v předvánočním čase zase shrnujeme
a hodnotíme, co se událo u nás v Českém červeném kříži.
V letošním roce jsme opět přivítaly nové mladé členky, ČČK
se rozrostlo, takže nyní je nás celkem 51 členů. Kulaté narozeniny
oslavily tři z nich, my však nezapomínáme také na naše starší a nemocné členky, které pravidelně v průběhu roku navštěvujeme. Co
se týká pomoci našim spoluobčanům, během roku naše sestry
ošetřují úrazy, píchají injekce a poskytují první pomoc.
Postupně se rok naplňoval a činnost v Českém červeném kříži
Pitín se odvíjela následovně:

Pitínský zpravodaj

V březnu jsme se sešly na každoroční výroční schůzi, která se
konala v kulturním domě, kde jsme se domlouvaly, co budeme
tento rok dělat. Hned s příchodem jara jsme se pustily do každoročního úklidu vesnice. Ve spolupráci s obecním úřadem jsme
ve dvou etapách zabezpečily sběr textilu a jiných potřebných věcí
pro Diakonii Broumov. Sběr probíhal vždy po několik sobot, kdy
jsme přijímaly od občanů to, co už nepotřebují a jiným ještě může
posloužit. V červnu jsme slavily s členkami ČČK Hostětín jejich
60 výročí a navštívily jsme naši družební obec Mnichovu Lehotu,
se kterou se družíme již 37 let.
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V létě jsme si udělaly krásný výlet na orelskou chatu, kde
jsme probraly naše úspěchy a neúspěchy. Počasí nám přálo
a byly jsme rády, že jsme se tam spolu sešly.
Na podzim jsme uspořádaly úspěšný zájezd na výstavu květin Floria Kroměříž. Zájezd byl krásný, plný smíchu, jídla a pití
a na závěr jsme si navíc zazpívaly a zatancovaly s Františkem
Nedvědem.

Tím už se blížíme do nedávna, kdy jsme se první prosincovou
sobotu podíleli s ostatními spolky na předvánoční kulturní akci spojené s rozsvěcováním vánočního stromku. Naší poslední velkou akcí
je předvánoční zájezd do Krakowa, na který se moc těšíme.
Obecnímu úřadu Pitín děkujeme za celoroční podporu a spolupráci a všem členkám ČČK a občanům Pitína přejeme všechno
dobré, zdraví, pokoj a pohodu v roce 2018.

Vážení občané, srdečně Vás zveme na 1. Maškarní ples do KD v Pitíně, který se bude konat 19. ledna
2018 a kde nám zahraje ORIENT Rock ze Sehradic.

SDH Pitín - jaký byl rok 2017 pro pitínské hasiče?
V lednu jsme plynule navázali na rok 2016 a to pokračováním
v úpravách ledové plochy na kluzišti v areálu Niva.

Jednatel – Jakub Peřestý

V neděli 15.ledna proběhla v hasičské zbrojnici výroční valná
hromada. Na této valné hromadě ukončila funkci vedoucí mládeže paní Kateřina Breznická. Výbor sboru jinak dále pracuje ve
stejném složení jako v předchozím roce:

Kronikářka Barbora Kovářová

Starosta – Roman Breznický
Velitel – Zdeněk Slámečka ml.
Zástupce velitele – Zdeněk Spáčil
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Pokladník – Petr Toman ml.

Kontrolní revizní rada – Petr Husták, Radomír Kovář, Roman Vašíček.
V únoru dobrovolní hasiči pořádali fašankovou obchůzku
i s večerním pochováváním basy na fašankové zábavě v kultur-
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ním domě. Celý den nás doprovázela kapela Zámecká pětka
ze Strání.

Večer jsme si užili na hodové zábavě, na které nám hrála
dechová kapela Túfaranka.

V březnu vyzkoušeli naši připravenost neznámí žháři, kteří
vypalovali travní porost. A tak 3. března musela vyjíždět zásahová jednotka ke dvěma požárům travního porostu.

V červenci proběhlo prověřovací cvičení JSDH Pitín. Toto
cvičení byl fiktivní výjezd k požáru skládky dřeva v lokalitě Skalí.
Na konci července jsme se setkali se spoluobčany na již tradičním
Posezení u hasičárny, na kterém nám hrála kapela Profil Rock.

Měsíc duben se nesl v duchu pravidelného jarního sběru železného šrotu v obci, který se konal 1.4. K němu jsme letos opět
přidali i podzimní sběr kovového odpadu, konaný 30.září.
V pátek 28. dubna jsme stavěli máj, což se nám na první
pokus nezdařilo, ale to nám nezabránilo užít si odpoledne a k
tomu nám zatančily a zazpívaly děti z folklorních souborů Pitíňánek a Světlovánek. Máj jsme postavili následně v sobotu
v podvečer.
V neděli 30. dubna jsme vypomáhali ZO KSČM Pitín s výstavou hasičské techniky a offroad motorek u příležitosti oslav
1. máje a poté v pondělí 1. května jsme se zúčastnili pietního
aktu kladení věnců u památníku padlých v Pitíně.
Květen je v Pitíně tradičně měsíc hodový. Letos jsme
uspořádali zábavu se skupinou Profil Rock, ovšem ještě
před začátkem zábavy měla zásahová jednotka výjezd do
deštěm zatopeného Slavičína. Následující sobotu nám farář
Zdeněk Graas požehnal nové zásahové vozidlo Mercedes
Sprinter. Toto krásné odpoledne nejen nám, ale i ostatním návštěvníkům zpestřily děti ukázkou požárního útoku, svým vystoupením také soubor Pitíňánek a zahrála nám
kapela Zámecká pětka. Bohužel účastníky akce rozehnala
bouřka s přívalovým deštěm a zásahová jednotka opět vyjížděla tentokrát do Pitína odklízet následky silného deště.
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I v měsíci srpnu jsme se zdokonalovali v našich hasičských
dovednostech při cvičení, kdy jsme utužovali vztahy se zdejším
mysliveckým spolkem.
V letních měsících již tradičně členové SDH čistili a vysékali koryto řeky Olšavy.
V prosinci se naše sdružení podílelo na organizovaní obecního jarmarku s rozsvěcováním vánočního stromu.
Na podzim letošního roku nás opustil jeden z členů SDH
Pitín – bratr Dušan Krahula. Tímto na něj vzpomeňme.
Jménem všech členů Sboru dobrovolných hasičů Pitín, bych
chtěla poděkovat jim všem za obětavou práci, starostovi obce
a členům zastupitelstva obce za jejich pomoc, kterou věnují našemu sdružení, ostatním spolkům v obci za dobrou spolupráci,
a sponzorům a příznivcům hasičů za jejich podporu.
Nejen výše jmenovaným, čtenářům zpravodaje, ale všem
spoluobčanům bych chtěla jménem SDH Pitín popřát krásné
a klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2018
Za SDH Pitín Barbora Kovářová, kronikářka

19

PITĚNSKÁ BESEDA- nabídka rozmanitých aktivit
I přes skutečnost, že oproti jiným spolkům působících v naší
obci, jsme „mladým“ občanským sdružením, můžeme se pochlubit
pestrou nabídkou aktivit zaměřených především na zvýšení nabídky volnočasových aktivit pro naše spoluobčany a jejich přátele.

