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Požehnané vánoční svátky a vše dobré
v novém roce 2020

INVESTICE 2019

Komunikace k orelské chatě

Opravené podlahy v kulturním domě

Veřejné osvětlení v Lánech

Oprava fasády ze severní strany

Chodník v mateřské škole

Sběrné místo u školy

Schodiště a chodník na hřbitov

Schodiště na hřbitov

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
doba adventu se krátí a za dveřmi jsou Vánoce. Pak už zbývá jen pár dnů, aby se rok 2019 stal další kapitolou v knize dějin. Výzdoba v ulicích, vůně vánočního cukroví napovídají, že se blíží nejkrásnější svátky v roce. Zejména pro děti, kterým končí doba
adventního snažení a očekávání, jaké to překvapení pro ně pod stromečkem čeká. A my dospělí pak od nich dostáváme nejhezčí
dárek v podobě radosti a rozzářených dětských očí. Tak jako vánoční stromeček a dárky pod ním patří k těmto svátkům i spousta
zvyků a tradic. Mezi zvyky, které lidé dodržují o Vánocích nejvíce, patří kapr na štědrovečerní večeři, zpívání vánočních koled,
půlnoční mše, a také návštěva příbuzných. V tuto dobu se setkávají celé rodiny, což se během roku málokdy podaří.
Takové jsou Vánoce, jak je vnímá většina z nás nebo jaké je známe ze svých rodin. Období Vánoc ale nemusí v každém evokovat
pocit štěstí a veselosti. Pro některé lidi jsou obdobím bolestných vzpomínek, prázdna a samoty. Aniž si to uvědomujeme, žijí blízko
nás lidé, které nikdo splněným přáním nebo návštěvou nepotěší. Jedná se především o staré a opuštěné seniory, kterým zdravotní
stav a vzdálenost nedovolí navštívit rodinu, lidé bez rodin, nebo ty, kterým jejich rodinný život nevyšel. Proto mě potěšilo, když
jsem zaregistroval několik projektů, jejichž cílem je připomenout nám všem, abychom nezapomínali na své blízké, ale také na
ostatní lidi kolem. Namísto času stráveného v přecpaných obchodech nebo u televize může každý z nás malým gestem dobročinnosti a trochou svého času pomoci udělat krásné Vánoce těm, kteří nemají takové štěstí jako většina z nás. Určitě stojí za to
obětovat trochu času pro druhé, protože náš čas je ten největší dar, který jim můžeme dát.
Přeji tedy vám všem požehnané vánoční svátky prožité s pokojem v srdci a v blízkosti všech, kterým naše přítomnost udělá radost,
protože rozdávat radost a lásku je největší dar. Vše dobré v příštím roce.
Konec roku je také obdobím bilancování, jak se vyvíjí volební období 2018 – 2022.
Povinné financování příspěvkových organizací činilo za rok 2019:
Mateřská škola

800 000 Kč

Základní škola

650 000 Kč

Niva
950 000 Kč
			
Zatím jsou tyto prostředky dostačující jak na provoz, tak na malé opravy nebo nové věci. Např. MŠ – nábytek, hračky, aj.,
ZŠ – tabule, doprava na lyžování, aj.
U těchto dvou příspěvkových organizací neplatíme mzdy, ty pokrývá v plné výši krajský úřad, potažmo ministerstvo školství.
U příspěvkové organizace NIVA jsou z prostředků hrazeny veškeré opravy a mzdy zaměstnanců.
Hlavními akcemi letošního roku byly:
• Místní komunikace Matyášovi – Orelská chata, II. etapa 7 200 000 Kč, z toho dotace 5 000 000 Kč
• Dvoje schody a chodník na hřbitově, úprava u školy 500 000 Kč
•		Oprava interiérů a venkovní severní stěny sociálního bytového domu 300 000 Kč
• Nové provizorní osvětlení 150 000 Kč
• Odkup domu arcibiskupa Matochy 750 000 Kč
Mezi investicemi není zahrnuto mnoho menších oprav a úprav, které provázejí každodenní chod naší obce.
Třetí srpnovou sobotu proběhla obecní slavnost, na kterou jsme získali 50 000 Kč v soutěži o nejlépe využité finanční prostředky z EU za projekt dětského hřiště ve školce. Soutěž byla rozdělena podle počtu obyvatel do několika kategorií. Naše obec získala
ve své kategorii 2. místo. Děkuji zastupitelům, kteří se ujali na obecní slavnosti pořadatelské činnosti a tím zabezpečili hladký
průběh akce, na které bylo veškeré občerstvení a také zábava pro děti zdarma. Spolu s finanční odměnou byla pro starosty a primátory oceněných obcí zorganizována třídenní pracovní návštěva sídla EU, které jsem se také zúčastnil. Děkuji všem hlasujícím,
díky kterým jsme toto ocenění získali.
Nyní bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na pořádání a organizačním zajištění nejrůznějších společenských akcí
– a že jich nebylo málo. Děkuji tedy zaměstnancům mateřské školy, základní školy a sportklubu Niva a členům spolků působících
v naší obci. Jmenovitě tedy hasičům, jednotě Orel, červenému kříži, myslivcům zahrádkářům, Pitěnské besedě, fotbalistům, Pitíňánku, včelařům. Za spolupráci děkuji také zemědělskému družstvu, zaměstnancům obce a členům zastupitelstva. Zvláště chci
poděkovat paní Marcele Berčíkové, ředitelce sportklubu Niva, která ve své funkci končí, a popřát jí vše dobré. Zároveň přeji nové
ředitelce sportklubu, paní Haně Šleglové, mnoho úspěchů. Na závěr chci poděkovat všem občanům obce i části Pitínské Paseky
za dobrou spolupráci v uplynulém roce.
V příštím roce budeme nadále podporovat fungování mateřské a základní školy, sportovního areálu a ostatních spolků
a organizací. Z investic nás čeká především komunikace Drahy včetně přeložek, dále pak úprava hřbitovní zdi a zřízení sociálního
zařízení u hřbitova, oprava betonové cesty v areálu školky a mnoho dalších projektů.
V roce 2020 Vám přeji hodně lásky, pokoje a radosti.
Martin Zálešák, starosta
Pitínský zpravodaj
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Z jednání Rady obce
Rada obce
č. 2 – 22. 11. 2018
• doporučila ZO schválit rozpočet obce
Pitín na rok 2019
• doporučila ZO schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období let
2019 - 2022
• schválila nabídku firmy NIRTEX Bojkovice na provádění zimní údržby místních
komunikací v obci Pitín pro zimní období
2018/2019
• schválila poskytnutí daru folklornímu
souboru Světlovan ve výši 20.000,- Kč na
zajištění účasti na festivalu v Ekvádoru
č. 3 – 13. 12. 2018
• schválila rozpočet Mateřské školy Pitín na
rok 2019
• schválila rozpočet Základní školy Pitín na
rok 2019
• schválila střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Pitín na období 2020 - 2021
• schválila rozpočet Sportklubu Niva na rok
2019
• schváleno střednědobý výhled rozpočtu
Sportklubu Niva na období 2020- 2021
• schválila poskytnutí odměny ředitelce
Mateřské školy Pitín dle předloženého
návrhu
• schválila poskytnutí odměny ředitelce Základní školy Pitín dle předloženého návrhu
• schválila navýšení počty dětí ve třídách
Mateřské školy Pitín následovně: I. třída
24 dětí vč. inkluze s ped. asistentem, II.
třída 26 dětí  
• rozhodla o pořádání schůzek spolku Pitěnská beseda v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pitíně
č. 4 – 23. 1. 2019
• schválila firmu VISUALCAD Uh. Hradiště jako zpracovatele územní studie lokality
Lány pro výstavbu rodinných domu a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo
• vzala na vědomí informaci starosty týkající se řešení současného stavu vlakové
zastávky v Pitíně
• schválila dodatek ke smlouvě s firmou
Rumpold na rok 2019 na svoz odpadů
• schválila termíny řádných zasedání zastupitelstva v roce 2019 následovně - 8.3. 31.
5., 23. 8., 15.11.,
• projednala informace týkající se místního
poplatku za odpad pro občany Pitínských
Pasek
• souhlasila s prodejem pozemku p.č.
5457/2 – vlastník ČR – Lesy ČR, kterým
prochází zatrubnění Rybnického potoka
• vzala na vědomí žádosti o poskytnutí fin.
příspěvků z rozpočtu obce – Diakonie
Broumov, Audiohelp, Uh. Brod, Domov
pro seniory Nezdenice
• nedoporučila prodej obecních pozemků
p.č. 4959/12, 4959/31, 4944/14 v k.ú. Pitín
• schválila zřízení Komise pro občanské záležitosti pro období let 2019 – 2022
č. 5 – 14. 2. 2019
• pověřila starostu, aby vyzval spol. Bílé
Karpaty s.r.o. k odstranění závor na lesních cestách v katastru území obce Pitín
z důvodu zajištění dostupnosti pohraničního pásma a přístupu ostatních vlastníků
k jejich pozemkům

4

• projednala hospodaření obce, mateřské
školy, základní školy a Sportklubu Niva za
období 1.-12./ 2018
• schválila provedení auditu ve Sportklubu
Niva
• pověřila starostu oslovit odborné firmy
k předložení nabídky na renovaci dřevěných podlah v objektu kulturního domu
v Pitíně
• schválila zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. st. 53/2 v k.ú. Pitín, zapsaného na LV č. 10001
• projednala žádost o stavbu zahradního
domku na parc. č. 2911/4 a 2897/3 v k.ú.
Pitín a k uvedené stavbě nemá námitek
• vzala na vědomí vyjádření SŽDC k současnému technickému stavu objektu vlakové zastávky
• jmenovala H.Š. a G. B. jako zástupce
zřizovatele do školské rady při Základní
škole Pitín
č. 6 – 27. 2. 2019
• schválila rozpočtové opatření č. 1/2019/
RO/RO
• schválila cenovou nabídku na realizaci
workoutového (fitness) hřiště ve sportovním areálu a pověřila starosta zajistit podání žádosti o dotaci na MMR
• schválila návrh zadání pro zpracování
územní studie lokality Lány určené pro
výstavbu rodinných domků
• vzala na vědomí informace starosty týkající se přípravy podkladů pro vydání stavebního povolení na výstavbu komunikace
v ulici Lány
č. 7 – 20. 3. 2019
• vzala na vědomí návrh p. Lukáše týkající
se dalšího postupu v rámci stavby „ZTV
ulice Lány Pitín“
• schválila pořízení nové filtrace pro bazény
ve sportovním areálu Niva
• schválila záměr prodeje části pozemku
parc. č. 3414/1, který je zapsán na LV
10001 pro obec a k.ú. Pitín u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, pracoviště
Uherský Brod
• vzala na vědomí informace o jednání školské rady dne 14. 3. 2019
č. 8 – 2. 4. 2019
• společné jednání – ZTV ulice Lány Pitín nebylo přijato žádné usnesení            
č. 9 – 25. 4. 2019
• schválila rozpočtové opatření č. 2/2019/
RO/RO
• vzala na vědomí požadavek na pořízení
nových dýchacích přístrojů a přileb pro
zásahovou jednotku SDH Pitín
• schválila dodatek ke smlouvě s firmou
RUMPOLD UHB pro rok 2019 č. 2 z důvodu navýšení ceny za zpracování plastů
• schválila zveřejnění záměru prodeje části
pozemku p.č. 5460/1, 4, 2762/4 a 5456/1
zapsaných na LV č. 10001 pro obec a k.ú.
Pitín
• schválila žádost o poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Pitín
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Pitín ve výši 40.000,- Kč
• schválila žádost o poskytnutí dotace SK
Slovácká Viktoria Bojkovice
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace

SK Slovácká Viktoria Bojkovice ve výši
25.000,- Kč
• schválila žádost o poskytnutí dotace Folklornímu souboru Světlovan – DFS Pitíňánek
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace
Folklornímu souboru Světlovan - DFS Pitíňánek ve výši 50.000,- Kč
• schválila žádost o poskytnutí dotace Jednotě Orel Pitín
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace
Jednotě Orel Pitín ve výši 20.000,- Kč
• schválila žádost o poskytnutí dotace Českému červenému kříži Pitín
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace
Českému červenému kříži Pitín ve výši
10.000,- Kč
• schválila žádost o poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Pitín-Hostětín
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace
Mysliveckému spolku Pitín-Hostětín ve
výši 20.000,- Kč
• schválila žádost o poskytnutí dotace spolku Pitěnská beseda
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace spolku
Pitěnská beseda ve výši 5.000,- Kč
• schválila žádost o poskytnutí dotace Českému zahrádkářskému svazu
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace
Českému zahrádkářskému svazu Pitín ve
výši 10.000,- Kč
• schválila žádost o poskytnutí dotace Českému svazu včelařů
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace Českému svazu včelařů ve výši 6.000,- Kč
• schválila poskytnutí příspěvku Domovu
pro seniory Nezdenice ve výši 3.000,- Kč
• schválila poskytnutí příspěvku Domu sociálních služeb Návojná ve výši 4.000,- Kč
• vzala na vědomí návrh licenční smlouvy
s OSA na rok 2019 o veřejném provozování hudebních děl  
č. 10 – 21. 5. 2019
• doporučila ZO schválit účetní závěrku
obce za rok 2018 – bez výhrad
• doporučila ZO udělit souhlas s celoročním
hospodařením obce za rok 2018
• schválila rozpočtové opatření č. 3/2019/
RO/RO
• vzala na vědomí zpracování územní studie lokality Lány pro budoucí výstavbu
nových rodinných domů
• schválila přijetí dalšího zaměstnance pro
údržbu obecního majetku a veřejných
prostranství v obci s nástupem od 1. 6.
2019
• schválila nabídku firmy 4FIRE s.r.o. na
pořízení nových hasičských přileb včetně
dýchacích přístrojů pro jednotku SDH
Pitín
• vzala na vědomí provádění auditu ve
Sportklubu Niva za rok 2018
• vzala na vědomí žádost Sportklubu Niva
o úhradu některých provozních nákladů z       
rozpočtu obce
• vzala na vědomí informace o jednání školské rady ze dne 30. 4. 2019
• vzala na vědomí informace týkající se
soutěže „Náš evropský projekt“ - zahrada
s ekologickými prvky v MŠ Pitín skončila
na 2. místě
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č. 11 – 29. 5. 2019
• schválila účetní závěrku Sportklubu Niva
za rok 2018, hospodářský výsledek za rok
2018 a rozdělení hospodářského výsledku
Sportklubu Niva za rok 2018, který bude
použit na úhradu ztráty minulých let
• doporučila ZO schválit výjimku z počtu
žáků ZŠ Pitín pro školní rok 2019/2020
• schválila pořádání veřejného fotbalového turnaje RESPECT CUP s následnou
hudební produkcí dle stanovených podmínek
č. 12 – 14. 6. 2019
• schválila rozpočtové opatření č. 4/2019/
RO/RO
• schválila účetní závěrku Mateřské školy
Pitín za rok 2018
• schválila zlepšený hospodářský výsledek
Mateřské školy Pitín za rok 2018 ve výši
54.012,35 Kč a rozdělení hospodářského
výsledku do rezervního fondu
• schválila účetní závěrku Základní školy
Pitín za rok 2018
• schválila zlepšený hospodářský výsledek
Základní školy Pitín za rok 2018 ve výši
64.035,40 Kč a rozdělení hospodářského
výsledku do rezervního fondu
• vzala na vědomí koordinační situaci předložek inž. sítí dle požadavku manželů N.
• schválila cenovou nabídku firmy L. Lisoněk Bojkovice na renovaci podlah v kulturním domě v Pitíně
• schválila nákup a instalaci registrační pokladny ve Sportklubu Niva
• vzala na vědomí opravy místní komunikací Drahy – Lány, do Rybníka a části MK
na Pitínských Pasekách
č. 13 – 25. 6. 2019
• souhlasí s realizací projektu „Šablony II
v ZŠ Pitín“, který bude realizován od 1. 8.
2019 do 31. 7. 2021
• pověřila starostu oslovit firmy na realizaci
veřejné zakázky na obnovu místní komunikace Pitínské Paseky – etapa č. 2
• vzala na vědomí informace o možnosti získání dotace na výměnu veřejného
osvětlení
• schválila provozní řád nového sběrného
dvora v Pitíně
• vzala na vědomí informaci SŽDC o zrušení žel. přejezdu – přechodu u Navrátilových
č. 14 – 10. 7. 2019
• schválila smlouvu č. 1040016913/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce,
a.s. z důvodu realizace stavby kabelového
vedení NN na pozemku p.č. 5455/1 v k.ú.
Pitín a pověřila starostu podpisem této
smlouvy
• schválila zveřejnění záměru prodeje části
obec, pozemku parc. č. 5455/1, který je zapsán na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Pitín
• schválila protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ve Sportklubu Niva,
která se týkala účetní závěrky a hospodaření za rok 2018
• projednala nabídku na pořízení registrační pokladny pro Sportklub Niva
• vzala na vědomí informace v souvislosti
s přípravou projektu vybudování podchodu pod žel. tratí za „Navrátilovým“
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č. 15 – 13. 8. 2019
• schválila výsledky výběrového řízení na
zhotovitele zakázky „Oprava místní komunikace Pitínské Paseky – etapa č. 2, vybranou firmu Správa a údržba silnic Slovácka
s.r.o, schválila uzavření smlouvy dílo a pověřila starostu podpisem smluv o dílo
• doporučila ZO schválit rozpočtové opatření č. 1/2019/RO/ZO
• schválila přijetí daru ve výši 50.000,- Kč,
který bude použit na uspořádání obecní
slavnosti dne 17. 8. 2019
• schválila provedení nátěrů oken na budově mateřské školy
č. 16 – 6. 9. 2019
• schválila použití finančních prostředků
z rezervního fondu ZŠ Pitín na financování 0,5 úvazku provozního zaměstnance
v ZŠ Pitín s podmínkou zaměstnat osobu
v produktivním věku – rodičovská dovolená, uchazeč na ÚP, invalidní důchodce
• vzala na vědomí žádost p. K. o poskytnutí
informací týkající se veřejnosprávní kontroly ve Sportklubu Niva
• vzala na vědomí výpověď p. Marcely
Berčíkové z funkce ředitelky Sportklubu
Niva Pitín
• schválila svolání rady obce rozšířené
o další členy zastupitelstva obce z důvodu
řešení situace ve Sportklubu Niva
• schválila zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 381/2 a 5388/1 na základě
smlouvy č. 1030051692/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou
EON distribuce, a.s. a pověřila starostu
podpisem smlouvy
• projednala stížnost na rušení nočního klidu u Hostince Hasoň a pověřila starostu
dalším jednáním v souvislosti s dodržováním nočního klidu a zajištěním veřejného
pořádku v obci
č. 17 – 16. 9. 2019
• schválila rozpočtové opatření č. 5/2019 /
RO/RO
• schválila auditora ing. Ivana Kučeru provedením auditu ve Sportklubu Niv Pitín
• pověřila Hanu Šleglovou vedením Sportklubu Niva Pitín po odstoupení M. Berčíkové z funkce ředitelky
• schválila podání žádosti ZŠ Pitín o zápis
změny v rejstříku škol a školských zařízení, která se týká zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině z 30
na 60 žáků s účinností od 1. 9. 2020
• schválila nabídku firmy SILAMO UH.
Brod na vybudování schodiště na západní
straně hřbitova a na vybudování schodů
od branky ke kostelu a pověřila starostu
podpisem smlouvy o dílo
• schválila podání žádosti do projektu WIFI4EU – možnost zajištění volného přístupu občanů k Wi-Fi připojení ve veřejných prostorách na území obce  
č. 18 – 11. 10. 2019
• schválila program jednání RO tak, jak byl
předložen starostou
• projednala návrh obecně závazné vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem
• schválila výjimku v počtu dětí v Mateřské
škole Pitín ve školním roce 2019/2020 následovně – I. třída 24 dětí, II. třída 26 dětí
• schválila dodatek pro rok 2019 č. 3 ke
smlouvě s firmou RUMPOLD UHB s.r.o.