23. června jsme uspořádali u Dubu rodiny na Jahodiskách tradiční setkání se zapálením „Svatojánského ohně“. V porovnání
s rokem 2016, sešel se na tomto „mystickém“ místě dvojnásobek
účastníků a to jak z řad domácích, tak i přespolních. Nezastupitelný význam skutečné a tradiční rodiny podpořilo hned několik mladých rodičů, kteří k Dubu rodiny dorazili také se svými nejmenšími ratolestmi v kočárcích. Po připomenutí významu svatojánských
ohňů, jsme společně opékali špekáčky, zadrnkali na kytary a besedovali o všem možném. Romantika u plápolající vatry a dech
beroucí pohled na naši obec v údolí, včetně vzdálených panoramat, je úžasným, neopakovatelným zážitkem a proto s předstihem
zveme naše spoluobčany na další ročník v roce 2018. Rovněž na
této akci se podíleli členové místního SDH, kteří po celou dobu
zajišťovali protipožární opatření a bez nichž by bylo konání této
akce ohroženo !
Školní prázdniny jsme zahájili menším cyklovýletem po minerálních pramenech našeho mikroregionu. I v roce 2018 chceme
tuto poznávací akci zopakovat a věříme, že si mezi občany najde
své nové příznivce.

Rok 2017 jsme odstartovali v pořadí již druhým ročníkem koštu slivovice. Přestože úroda ovoce byla v roce 2016 téměř katastrofální, bylo nakonec přihlášeno 80 vzorků a nominovaní pěstitelé
tak měli možnost důstojně prezentovat výsledy své zahrádkářské
práce. V roce 2017 byla úroda bohužel zase slabá a tak se teprve
uvidí, jestli vůbec bude co koštovat…
Na sobotu 22. dubna, připravili jsme další ročník „Otevírání
pramene Olšavy“. I přes vytrvalý déšť doputovali do vzdáleného
místa v našich Pitínských horách desítky příznivců turistiky v Bílých Karpatech. Dorazili např. turisté z Uherského Brodu, Drslavic
a také čtyřicetičlenná skupina Klubu českých turistů z Hodonína,
která si ještě před výšlapem k pramenu vyžádala komentovanou
prohlídku obce, zejména pak části „Kůt“- Matochovo, místního
hřbitova a kostela. Velmi nám při této akci vypomohli členové
místního SDH a to přepravou seniorů a méně mobilních občanů
na Čuláčku.
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Také třetí ročník sportovního setkání „Všechno co má kola“,
pořádaný v sobotu 3. září 2017 v areálu sportklubu Niva, se těšil
mimořádnému zájmu veřejnosti, zejména pak dětí a mládeže. Do
jednotlivých soutěžních kategorií se přihlásilo mnoho sportovně
nadaných dětí, z nichž nejlepší byly odměněny diplomem a věcnou cenou.
Letošní ročník obohatila ukázka akrobacie leteckých modelářů z Nezdenic a projížďka dětí na ponících. Díky pilotovi Přemyslu
Rakovi z letiště Luhačovice patřil závěr tradičnímu shozu cukroví
z letadla na plochu místního hřiště, tentokrát z legendárního práškovacího letadla „Čmelák“.
Na sobotu 14. října 2017 připravili jsme v kulturním domě pro
naše občany a rodáky kulturně-společenskou akci „Pitínské barvy života“. Večer zahájil krátkou přednáškou autor knihy „Dějiny
Pitína a přifařených obcí Hostětína a Šanova“ PhDr. Jiří Čoupek.
Poté již následovalo veřejné promítání amatérského dokumentárního filmu „Pitínské barvy života“, v němž se jako hlavní protagonisté se svými životními vzpomínkami a příběhy představili naši
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starší spoluobčané. Scénář medailonku vytvořil pan Libor Lukáš
a na realizaci se pak podíleli Miroslav Kužela, Martina Savarová
a kameraman František Sup z Rudic.
Na závěr komponovaného večera byla prezentována domácí
píseň o řece Olšavě autora Miroslava Kužely. Záštitu nad akcí
převzal starosta obce pan Martin Zálešák, za což mu touto formou děkujeme.
Na sobotu 11. listopadu jsme připravili divadlo a v kulturním
domě se uskutečnilo vystoupení ochotnického ansámblu z Uherského Brodu s komedií „Byla to krůta-kachna, aneb RAJČATA SE
VRACÍ“. Výborná nálada a v závěru večera také košt Svatomartinských vín, byla charakteristická pro tento společenský večer.
V čase adventním jsme se ještě podíleli na rozsvěcování Pitínského vánočního stromečku, a to v podobě účasti v Mikulášově družině.
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Můžeme s uspokojením konstatovat, že veškeré akce, které
jsme v průběhu roku 2017 v Pitíně uspořádali se vydařily. Svědčí
o tom i široký zájem veřejnosti, jelikož se celkový počet účastníků vyšplhal až k číslu cca 700 osob. To nám dodává další elán
i sílu a již nyní se můžete těšit na rozmanité kulturně společenské
i sportovní aktivity v průběhu celého roku 2018. Budeme Vás vždy
informovat prostřednictvím sociálních sítí (facebook: PITĚNSKA
BESEDA), hlášením místního rozhlasu, či vylepením plakátů na
frekventovaných místech.
Dovolte, abych Vám jménem svým a celého spolku PITĚNSKÁ BESEDA popřál pokojné prožití vánočních svátků a do
Nového roku 2018 pevné zdraví a hodně úspěchů jak v osobním
a rodinném životě tak i v práci.
Miroslav Kužela, předseda spolku
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LESY Pitín
Obec Pitín má v majetku sto hektarů lesů, které spravuje společnost Lesy Pitín spol. s r.o., jejímž stoprocentním vlastníkem
je Obec Pitín. Po smrti pana Františka Vrby v roce 2015 funkci
jednatele vykonává pan starosta Martin Zálešák a výkon funkce
Odborného lesního hospodáře a lesníka provádím na živnost já
(kontakt ing Obadal Václav tel. 602704291 obadalv@seznam.cz).
Před čtvrtstoletím, kdy byly lesy Obci navráceny a vznikla společnost Lesy Pitín spol. s r.o. byly lesní porosty převážně v mýtním
věku a dříví z jejich prodeje výrazně pomohlo k rozvoji obce. V
současné době, kdy byly tyto porosty vytěženy a znovu zalesněny,
se jedná spíše o jejich údržbu a zajištění samofinancování společnosti. O tom svědčí, že se snažíme provádět velkou část prací za
podpory dotací jak od Zlínského kraje, tak ze zdrojů ministerstva
zemědělství.
V letošním roce jsme využili nově zřízený dotační titul na monitoring a likvidaci kůrovce a získali jsme tímto téměř sto procentní dotaci ve výši 38.000,- korun. Na opravu lesních přibližovacích
linek na Lhotách a opravu svážnice v Kraji jsme obdrželi dotaci
ve výši 155.700,- Kč. Veškeré práce se snažíme provádět tak, aby