z důvodu navýšení cen za zpracování odpadového dřeva
• vzala na vědomí nabídku firmy JD rozhlasy na pořízení solárních svítidel veřejného
osvětlení
• pověřila starostu v souvislosti se stavbou
ZTV ulice Lány zaslat vlastníkům odkupovaných pozemků informaci týkající
vyřešení věcných břemen, kterými jsou
pozemky zatíženy
• schválila vybudování chodníku na západní straně kostela – od branky ke vchodu
do kostela
• schválila dobudování sběrného místa na
tříděný odpad u základní školy
č. 19 – 29. 10. 2019
• schválila program jednání RO tak, jak byl
předložen starostou
• doporučila ZO schválit návrh rozpočtu
obce na rok 2020
• vzala na vědomí hospodaření MŠ za období 1.-9./2019
• vzala na vědomí hospodaření ZŠ za období 1.-9./2019
• pověřila starostu oslovit právníka
k vyjádření o odkupu části pozemky
s úvěrem pro stavbu komunikace ZTV
ulice Lány Pitín
• doporučila ZO schválit koupi nemovitosti
čp. 59
• projednala nabídku na darování nemovitosti čp. 157 v Pitíně
• schválila nabídku firmy NIRTEX Bojkovice a p. Lebánka, Žítková na provádění
údržby místních komunikací v zimním
období 2019/2020
č. 20 – 6. 11. 2019
• schválila program jednání RO tak, jak
byl předložen starostou
• schválila poskytnutí odměny ředitelce
MŠ Pitín dle předloženého návrhu
• schválila plán inventur za rok 2019
• schválila změnu smlouvy s Kooperativa
pojišťovnou na pojištění majetku obce
z důvodu navýšení pojistných částek        
• doporučila ZO schválit návrh obecně
závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním
poplatku za odpad, č. 2/2019 o nakládání s komunálním odpadem, č. 3/2019
o místním poplatku ze psů a č. 4/2019,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003
• vzala na vědomí hospodaření Sportklubu Niva za 1.-9./2019
č. 21 – 13. 11. 2019
• schválila program jednání RO tak, jak
byl předložen starostou
• schválila rozpočtové opatření
č. 6/2019/RO/RO
č. 22 – 26. 11. 2019
• ke dni 30. 11. 2019 odvolává z funkce ředitelky SPORTKLUBU NIVA, příspěvkové organizace, se sídlem: Pitín 361,
68771 Pitín, IČ: 72567627, paní Marcelu
Berčíkovou
• s účinností od 1. 12. 2019 jmenuje do
funkce ředitelky SPORTKLUBU NIVA,
příspěvkové organizace, se sídlem: Pitín
361, 68771 Pitín, IČ: 72567627, paní
Hanu Šleglovou,
• schválila rozpočtové opatření č. 7/2019/
RO/RO
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Z jednání Zastupitelstva obce Pitín
Zastupitelstvo obce
č. 2 – 14. 12. 2019
• vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady
obce od 7. 11. do 22. 11. 2018  
• vzalo na vědomí hospodaření obce za
1. -10./2018
• schválilo rozpočet obce na rok 2019 takto: celkové příjmy ve výši 15.300.000,00
Kč, celkové výdaje ve výši 15.300.000,00
Kč, financování 500.000,00 Kč           
• schválilo střednědobý výhled rozpočtu
obce Pitín na období let 2019 - 2022
• schválilo rozpočtové limity - do 50.000,00
Kč - starosta, do 1.000.000,00 Kč - rada
obce
• schválilo prodej části pozemku p.č.
2762/1, který se nachází v k.ú. Pitín a je
zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uh. Brod, R. K., bytem Pitín,
přesná výměra pozemku bude známa
po geometrickém zaměření, kupní cena
bude stanovena podle znaleckého posudku
• schválilo prodej části pozemku p. č. 39
a části pozemku p. č. 5456/7, které se
nacházejí v k.ú. Pitín a jsou zapsány na
LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uh.
Brod, A. K. a D. K., oba bytem Pitín,
přesná výměra pozemků bude známa
po geometrickém zaměření, kupní cena
bude stanovena podle znaleckého posudku
• schválilo odkup pozemku p.č. 2255/2
o výměře 381 m2, který se nachází v k.ú.
Pitín a je zapsán na LV 940 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální
pracoviště Uh. Brod, kupní cena je stanovena ve výši 31.000,- Kč
• pověřilo radu obce projednat s Českými
drahami, příp. SŽDC řešení současného
stavu objektu vlakové zastávky v Pitíně
• pověřilo radu obce zpracovat návrh nové
obecně závazné vyhlášky o odpadech
č. 3 – 8. 3. 2019
• vzalo na vědomí zprávu o bezpečnostní
situaci za rok 2018 na území služebního
obvodu Bojkovice
• vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady
obce od 13. 12. 2018 do 27. 2. 2019 s připomínkami
• nevzalo na vědomí hospodaření obce,
mateřské školy, základní školy, Sportklubu Niva a spol. Lesy Pitín za rok
2018
• schválilo prodej části pozemku p. č. st.
53/2, který se nachází v k.ú. Pitín a je
zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uh. Brod, Mgr. V.H., Praha 10,
přesná výměra bude znána po geometrickém zaměření, kupní cena pozemku
bude stanovena dle znaleckého posudku
podle oceňovací vyhlášky
• schválilo členem kontrolního výboru
Janu Šustkovou, Pitín 332
• ukládá radě obce svolat společné jednání vlastníků pozemků dotčených
stavbou „ZTV ulice Lány I. etapa“, za
účasti projektanta, zastupitelů OZ Pitín
a podrobně je seznámit s technickým
řešením připravované investiční akce.
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č. 4 – 31. 5. 2019
• vzalo na vědomí uvádět zprávu o realizaci stavby ZTV ulice Lány Pitín
• vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady
obce od 20.3 2019 do 21. 5.2019
• schválilo účetní závěrku obce za rok
2018
• uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2018 – bez výhrad
• vzalo na vědomí hospodaření obce za
1.-3./2019
• schválilo prodej části pozemku parc.
č. 3414/1, který se nachází v k.ú. Pitín
a  je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální
pracoviště Uh. Brod, T. a E. S., Pitín –
kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku
• schválilo prodej části pozemku parc.
č. 5460/1, který se nachází v k.ú. Pitín
a je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uh. Brod, S. S., Jestřabí
– kupní cena pozemku bude stanovena
dle znaleckého posudku
• schválilo prodej části pozemku parc.
č. 4, 2762/4 a 5456/1, které se nacházejí v k.ú. Pitín a   jsou zapsány na LV č.
10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj, katastrální pracoviště Uh. Brod,
M. J., Pitín – kupní cena pozemku bude
stanovena dle znaleckého posudku
• schválilo výjimku z počtu žáků v Základní škole Pitín, okres Uherské Hradiště
na školní rok 2019/2020, obec se zavazuje uhradit zvýšené náklady spojené s výjimkou
č. 5 – 23.8.2019
• vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady
obce od 29. 5. 2019 do 13. 8. 2019
• nevzalo na vědomí plnění rozpočtu obce
za 1. - 6. / 2019
• schválilo rozpočtové opatření č. 1/2019/
RO/ZO
• schválilo prodej části pozemku parc.
č. 5455/1, který se nachází v k.ú. Pitín
a je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální
pracoviště UH. Brod, Z. K. Brno, kupní
cena pozemku bude stanovena dle znaleckého posudku
č. 6 - 15. 11. 2019
• bere na vědomí zprávu o činnosti rady
obce od 6. 9. do 29. 10. 2019
• bere na vědomí plnění rozpočtu obce za
1.-9./2019
• schvaluje rozpočet obce na rok 2020
takto:
- celkové příjmy rozpočtu ve výši  
16.400.000,- Kč
- financování ve výši 500.000,- Kč           
- celkové zdroje ve výši
16.900.000,- Kč  
- běžné výdaje ve výši 10.000.000,- Kč
- kapitálové výdaje ve výši         
6.900.000,- Kč
- celkové výdaje rozpočtu ve výši
16.900.000,- Kč
• schvaluje závazné ukazatele rozpočtu
dle „návrhu rozpočtu“
• schvaluje rozpočtové limity: starosta do
50.000,00 Kč, rada obce do 1.000.000,00 Kč
• po ověření ve smyslu ustanovení § 54
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územ-