co nejméně zatěžovali rozpočet a snažíme se využívat nabízených
dotačních titulů.
Vážení vlastníci soukromých lesních porostů žádám Vás, abyste si prošli své porosty a po dohodě buď sami zpracovali, nebo
nechali provést zpracování nahodilých těžeb, které vznikly působením kůrovců, nebo podzimních větrů. Vlastníky, kteří jsou mi
známi a mám na ně kontakty, postupně informuji a domlouvám
způsob zpracování. U ostatních budu spoléhat, že se ozvete sami,
nebo Vás budu kontaktovat písemně. Pro zlepšení Vaší přístupnosti jsem si od nového roku dohodl novou kancelář, která bude
v budově zemědělského družstva v Pitíně. Po dohodě jsem vám k
dispozici pro konzultaci nebo vyřízení možných dotací nebo těžeb
ve Vašich lesních porostech.
Vážení občané obce Pitín , chtěl bych vám popřát klidné prožití svátků vánočních a do nadcházejícího roku popřát vše nejlepší,
zdraví, štěstí, klid a pohodu.
LESU ZDAR !
ing. Václav Obadal
lesní hospodář

Myslivecký spolek Pitín-Hostětín, z.s. v roce 2017
Vážení spoluobčané, čtenáři pitínského zpravodaje. Rok zas utekl jak voda, a já opět přemýšlím o čem budu letos psát. Mnohé se
zde každoročně opakuje, ale snad se i letos, při čtení někde v teple
u krbu, se sklenkou něčeho dobrého na zahřátí, dozvíte něco nového.
Nemůžu začít jinak, než první naší akcí v roce. Letos v lednu
jsme uspořádali v pořadí již 5. ročník Mysliveckého plesu. Vyprodaný sál i přísálím a peklem je pro nás znamením, že předchozí
ročníky se nám pořadatelsky povedly, a lidé se k nám rádi vracejí,
za což jsme jim vděčni. VI. Myslivecký ples se bude konat 27. 1.
2018 v KD v Pitíně. Tímto Vás srdečně zveme. Vstupenky budou
v předprodeji v novinovém stánku u paní Daňkové již před Vánočními svátky.

omezit. Měl by proto být zájem každého majitele, snažit se, a v
rámci možností předcházet těmto situacím různými vlastními prostředky. Dobré vztahy s vlastníky pozemků jsou pro nás však důležité, je proto naší snahou se s vlastníky pozemků vždy domluvit
a situaci tak určitým způsobem napravit.
Měsíc květen 2017 byl bohužel posledním v životě našeho přítele,
dlouholetého člena našeho spolku, pana Františka Berčíka. Zemřel dne 30. 5. 2017 ve věku nedožitých 81 let. Všichni jsme ho
znali jako nesmírně pracovitého, upřímného a les milujícího člověka. Svými bohatými zkušenostmi a znalostmi chybí nám osobně
i samotné zdejší krajině.

Během zimních měsíců jsme se především starali o zvěř, v době
potravního strádání ji přikrmovali a dbali o její zdravotní stav.

Čest jeho památce!

Na jaro je na základě sčítání zvěře zpracován plán chovu a lovu
zvěře, který je pro naši činnost klíčový. Jelikož však zvěř „nezná
hranice“ a přirozeně migruje jak za účelem potravy či rozmnožování, nebývá často jednoduché plán lovu splnit. Naše situace
začne býti složitá, když se ozvou majitelé pozemků, jejichž úpravu
si přes noc vzali na starost divoká prasata. Zejména černá zvěř
dokáže přes noc udělat z pečlivě upravené záhumenky doslova
tankodrom. I když, podle zákona neseme za tyto nelibé úpravy
pozemků plnou zodpovědnost, dle selského rozumu nelze těmto
situacím našimi prostředky úplně zabránit, lze je pouze částečně

V červnu nás postihla nečekaná zpráva. Ve Zlíně u Baťovy
nemocnice byla nalezena 2 uhynulá divoká prasata, u kterých
vyšetření prokázalo nakažení africkým morem prasat (AMP).
S napětím jsme všichni sledovali jak se nás to konkrétně dotkne.
Nařízení byla v počátku velmi přísná, při styku s uloveným divočákem bylo, a je i dodnes, zapotřebí vše pečlivě desinfikovat a maximálně tak zabránit dalšímu případnému šíření nákazy, hlavně pak
do domácích chovů. Zvláštní zacházení si vyžadovalo i nakládání
s odpadem při bourání prasete i se samotným vývrhem. Nařízení
státní veterinární správy (SVS) vyžadovalo tento odpad pečlivě
zabalit a dopravit do asanačního podniku k likvidaci, a co víc, na
naše náklady! Postupem času se však nařízení mírnila, a některá byla úplně zrušena. V současnosti je u nás v naší honitbě situace poměrně klidná, můžeme lovit bez výraznějších omezení.
To ovšem nemohou říci naši sousedi ze Šanova, kteří spadají do
zlínského okresu, a tím pádem do zamořené oblasti (zelená zóna)
a musí proto celé kusy černé zvěře po ulovení odevzdat k asanaci do asanačních podniků, SVS jim pak vše finančně kompenzuje
v podobě zástřelného. I když se dosud zatím obdivuhodně daří držet nakažené divočáky v okolí Zlína okleštěné elektrickými a pachovými ohradníky v zamořeném území, je zřejmě otázkou času,
kdy prasata tyto nástrahy překonají a rozšíří tak nákazu dál. Pak
se nařízení SVS znovu zpřísní a zamořené území se nejspíš rozšíří
mimo jiné i o naši honitbu.
Tak jako každý rok, i letos jsme uskutečnili menší výlety do
přírody s dětmi ze školky a ze základní školy. Malou prezentaci
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myslivosti jsme si připravili také pro děti z příměstského tábora
v Pitíně.

kojenost, pozvaní hosté oceňovali hlavně pestrost a členitost
naší honitby.