ním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
že změna č. 1 územního plánu Pitín není
v rozporu s politikou územního rozvoje,
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených
orgánů a stanoviskem krajského úřadu
vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst.
5 písm. c) stavebního zákona za použití
ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 171 až 174
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, ustanovení
§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy
změnu č. 1 územního plánu Pitín a ukládá starostovi obce Pitín zajistit veřejnou
vyhláškou oznámení o vydání opatření
obecné povahy č. 1/2019 vyvěšením na
úřední desce obecního úřadu a rovněž
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
• vydává obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
• vydává obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Pitín
• vydává obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
• vydává obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o  udržování čistoty
veřejných prostranství a dodržování veřejného pořádku na území obce Pitín
• schvaluje koupi nemovitosti čp. 59, pozemku parc. č. st. 140 o výměře 694 m 2
a p.č. 134/1 o výměře 381 m2 v k.ú. Pitín
– vlastník ½ - J.Š., Bratislava a vlastník  
½ - J. J. Nizozemsko, dohodnutá smluvní cena nemovitosti činí 750.000,- Kč
• schválilo koupi nemovitosti čp. 157 a pozemku parc. č. st. 254 o výměře 58 m2
v k.ú. Pitín – vlastník 2/6 – B. M., Pitín ,
vlastník ½J. N., Pozořice a vlastník 1/6 L.
S., Bojkovice, dohodnutá smluvní cena
nemovitosti činí 60.000,- Kč
č. 7 – 28. 11. 2019
• bere na vědomí zprávu o činnosti rady
obce od 6. 11. do 13. 11. 2019
• schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019/
RO/ZO
• schvaluje odkup části pozemku parc.
č. 124/2 o výměře 307 m2 zapsaného na
LV č. 399 pro obec a katastrální území
Pitín za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 20 810,- Kč
• schvaluje odkup části pozemku parc.
č. 121/1 o výměře 375 m2 zapsaného na
LV č. 766 pro obec a katastrální území
Pitín za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 26 420,- Kč
• schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové
organizace Sportklub Niva podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., par. 5, odst. 1
a příloha č. 1, a to od 1. 12. 2019

Pitínský zpravodaj

Obecně závazná vyhláška obce Pitín č. 1/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Pitín se na svém zasedání dne 15. 11.2019
usnesením č.76/ZO06/19 usneslo vydat na základě § 14 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm.
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského
státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(7) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho změnu se
nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má
zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní
správce poplatku na své úřední desce.6

(1) Obec Pitín touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5

Čl. 4
Sazba poplatku

(2) Správcem poplatku je Obecní úřad Pitín.1

Čl. 2
Poplatník

(1) Sazba poplatku činí 400,- Kč a je tvořena:
a) z částky 0,- Kč za kalendářní rok a

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2 :

b) z částky 400,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může
poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za
více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno,
popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek
platí.3

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit
správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo
přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování. Současně
uvede skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu
od poplatku.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen
ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo
dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační
nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu,
popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.

(2) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za
osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze č.1, která tvoří
nedílnou součást této vyhlášky.
(3) V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu
kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo
uwmístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně
v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.7

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném
v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce,
který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.