V říjnu jsme opět spolupořádali svatohubertskou mši v kostele
sv. Stanislava v Pitíně.

Rozsvicování Pitínského stromečku jsme jako obvykle obohatili o zvěřinový guláš z divočáka. Za lidovou cenu se mohli lidé
u nás v mrazivém Mikulášském programu zahřát a nasytit.

Mše probíhá bez varhan, zpěv sboristů je doprovázen lesními
rohy, pan farář má zpravidla připraveno kázání o životě a poselství sv. Huberta. Před oltář jsou během mše slavnostně přinášeny
obětní dary včele s uloveným jelenem. Byl to teprve 2. ročník snad
brzo tradiční akce, kterou pořádá společně nyní už 5 mysliveckých
spolků, jsou to Bojkovice, Přečkovice, Krhov-Bzová, Pitín-Hostětín a nově i Šanov. Tato akce se střídavě uskutečňuje v kostelích
v Pitíně a Bojkovicích.
V listopadu proběhla plánovaná naháňka na černou zvěř
s hosty. Nepříznivé počasí nám však sebralo větší šanci na úspěch.

V půli prosince uspořádáme další naháňku na černou zvěř. Do konce roku ještě můžeme lovit zvěř mufloní a daňky, jeleny pak až do 15.
ledna. Divoká prasata nyní lovíme celoročně, prakticky bez omezení.
Závěrem bych rád poděkoval místnímu obecnímu úřadu za
podporu a spolupráci, všem lidem a spřízněným místním spolkům
za pomoc při pořádání našich akcí.
Jménem MS Pitín-Hostětín, z.s. přeji všem poklidné prožití
Vánoc bez zbytečného stresu a do nového roku 2018 hlavně pevné
zdraví, hodně štěstí a spokojenosti v osobním i profesním životě!

Zvěř si před silným poryvem větru našla jiné krytiny než
ty, které jsme předpokládali. Na výřadu, za přítomnosti trubačů, byly proto předloženy „pouze“ dva kusy černé zvěře.
I přesto nakonec panovala na poslední leči v kulturáku spo-

za MS Pitín-Hostětín,z.s.
Hasoň Lukáš.

VI. Myslivecký ples
27. 1. 2017 od 19:30
KD v Pitíně
Včelaři
VČELÍ MED
Med není jen lehce stravitelný a výživný produkt, má i mnoho
léčivých vlastností. Tradice i moderní medicína všech národů na
světě ho vysoko oceňují. Ne nadarmo říká staré indické pořekadlo: Jestliže se chceš dožít vysokého věku, jez med a pij mléko“.
Tato slova nejsou přehnaná, protože víme, že med zlepšuje morfologický obraz krve, zlepšuje chuť do jídla, léčí nemoci dýchacích
cest, zánět střev, nespavost, kožní onemocnění, léčí chudokrevnost, která negativně ovlivňuje fyzický rozvoj dětí a brzdí růst jejich organismu.

posiluje práci srdečního svalu, způsobuje jeho silnější a klidnější
údery, což má vliv hlavně na lepší prokrvení cév.
Složky obsažené v medu urychlují produkci slinných žláz, poskytují enzymy na trávení potravy. Výborně působí med i při one-

Med léčí vředová onemocnění, přináší úlevu při bolestech
kloubů, posiluje zrak. Med má bakteriostatické vlastnosti. Inhibitory, které jsou v něm obsaženy, působí proti šíření bakterií, které
jsou příčinou nemocí horních cest dýchacích (kašel, rýma, zánět
hrdla). Velmi příznivé je i působení medu na práci srdce. Med
Pitínský zpravodaj
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mocnění jater. Med je velmi lehce stravitelný, rychle proniká do
krve a osvobozuje žaludek od náročného trávení. Působí účinně
při onemocnění ledvin a močových cest, při žloutence, ledvinových a žlučníkových kamenech a při léčbě ženských nemocí.
Med působí jako protijed na kofein, alkohol a tabletky proti
bolestem hlavy. Jedna lžička medu snižuje obsah alkoholu v krvi
o 18 – 40%. Med je dokonalou výživou pro těžce pracující horníky, sportovce, horolezce, potápěče, turisty a rekonvalescenty.
Med neléčí zlomeniny kostí, ale každá zlomenina se hojí rychleji,
jestliže pacient užívá během léčby hodně medu. Potvrdilo se totiž,
že med se příznivě podílí na vytváření kostní hmoty.
Med rovněž léčí a čistí otevřené rány, přičemž předchází jejich
hnisání, zmírňuje bolesti a dochází k rychlejšímu hojení ran bez
hnisání a zanechání jizev. Jestliže med použijeme ihned po opaření, předejdeme vzniku puchýřů. Dobré výsledky jsou při použití
medu jako protijed při otravách houbami, ušknutí zmijí, požití
botulotoxinu (klobásový jed), svrbění vyvolaném žloutenkou, nádorových onemocněních a při operacích trávícího ústrojí.
PROPOLIS
Propolis je lepkavá pryskyřovicová substance převážně nahnědlé barvy. Včely ho sbírají do košíčků, které mají umístěné
na zadních nohou. Sbírá se z puků některých stromů, především
topolů, bříz, kaštanů, borovic, smrků a vrb. Starý lidový název propolis je „včelí kryt“. Propolis slouží včelám k natírání vnitřních
stěn úlů a utěsnění škvír. Někdy může sloužit i na obalení myší

a drobných živočichů, kteří vnikly do úlu a zůstali tam usmrceni
včelami. Propolisem včely zabraňují rozkladu takových vetřelců.
Této vlastnosti propolisu si všimli již staří Egypťané, kteří používali propolis pro balzamování můmií. Propolis působí silně antibakteriálně. V lidovém léčitelství je známým prostředkem, který
zmírňuje bolesti a urychluje hojení ran. Používá se většinou jako
tinktura – to je rozpuštěný propolis v lihu, nebo jako vmíchaný
a rozpuštěný do formy masti.
Propolis má nejsilnější antibiotické působení ze všech včelích
produktů. Brzdí rozvoj mnohých
druhů bakterií ale i všech druhů
plísní. Včely využívají dezinfekční vlastnosti propolis na udržení
čistoty a hygieny v úlech.
Zdroj: Jan Richter - Léčení
včelími produkty.
Pro informaci spoluobčanů
upravil předseda ZO ČSV Bojkovice – Ing. Savara Otakar
Do nového roku přeji našim
Pitínským spoluobčanům jménem všech včelařů naší organizace mnoho štěstí zdraví a pohody v novém roce 2018.

Zahrádkáři - rok 2017
Než Vás seznámím s činnosti naší základní organizace Českého zahrádkářského svazu v roce 2017, dovolte mi, abych se vrátila zpět do minulosti, do roku 1967, kdy se dne 15. ledna konala
v naší obci ustavující schůze ČESKOLOVENSKÝCH OVOC-

NÁŘŮ A ZAHRÁDKÁŘŮ. Bylo přítomno 58 příznivců a přítel
Vrzala za okresní organizaci. Předsedou byl zvolen přítel Josef
Spáčil, který nelehkou funkci vykonával v letech 1967 – 1981, kdy
ze zdravotních důvodů odstoupil.
V současné době je v našem spolku registrováno celkem
21 členů, z toho jsou 4 čestní členové, kteří se narodili v letech
1924, 1935, 1938 a další 2 členové se k čestným připojí v roce 2018.
Letos oslavili jubileum 60 let tři členové. Rok od roku naše
organizace stárne, náš nejmladší člen se narodil v roce 1980. Polovina zbylých členů se aktivně zapojuje do veškeré činnosti po
celý rok.
Letos jsme se navždy rozloučili s dlouholetým aktivním členem přítelem Stanislavem Peřestým, ale také jsme získali obětavého nového člena p. Novotného.
Rok 2017 měl probíhat v duchu oslav 50. výročí založení. Tradičně pořádáme výroční členskou schůzi v měsíci dubnu. Bohužel, shodou okolností se aktivní členové výboru potýkali s velkými
zdravotními problémy, až se celá oslava musela odložit na neurčito.
Přesto jsme se snažili nezahálet a část plánovaných akcí se
uskutečnilo:
- jarní úprava zahrady
- úklid budovy a garáží
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- zhotovení okapů na budovách sousedících
s panem Novotným, který se na staveních pracích osobně
i finančně podílel, za což mu velmi upřímně děkujeme
- příprava areálu pro děti z obecního tábora
- pro nedostatek ovoce se nekotlilo
- práce s malotraktorem vykonával p. Bartoš
- z dotací byl pořízen výkonný sporák do klubovny
- pokračovali jsme ve spolupráci s mateřskou i základní školou
a místními hasiči

Naším velkým přáním je, aby kroužek Mladý zahrádkář opět
přilákal dostatek mladých lidí, kteří mají zájem se aktivně zapojit
do námi pořádaných aktivit. Proto se obracím na vás, mladé, kterým budoucnost dětí v naší obci není lhostejná a chtěli by pokračovat a vést náš kroužek, který byl založen v roce 2005.
Závěrem chci poděkovat obci Pitín za poskytnuté finanční
prostředky a spolupráci, všem aktivním členům za obětavou práci
pro náš spolek a všem spoluobčanům přeji do roku 2018 hlavně
hodně zdraví, štěstí a pohody.
Marie Machálková

- kroužek Mladý zahrádkář přerušil svou činnost.

Orel - rok 2017
Zvládli jsme toho letos zase dost:

na srubu pro Orlíky (29. července–5. srpna)

Karneval (19. února)

Zájezd na Orelskou pouť na sv. Hostýnek (20. srpna)

Velikonoční dílny (15. dubna)

Vánoční koncert Moravanky (16. prosince)

Ukliďme Česko (22. dubna)
Pitěnský škrpál (29. dubna)
Pohádkový les (24. června)
Dobrodružství ve Stínadlech – prázdninový pobyt

Komiks

Stojí nás to hodně času, fůru energie a někdy i spoustu nervů,
ale všechna ta snaha se nám vrací. Třeba, když nás orelské děti
překvapí a pobaví povedeným komiksem 

Komiks

Karneval – Kdo si hraje, nezlobí…
Pitínský zpravodaj
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Pohádkový les – celá banda

Prázdniny na srubu – Chytili jsme Široka !

Tvůrci komiksu na houpačce

Vyrábíme Tleskačovo létací kolo

SPORTKLUB NIVA , příspěvková organizace, Pitín
Uběhlo prvních pět le, kdy na Nivě vznikl sportovní areál
jako celek, který má své vlastní IČO a chová se jako samostatný subjekt.

Celek se nyní skládá z ubytovny č. 361, ze sportovních ploch
se zázemím včetně nafukovací haly a letního koupaliště. Zájem
o využívání celého areálu zatím roste.

Hala, kurty, sportovní plochy

Dětské hřiště při údržbě nátěrem
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O svěřený majetek v rámci možností a finančních prostředků
důkladně pečujeme, udržujeme a  zajišťujeme komplexní služby.
Vnímáme rychlý vývoj doby a jsme připraveni flexibilně reagovat
na požadavky našich hostů.
Nejsložitějším a nejnáročnějším úsekem areálu je vždy letní
koupaliště. Jsme závislí na počasí.
Průměrným počtem návštěvníků se stává číslo 3 300 za celou
sezonu. Naše koupaliště se otevírá v měsíci červnu a závěrečným
dnem koupání je obvykle poslední týden v srpnu, kdy zájem ze
strany hostů markantně upadá.
Průměrný počet dnů kdy se dá kopat během letních měsíců je
zaznamenáno 50.

Koupaliště s plavčíkama
Zrodila se také stálá klientela a ,, SPORTKLUB NIVA“ tak
může zahájit další svoji pětiletku a do roku 2018 vstoupit s novou
silou a energií pro vytváření sítí služeb.