Čl. 6
Osvobození
(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1
písm. a), která je8
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte
nebo nezletilého,

(4) Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci
poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny
přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
1
2
3

§ 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
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4
5
6
7
8

§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
§ 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
§10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
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c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením,
domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo
chráněném bydlení.
(2) Od poplatku se osvobozují:
a) fyzické osoby, podle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky,
pokud platí poplatek dle čl. 4 této vyhlášky z titulu svého
přihlášení v obci,
b) fyzické osoby, dle č. 2 odst. 1 písm. a) žijící dlouhodobě
(minimálně po dobu 6 měsíců v daném kalendářním roce)
v zahraničí,
c) fyzické osoby,dle čl. 2 odst. 1 písm. a), ale nezdržují se
v obci a není zjistitelná adresa jejich pobytu,
d) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu, byt nebo rodinný dům, ve kterém není přihlášena žádná fyzická osoba,
dlouhodobě žijí mimo území obce a nevyužívají byt nebo
rodinný dům k rekreačním účelům,
e) děti narozené v příslušném kalendářním roce,
f) třetí a každé další dítě do 18 let věku, žijící v domácnosti
s rodiči. Rozhodným obdobím je datum 1. leden příslušného kalendářního roku,
g) poplatníci v lokalitě Pitínských Pasek přihlášení na čísle popisném 77, 97, 129, 173, 194, 203, 204, 206, 209, 211, 212,
213, 214, 221, 367 z důvodu nepřístupnosti vozidla na svoz
komunálního odpadu k rodinným domům.
(3) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 2 písm. b) tohoto
článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.
(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtě stanovené touto vyhláškou
nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.9

Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve
správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.10

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku12
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke
dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který
je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován
opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto
opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné
procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek
zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni
plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne
18. 12. 2015.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Příloha č. 1
Obecně závazné vyhlášky obce Pitín č.1/2019
Rozúčtování skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok:
Skutečné náklady za rok 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 467.134,- Kč a byly rozúčtovány takto:

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.11

Náklady 467.134,- Kč děleno 938 (926 počet přihlášených osob na
území obce + 12 počet staveb určených k individuální rekreaci,
bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádné
fyzická osoba) = 498,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 400,- Kč.

9 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
10 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

12 § 12 zákona o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Pitín č. 2/2019
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pitín
Zastupitelstvo obce Pitín se na svém zasedání dne 15.11. 2019
usnesením č. 77/ZO06/19 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Pitín,

včetně nakládání se stavebním odpadem1.

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) Biologické odpady rostlinného původu,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů,
d) Sklo,
e) Kovy,
f) Nebezpečné odpady,
1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu
odpadů.
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g) Objemný odpad,
h) Směsný komunální odpad,
i) Jedlé oleje a tuky2 .
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální
odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b),
c), d), e), f), g) a i).

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou kontejnery, velkoobjemové kontejnery a laminátové zvony a zvláštní nádoby označené příslušným nápisem.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny stanovištích uvedených
v příloze č. 1.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Papír – kontejner 1100 l - modrý
b) Plasty, PET lahve včetně nápojových kartonů – kontejner
1100 L - žlutý
c) Sklo barevné – laminátový zvon – zelený, sklo bílé – laminátový zvon - bílý
d) Kovy - velkoobjemový kontejner s nápisem KOVY
e) Jedlé oleje a tuky – zvláštní nádoba s nápisem JEDLÉ
OLEJE A TUKY
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky
komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
5) Veškerý tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře,
který je umístěn na adrese Pitín 94.

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášeném přechodném stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace
o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu,
v místním rozhlase a na internetových stránkách obce.
2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu
podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.
3) Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře,
který je umístěn na adrese Pitín 94.

Čl. 5
Sběr objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).
2) Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je
umístěn na adrese Pitín 94.
3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

Čl. 6

a) popelnice o objemu 110, 120, 240 nebo 1100 l určené ke
shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Do sběrných nádob na směsný odpad nelze odkládat horký
popel.
3) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby
trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání
se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro
více uživatelů.

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad.
Stavební odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem
stanoveným způsobem.
3) Stavební odpad je možné odložit ve sběrném dvoře na adrese
Pitín 94. Na sběrném dvoře lze převzít pouze malé množství
stavebního odpadu tj. do 1 m3 za osobu a rok.

Čl. 8
Biologicky rozložitelný odpad
Biologicky rozložitelný odpad je možné odložit ve sběrném dvoře
na adrese Pitín 94.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná
vyhláška obce Pitín
č. 2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému
nakládání se stavebním odpadem ze dne 7. 12. 2001.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce obce Pitín č. 2/2019
Stanoviště zvláštních sběrných nádob na tříděný odpad – papír,
plasty, sklo bílé, sklo barevné
- Dolní konec - naproti RD čp. 2
- lokalita „Lány“ – u  RD čp. 357
- u ZŠ Pitín čp. 17
- u MŠ Pitín čp. 71
- u objektu Pitín čp. 99
- u sport. areálu – Pitín 361
- lokalita „Staré hřiště“
u RD čp. 349
- u místního hřbitova
- sběrný dvůr na adrese Pitín 94

Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob.
Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
2

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu
a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu – § 2 odst. 7 povinnost od 1.1. 2020.
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Obecně závazná vyhláška obce Pitín č. 3/2019
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Pitín se na svém zasedání dne 15.11.2019
usnesením č. 78/ZO06/19 usneslo vydat na základě § 14 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm.
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Pitín touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů
(dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je obecní úřad Pitín.1

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 90,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 60,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je
osoba starší 65 let 90,- Kč.

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném
v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto
poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území
České republiky (dále jen „poplatník“).2
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří
měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve
lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku
osvobozena.

Čl. 6
Osvobození
(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba
nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci
jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby,
osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba
provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví
povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis7 .
(2) Od poplatku se dále osvobozují osoby, které převezmou do
svého držení psa odchyceného na území obce Pitín.
(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtě stanovené touto vyhláškou
nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.8

Čl. 7
Navýšení poplatku

(3) V ohlášení poplatník uvede :
4

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování;
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem
oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,
včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných
v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících
vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má
zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní
správce poplatku na své úřední desce.6

Čl. 4
Sazba poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve
správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.9
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.10

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku11
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke
dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který
je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován
opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto
opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné
procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek
zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni
plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

a) za jednoho psa 60,- Kč,
1
2
3
4
5
6

§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

10

7
8
9
10
11

§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 12 zákona o místních poplatcích
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Čl. 10
Účinnost

(1) Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí
dosavadními právními předpisy.
(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č 5/2010 o místním poplatku ze psů dne 17. 12. 2010.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Obecně závazná vyhláška obce Pitín č. 4/ 2019
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o udržování čistoty veřejných prostranství
a dodržování veřejného pořádku na území obce Pitín
Zastupitelstvo obce Pitín se na svém zasedání dne 15. 11. 2019
usnesením č. 79/ZO06/19 usneslo vydat na základě ustanovení §
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem
1.1.2020.

Čl. 1
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Pitín č.2/2003 o udržování čistoty veřejných prostranství a dodržování veřejného pořádku na území obce Pitín ze dne 12.12. 2003.