Dovolte mi touto cestou poděkovat personálu za ochotný
přístup, vstřícnost a dobrou práci- a to vše s úsměvem na tváři.
Vyzdvihnout bych hlavně chtěla pracovníky, kteří se podílejí na
stavbě haly.
Marcela Berčíková
ředitelka p.o.

Fotbal
Vážení fanoušci fotbalu, vážení spoluobčané,
v loňském roce jsme v našem příspěvku začínali tím, že
poslední utkání jsme odehráli se Stráním a v tom letošním
úvodníku to nebude jinak, neboť s tímto soupeřem jsme ukončili i tento fotbalový rok. Rozloučení to bylo více než bolestné neb výsledek 10:1 pro Strání zřejmě odpovídá celkovému
dojmu z týmu za celý podzim. Zimní přestávka tak bude opět
náročná, neboť bude potřeba, abychom si ujasnili jakým směrem se do budoucna v rámci zachování fotbalu v Pitíně vydat
a jakou strategii k tomu zvolíme. Zpět na zelený pažit se dostaneme v dubnu 2018 do té doby naše týmy musí potrénovat
a připravit se tak na náročnou jarní část. Byť muži v rámci
své soutěže nemají kam spadnout, tak spodní místa v tabulce
nejsou ta, která by Pitínu slušela. Pevně věříme, že se podaří
na jaře bodovat a posunout se v tabulce výše. Nyní se však
stručně ohlédněme za fotbalovým rokem 2017.
TÝM MUŽŮ 2017
Po 3. měsíční pauze jsme zahájili zimní přípravu na jarní
boje, kde bylo co dohánět. Překvapivé pro hráče bylo, že se
nekonalo žádné dlouhé běhání v terénu, ale všechny tréninky
se konali v nafukovací hale a později, jak počasí umožnilo
i na našem hřišti. Účast byla nadprůměrná a bylo vidět na
hráčích odhodlání zlepšit si reputaci po zpackaném podzimu
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2016. Během přípravy jsme sehráli 3 utkání, 2 na UT v Hrádku a 1 na našem hřišti, ve kterých jsme zkoušeli hrát v novém
herním rozestavením 5-4-1, kdy jsme chtěli vycházet ze zabezpečené obrany a trestat chyby soupeře. I když naše hra nebyla
příliš pohledná, v odvetných zápasech se nám dařilo sbírat
body díky bojovnosti a z 10 bodů po podzimu jsme na jaře
přidali dalších 15 a skončili jsme z 25 body na 6 místě. Škoda,
že z důvodů zranění se na marodce objevilo v jednu chvíli
7hráčů, což bylo velice znát v některých utkání. Ale i přesto
nepřítomnost několika hráčů jsme dokázali potrápit takřka
všechny týmy z čela tabulky a zamíchat s celkovým pořadím.
Během krátké letní přestávky ohlásili odchod z Pitína Zbyněk Trllo a Martin Bureš, kteří odešli do Rudimova. Sehráli
jsme 2 družební utkání se Šajdíkovými Humenci a jednu generálku před startem soutěže s týmem z Rudimova. U trénování
i přes menší rozhodování zůstal na trenérské pozici Marek
Kúdela, který chtěl navázat na jarní část s menším rozdílem
hrát více ofenzivněji, v rozestavení 3-5-2.
Nový ročník po úspěšné generálce jsme zahájili výhrou
na půdě Přečkovic a nevypadalo to, že by se měl opakovat
podzim z předešlého roku, jenže opak byl pravdou a v dalších utkání jsme se začali trápit. Důvodem nebyla špatná fyzická připravenost, jedním z důvodů byla zmiňovaná změna
rozestavení, ale tím hlavním důvodem byl především přístup
k jednotlivým tréninkům, a především k zápasům. Velká řada
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hráčů k utkáním přistupovala ledabyle a dávala přednost spíše nočnímu životu, a když nehrajeme profesionální soutěž,
tak zodpovědnost by měla platit i na té amatérské úrovni,
neboť v prvé řadě by mělo jít o zodpovědnost vůči týmu. Tento přístup se pak samozřejmě odrážel i na výkonech. Na tým
spadla pomyslný deka a začala se kupit jedna chyba za druhou, které nás v utkání sráželi. Bohužel nás nepodržel v bráně
ani Paja Berčík, který na jaře měl velkou zásluhu na tom, že
jsme se herně i výsledkově zvedli. Taky velmi špatná účast na
trénincích (průměr 4 hráči z 19). Po třech špatných výsledcích
v řadě a skóre 2:12, se do týmu vrátil Martin Bureš, který
chtěl týmu pomoci.
I když po jeho příchodu to vypadalo, že bychom se mohli
zvednout, nestalo se tak. Nejlepší výkony jsme předvedli se
Záhorovicemi a se Žítkovou. V zápase se Záhorovicemi, kde
jsme šli více štěstí naproti a jasně dominovali, jsme si přes
velký zásah do sestavy zápas ještě zdramatizovali. V utkání
se Žítkovou, byť jsme z něj odešli poraženi, patřilo mezi nejlepší utkání za poslední dobu, které se muselo líbit i samotným divákům. Ale jak to u nás po dobu podzimu bylo, místo
navázání na úspěch, jsme zase létali v oblacích a výkony šli
opět dolů. A poslední zápas se Stráním „B“ za silného větru
završili stejně jako celý podzim.
I když je účast na trénincích často mizivá a přístup hráčů
k utkáním byl na bodu mrazu, tak jsme si oproti minulému
podzimu nevedli tolik zle. Získali jsme 13 bodů (o 3 body
více), vstřelili jsme v 11 utkání 23 branek (průměr 2,1 gólu na
zápas) a jen v 1 utkání jsme vyšli střelecky naprázdno, není
zase tolik zlé, jak jsme si mysleli. Z důvodu ofenzivnější hry
tak v naší bráně skončilo 40 inkasovaných gólů, což je však
příliš. Když se podíváme zpětně, kolik z nich bylo zbytečných,
které jsme nabídli soupeři svojí laxností, mohlo jich být více
něž o polovinu méně! Ale jak ukázal tento podzim, pokud
hráči nebudou přistupovat k utkáním zodpovědněji, budou
více trénovat, můžou zahrát utkání jako tomu byla ta proti
Záhorovicím a se Žitkovou.
Po skončení sezóny Marek Kúdela oznámil, že zodpovědnost za výsledky a za předvedenou hru bere na sebe. Byť nerad
opouští takřka potápějící loď, tak především z osobních důvodů oznámil, že již nebude nadále pokračovat na postu trenéra
týmu mužů. Za jeho obětavost a práci mu tímto děkujeme.
MLÁDEŽNICKÉ TÝMY TJ PITÍN 2017
PŘÍPRAVKA - naše nejmladší družstvo pokračovalo rozehrané soutěži i v jarní částí, kde si vedlo velmi dobře. Pod vedením trenérů Marie Lysákové a Marka Kúdely odehráli jarní
část Radek Krahula, Zuzka Kovářová, Matěj Berčík, Honza