Informace pro občany

PLASTY

Místní poplatky
Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravu, třídění a odstraňování komunálního odpadu
v roce 2020 je stanovena na 400,- Kč za každou osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu. Poplatek je splatný nejpozději do 30. června.
Od 1. 1. 2020 nabývá účinnosti nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpad, která mimo jiné stanoví
osvobození od poplatku pro děti narozené v příslušném kalendářním roce a dále je nově osvobozeno třetí a každé další
dítě do 18 let věku, žijící v domácnosti s rodiči. Rozhodným
obdobím je datum 1. leden příslušného kalendářního roku,

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

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

Sběrný dvůr Pitín – změna provozní doby
pátek – každý týden

13.00 – 16.00 hod.

sobota – lichý týden při svozu popelnic   9.00 – 11.00 hod.

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

Pitínský zpravodaj

Třídění odpadů v domácnosti
patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich
třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením.
Označení plastových obalů:

                

Do kontejneru na plasty patří:
fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od
pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů,
mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD
disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme
v menších kusech.

Do kontejneru na plasty nepatří:
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných
látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

PAPÍR
patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit. Alternativu pak poskytují sběrné
suroviny, které nejsou vždy dostupné, na druhou stranu nabízejí
za papír roztříděný podle druhů finanční odměnu.
Označení papírových obalů:
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Do kontejneru na papír patří:
- časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy, Obálky s fóliovými okénky, nevadí ani papír
s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit.
Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!

Do kontejneru na papír nepatří:
Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze
bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný
nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách). Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do
popelnice!

SKLO
Vhazuje se do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou
k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle barev: Barevné do
zeleného, čiré do bílého. Pokud máte kontejner na sklo jen jeden,
pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není
nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá
skleněný odpad recyklovat do nekonečna.
Označení skleněných obalů:

kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další
objemnější předměty. Samostatnou kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze kompletní.

Do kontejneru na kovový odpad nepaří:
- plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby
se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí
na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo
toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.
Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, jež převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.

Velkoobjemový odpad
Jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechniku, drobný stavební odpad atd.
Tyto odpady můžete odvézt na sběrný dvůr, nebo využít mobilního sběru, pokud jej vaše obec organizuje. V případě, že v určitém časovém úseku produkujeme těchto odpadů velké množství
– provádíme např. rekonstrukci domu, tak si objednejte a zaplaťte
přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy.

Nebezpečný odpad
         

Do kontejneru na sklo patří:
- barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také
tabulové sklo z oken a ze dveří.

Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice
od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.
Do kontejneru na sklo nepatří:
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani
autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená
skla. Varné a laboratorní sklo, stejně jako sklokeramika do zeleného kontejneru také nepatří. Vratné zálohované sklo vracejte
zpět do obchodu.

Nápojový kartón
známý jako krabice krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, atd. Vhazují se do žlutých kontejnerů na plasty a tyto krabice je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
Označení nápojového kartonu:

             

KOVY
Hlavním místem pro sběr většiny kovových odpadů je sběrné
dvůr a výkupny druhotných surovin, kde za ně dostanete i peníze. Někdy je sběr kovů řešen i formou vyhlášeného svozu, který
v obci sbírají členové SDH.

         

Do kontejnerů na kovový odpad patří:
- drobnější kovový odpad – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.
Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další
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Tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto
musí být využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto
odpady nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Jedná se
např. o: barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie
Nebezpečné odpady můžete odkládat do sběrného dvora. Když
si nevíte rady s nějakým prázdným obalem, podívejte se na jeho
etiketu, vždy by měla být na jeho obalu informace, jak s daným
obsahem naložit. Staré léky můžete vrátit do jakékoliv lékárny.

Vyřazená elektrozařízení a baterie
Staré a nefunkční elektrické spotřebiče podléhají tzv. „zpětnému
odběru“, který zajišťují specializované firmy. Místa, kde můžete
zdarma odkládat takové vysloužilé výrobky, jsou označována jako
„Místa zpětného odběru“. Nejčastěji jsou zřízená ve sběrných
dvorech, nebo v prodejnách elektro. V naší obci můžete vyřazené
elektrospotřebiče odevzdat i v základní škole nebo na sběrném
dvoře.

Bioodpad
Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především
z údržby zahrad, ale i kuchyní.. Bioodpady je možné jako jediné
legálně využít na zahradách v zahradních kompostérech, které
jsou pro občany k dispozici zdarma na obecním úřadě – jeden
kompostér je určen na jedno číslo popisné.

Kompostování
Bioodpad je jediným druhem odpadu, který lze v domácích podmínkách velmi kvalitně recyklovat na cenné organické hnojivo.
Právě na tuto jedinečnost zapomínáme, když bioodpad jako součást směsného komunálního odpadu vyvážíme na skládky nebo
dokonce do spaloven. Zcela zbytečně tak utrácíme peníze za svoz,
platíme za skládkování či spalování a přitom se ochuzujeme o potřebný kompost.
Třídění a kompostování bioodpadu je nenáročná činnost, která má velký dopad na kvalitu našeho životního prostředí.
Tady je pro recyklaci bioodpadu několik pádných důvodů:
Snížíte své množství směsného odpadu z vaší domácnosti
Zbavíte zápachu váš směsný komunální odpad z vašich odpadkových košů, neboť zápach tvoří nevhodně uložený bioodpad (správně vytříděný bioodpad v kompostérech a kompostovatelných taškách nepáchne)
Pitínský zpravodaj

Vyrobíte si kvalitní kompost pro vlastní spotřebu
Vrátíte do půdy, co si z ní bereme a co v ní chybí
Přispějete k prevenci extrémních klimatických jevů spojených
s degradací půdy

Jak kompostovat
Dospodu kompostu patří hrubší a vzdušný materiál, který umožní
provzdušnění kompostu a odtok přebytečné vody. Neměl by však
chybět i ve vyšších vrstvách (nadrobno nasekané nebo nadrcené
větve z prořezávky stromů a keřů, dřevní štěpka, hobliny, dřevnaté stonky květin apod.).
Čím pestřejší je skladba materiálu ke kompostování, tím lépe.
Materiál ke kompostování dobře promícháme:
-  vlhké se suchým
-  porézní materiál s hutným
- „hnědé se zeleným“ = uhlíkaté (C) s dusíkatým (N) - čím
starší, tmavší a dřevnatější materiál máme, tím je v něm
obsaženo více uhlíku, čím je materiál čerstvější, šťavnatější
a zelenější, tím obsahuje více dusíku. Z toho plyne vysvětlení, že samotnou trávu kompostovat nelze. Jedná se o dusíkatou, málo strukturní složku. Na kompostu pak dochází
ke hnití a zápachu, proto je dobré míchat ji s jiným materiálem, např. dřevní štěpkou nebo listím z předchozího roku.
K rychlejšímu nastartování tlení můžeme přimíchat zralý kompost, případně chlévský hnůj.
Přidáním zeminy se organická hmota naváže na jílovité minerály,
čímž vzniká vysoce kvalitní humus.