Janůj, Šimon Chmela, Petr Kavka, Tadeáš Pešek, Štěpán Jál,
Broňa Berky, Adam Rapant, Jirka Michalčík, Lucie Pospíšilová, Nikol Vrbová, Ondra Kovařík, Nikol Šmotková. Po povedené sezóně se nám začátkem prázdnin podařilo v rámci fot-
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balového odpoledne v Pitíně sehrát přátelské utkání s týmem
1. FC Slovácko, které skončilo 11:10 pro naši přípravku! Před
novým ročníkem Okresní soutěže přípravka odstartovala novou sezonu místním soustředěním. Soutěž se rozrostla o další
2 týmy a z počtu 11 utkání jsme museli odehrát utkání hned
13, ke kterým jsme ještě přidali začátkem sezóny i přípravné
utkání s Bojkovicemi. Z pohledu obou trenérů došlo k velkému hernímu zlepšení. Výkony individuální i týmové opět strmě vzrostly i díky vysoké (80%) účasti všech hráčů a hráček.
Vzhledem k tomu, že se celorepublikově žádné tabulky v kategorii přípravek nevedou a hlavním cílem je, aby děti hra bavila,
nemůžeme říct, jak si vedeme v tabulce, ale herně na tom jsme
ve srovnání s jinými týmy velmi dobře. Cílem našich trenérů
je vychovat co nejvíce hráčů a naučit je nejen individuálním
fotbalovým dovednostem, ale i celkové všestrannosti, nikoliv
vyhrávat každý zápas! Přes zimní období budeme stále pokračovat ve zlepšení, abychom po vydařeném podzimu na jaře neusnuli na vavřínech. K tomu budeme využívat místní nafukovací halu ve Sportklubu Niva, ale taky i místní školní tělocvičnu.
V zimě bychom se chtěli zúčastnit alespoň 1 halového turnaje.
ŽÁCI - družstvo žáků pokračovalo v roce 2017 ve spolupráci s SK Slováckou Viktorií Bojkovice a nastupovalo pod
názvem SK SV Bojkovice B (Pitín). Do jarní části nastupovali kluci do Okresní soutěže žáků malé formy sk. B z 2.
místa za Orlem Uherský Brod. Kluci se ale semkli a vyhráli
na jaře všechny zápasy a zaslouženě se stali mistry. V poločase posledního jarního zápasu mužů v červnu hráči převzali
mistrovský pohár a medaile od předsedy Okresního fotbalového svazu Františka Mika, starosty obce Martina Zálešáka
a předsedy TJ Pitín Pavla Berčíka. Základ družstva tvořili
hlavně kluci z Pitína a Hostětína Tomáš a Vojta Malárovi,
Jakub a Miloš Klimešovi, Vojta Kovář, Michal Vrba, Ondra Krahula, Adam Sekér, Michal a Tomáš Berkyovi a Gusta
Farý. Domácí zápasy jsme všechny odehráli v Pitíně a na jednotlivé zápasy vždy přijeli i 2 hráči z Bojkovic. K celkovému
vítězství výrazně pomohli kluci z Bojkovic Michal Machala,
Mira Koudelík, Erik Bulejko a Matyáš Liška. V jarní části
sezony vedl družstvo jako trenér i vedoucí mužstva Michal
Vrba. I z důvodu úspěšné spolupráce se kluby TJ Pitín a SK
SV Bojkovice dohodly na spolupráci i pro soutěžní ročník
2017/2018 a kromě okresní soutěže se rozhodly zkusit štěstí
i v poháru Okresního fotbalového svazu Auto Ravira Cup,
který se již hraje na celé hřiště. Velkým přínosem jsou především společné tréninky v Bojkovicích, kde družstva žáků převzali Roman Stružka a Filip Urbánek, vedoucím zůstal Michal
Vrba. Kluci měli možnost se zúčastnit soustředění ve Starém
Hrozenkov a kvalitně se tak připravit na další sezonu. V týmu
z důvodu věku skončili Jakub Klimeš, Michal Berky a Ondra
Krahula, družstvo žáků ale posílili Zuzka Kovářová a Radek
Krahula z přípravky. V okresní soutěži i v poháru opět vždy
pomohli 2 kluci ze soupisky Bojkovic a nově kromě již výše
uvedených to byl především Honza Gago. Starší žáci (roční-
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ky 2003 – 2006) v podzimní části potvrdili roli favorita a po
podzimní části jsou zatím na 1. místě, ale pouze o skóre před
Hradčovicemi, se kterými s jako jediným mužstvem remizovali. Všechny ostatní zápasy v okresní soutěži vyhráli. V poháru
se na podzim taktéž dařilo, v 1. kole jsme přešli přes Prakšice
a ve čtvrtfinále přes loňského vítěze okresního přeboru žáků
Ostrožskou Novou Ves. V semifinále nás na jaře čeká těžké
družstvo Hradčovic, které spojilo své síly pro pohár s Orlem
Uherský Brod. Spolupráce TJ Pitín a SK SV Bojkovice je výborná i z toho důvodu, že kluci mají možnost nastupovat za
mladší a starší žáky Bojkovic v krajské soutěži a po podzimní
části jsou i zde mladší i starší žáci na 1. místě. Důležité je
především to, že kluci vytvořili výbornou partu a jsou kamarádi i mimo hřiště. Na závěr by družstvo žáků chtělo speciálně
poděkovat za finanční podporu firmě JAMIBO a taktéž obci
Pitín a Sboru dobrovolných hasičů Pitín, kteří nám velmi pomohli s dopravou na venkovní zápasy.
Velké díky za podporu mládeže v Pitíně patří Ondřejovi
Kúdelovy (prvoligový hráč a hráč FK Slovan Liberec), který
významným způsobem pomáhá (finančně a materiálně) našim
mládežníkům a stal se tak pomyslným patronem kluků a holek v Pitíně. Za tuto pomoc a ochotu patří Ondrovi velké díky.
STAŘÍ PÁNI TJ PITÍN 2017
Fotbalisté, kteří už svoji aktivní kariéru dávno ukončili,
se stále ještě fotbalem baví. Pravidelně každé úterý na hřišti
(zájemci o fotbálek a protažení těla – jste srdečně zváni), ale
i při přátelských fotbalových zápasech s týmy starých gard.
Letos odehráli opět několik přátelských utkání.
Tým je složený z bývalých kmenových hráčů Pitína a doplněný staršími fotbalisty z Bojkovic, kteří však většinou hráli i za Pitín. Mužstvo tvoří tito hráči: Josef Machynka, Pavel
Urbánek, Luboš Peřestý, Jančařík Petr a Miloš, Jan Krovina,
Luděk Savara, Bassam Rabah, Josef Přerovský, Spáčil Martin a Zdeněk, Pavel Berčík, Petr Kavka, Milan Navrátil, Petr
Machala, Prachař Drahoš a Přemek, Radek Milička, Ronman
Stružka, Václav Peřina, Vlastimil Ogrodník, Lukáš Hasoň,
Martin Liška, Radek Mikulášek. Nepostradatelnou fanynkou
při všech utkáních je především Šárka Trnková, v horších sezónách zaskočí i Svatava Hrušková.
Pitínský zpravodaj

Závěrem
Tak jak se již v rámci naší organizace stalo tradicí nejenže
se podílíme na kulturních a volnočasových aktivitách pořádaných v obci, ale upevňujeme spolupráci s významným zaměstnavatelem v našem regionu a to se společností SKD Bojkovice. Pro tuto společnost jsme i v roce 2017 vytvořili podmínky
pro jejich vnitrofiremní společenskou akci. Těší nás, že můžeme být partnery a za tuto projevenou důvěru společnosti
SKD Bojkovice touto cestou děkujeme a budeme rádi za další
spolupráci.
V roce 2017 se na našem hřišti odehrálo hned několik
mistrovských, ale i přátelských utkání fotbalového klubu FC
TVD Slavičín. Již v minulém roce tento divizní tým naše zázemí využil a na našem pažitu se jim dařilo. Nás však těší,
že se na našem hřišti objeví týmy z vyšších soutěžía různých
koutů ČR, které nejenže představí zcela jiný fotbal, ale je to
taky ocenění za čas věnovaný údržbě areálu fotbalového hřiště, neboť bez této náročné činnosti by zájem o naše zázemí
a podmínky zcela určitě nebyl. Tato utkání pak zvyšují povědomí o samotném sportovním areálu a zároveň přitáhnou
další nové návštěvníky.
Abychom mohli dostát požadavkům jednotlivých týmů
hrající vyšší soutěže, musíme investovat nemalé prostředky
nejen do údržby hřiště, ale i reprodukce majetku. Naším cílem je především kvalitní zázemí a dostupné tréninkové vybavení, tak abychom mohli vytvářet nejen plnohodnotné místo
pro volnočasové aktivity, ale i podmínky pro rozvoj mládežnických talentů - přípravka a žáci. Jak jistě víte, tak prostředky se v současné době shánějí obtížně, proto jsme vděční a zároveň uvítáme jakoukoliv další podporu našemu klubu, tak
abychom zajistili bezproblémové fungování a hlavně udržení
fotbalu v Pitíně jako takového. Touto cestou tak děkujeme
všem, kdo TJ Pitín pomáhá a podporuje. V případě, že Vás zajímají výsledky našich týmů a další informace z klubu, sledujte
nás na www.tjpitin.cz nebo na sociální síti Facebook.
Vážení příznivci fotbalu a milí Pitíňané, přejeme Vám
krásné Vánoce a úspěšný rok 2018.
Výbor TJ Pitín
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Společenská kronika
Naši noví občánci
17. 12. 2016 Ondřej Hruška
27. 12. 2016 Justýna Šenkeříková
13. 1. 2017 Antonín Šlegl
11. 2. 2017 Adéla Kozubíková
5. 3. 2017 Michal Nociar

27. 6. 2017
6. 7. 2017
23. 7. 2017
8 .9. 2017
21. 9. 2017
21. 9. 2017

Kryštof Pazdera
Petr Toman
Ester Čalkovská
Jindřich Kliment
Tomáš Polách
Lucie Poláchová

V roce 2017 oslavili svá životní jubilea
70 let

75 let

80 let

– Jana Zemánková
Josef Spáčil
Marie Holíková
Stanislav Habaník
Jarmila Chmelová
Anna Spáčilová
Otília Šašinková   
– Věra Jurásková
Otilie Kozelková
Josef Krahula
Vladimíra Staňková
Jaroslav Chmela
Jaroslav Stratil
– František Kovář
Helena Šnyrchová
Stanislav Zemánek

František Spáčil
Zdeněk Staněk

85 let

– Vladimír Fusek
Dagmar Juračková
Mária Jálová

90 let

– Anna Jálová
Františka Knotková

91 let
92 let
93 let

– Anna Krahulová

94 let
96 let
99 let

– Marie Spáčilová

– Helena Ševčíková
– Božena Maňasová
Marie Zemánková
– Marie Ondráčková
– Ludmila Koželuhová

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

Už nejsou mezi námi
8. 3. 2017
11. 3. 2017
29. 3. 2017
30. 5. 2017
22. 7. 2017
2. 8. 2017
3. 8. 2017
11. 8. 2017
23. 8 . 2017
31. 8. 2017
4. 9. 2017
17. 9. 2017

30

Stanislav Peřestý
Jaroslav Hrbáč
Drahomíra Kuželová
František Berčík
Miroslav Floreš
Mária Strnková
Milada Šašinková
Marie Koželuhová
Libuše Šátková
Ivan Hnídek
Jaroslav Pacolt
Dušan Krahula

63 let
91 let
92 let
80 let
62 let
57 let
67 let
95 let
68 let
85 let
85 let
62 let
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Tříkrálová sbírka

Fašanky

Odemykání studánek

Stavění máje

Svěcení hasičského vozidla

Den matek

Boží tělo

Mše u dubu rodiny

2016

Vítání občánků

Beseda s důchodci

Rozsvícení pitínského stromečku

Česko zpívá koledy

Koncert Moravanky

„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.“