Osázení kompostu - Kompost můžete osadit rostlinami jako
jsou tykve, cukety, okurky. Listy vytvoří ochranu před letním
sluncem a pokud bude osázen, určitě nezapomenete zkontrolovat, zda nepotřebuje zalít. Při osazování se musí do kompostu
udělat jamky a vyplnit je zeminou, aby měly rostlinky pro začátek oporu a výživu.

Co lze kompostovat
Z domácnosti
- zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových plodů)
- kávové a čajové zbytky
- zbytky pečiva
- skořápky z vajíček a ořechů
- lepenka, papírové kapesníky, ubrousky
- podestýlka domácích býložravých zvířat
Ze zahrady
- posekaná tráva, listí, větvičky
- plevele, zbytky zeleniny
- piliny, hobliny, kůra
- popel ze dřeva
- trus býložravých hospodářských zvířat
- peří, chlupy, vlasy
Ideální poměr C:N (uhlíkatého materiálu „C“ k dusíkatému
„N“) je cca 30:1.
Orientační poměr uhlíku a dusíku C:N

Pravidelně kontrolujeme správnou vlhkost kompostu.
Správně založený kompost se začne do dvou dnů po založení zahřívat na teplotu přes 50°C, což je způsobeno vysokou aktivitou
mikroorganizmů. Tato tzv. horká fáze může trvat několik dní, ale
i několik týdnů. Dochází při ní k hygienizaci kompostu, to jest
ke zničení semen plevelů a zárodků chorob. Po dosažení maxima teplota pozvolna klesá. Aby k hygienizaci došlo, je potřeba
na kompost přidávat větší množství materiálu najednou. Materiál můžete rovněž postupně shromažďovat, a když budete mít
k dispozici větší množství rychlerozkladného materiálu (například čerstvou travní seč), tak ji promíchejte s nashromážděným
materiálem a založte najednou celou hromadu kompostu. Vlivem
intenzivního tlení si materiál sedá a snižuje se i možný přísun
vzduchu. Hromadu proto po 1 až 2 měsících přehodíme a znovu
promícháme.
Čerstvý kompost můžeme získat za 2 - 6 měsíců, vyzrálý kompost za 6 - 12 měsíců.
Základní pravidla jako je různorodá skladba materiálu, optimální vlhkost a dostatek vzduchu je třeba dodržet ve všech typech
kompostérů – i plastových.

Sledování procesu kompostování
Vlhkost – Správnou vlhkost určíte podle orientační zkoušky. Vezměte kompostovaný materiál do ruky a zmáčkněte ho tak pevně,
jak to jde. Při optimální vlhkosti se nesmí mezi prsty objevit voda.
Při otevření pěsti však musí materiál zůstat pohromadě ve formě
„knedlíku“. Pokud je kompost příliš vlhký, je vhodné jej přehodit
a přidat suchý materiál (např. piliny). Pokud je kompost suchý, je
vhodné ho vlhčit užitkovou vodou.
Vzduch – Bakterie a houby potřebují obrovské množství kyslíku.
Pro dostatečný přísun vzduchu je kompost vhodné po 4 – 8 týdnech po jeho založení přehodit.
Teplota – Vyšší teplota materiálu v počátečních týdnech po založení kompostu je důkazem dobrého průběhu kompostování. Skutečnost, že se materiál zahřívá, lze poznat vsunutím ruky do kompostu. Pokud se materiál nezahřívá, pak je pravděpodobně hodně
suchý, nemá vyhovující složení nebo ho není dostatečné množství.
Pitínský zpravodaj

Materiály nevhodné ke kompostování
- kosti, odřezky masa, kůže (lze kompostovat, avšak vždy by
měla proběhnout tzv. hygienizace, která zajistí usmrcení
původců chorob)
- stolní oleje a tuky (v menším množství lze kompostovat,
vhodné je nechat je nasáknout do savého materiálu –
ubrousků, pilin apod.)
- rostliny napadené chorobami (mozaika tabáku, spála růžovitých, šarka slivoní, nádorovitost košťálovin, rez fazolová,
bílá sklerotiniová hniloba salátu), vykvetlé plevely
- chemicky ošetřené materiály – zbytky barev, laků apod.
- popel z uhlí, cigaret
- prachové sáčky z vysavače
- exkrementy masožravých zvířat
- časopisy
- plasty, sklo, kovy, kameny.

13

Pitínem zněly vánoční koledy
Rok uběhl jako voda a zase jsme zpívali s celým Českem koledy, pořádané Deníkem. Opět se sešlo hodně spoluobčanů, kteří si
přišli zazpívat spolu s mužským sborem Vavřinečkem a hudebníky
Světlovanu. Po odezpívání šesti koled se ještě pokračovalo ve zpěvu dalších, již nepovinných.

Celá akce se nesla v krásné atmosféře, za což patří všem zúčastněným dík.
Karel Salvet

Knihovna 2019
Co se dělo v naší malé, ale útulné knihovně?
V březnu jsme opět uskutečnili celorepublikovou akci Noc
s Andersenem, které se zúčastnilo celkem 25 dětí. Účastníci si
nejprve zahráli několik společných her a poté se uložili ke spánku.
Noc byla náročná nejen pro dospělé, ale hlavně pro menší děti.
Některým se tak moc stýskalo, že musely být povolány maminky,
které si v nočních hodinách děti odvezly do svých domovů.

Noc s Andersenem

S návštěvností jsme byli letos celkem spokojeni – pravidelně
k nám přichází 21 dětí a 37 dospělých čtenářů. Knihovní fond
byl rozšířen o dalších 69 knih, které byly zakoupeny z obecního
rozpočtu a také odebíráme časopisy Čtyřlístek, Zahrádkář a Naše
Bojkovsko.
Pokud rádi čtěte, přijďte za námi. Knihovna se nachází v budově obecního úřadu a je otevřena každé pondělí od 14 do 17 hodin.

Pasování čtenářů

Během roku nás v dopoledních hodinách navštívily děti z mateřské školky, které se dozvěděly, jak se chovat ke knihám a že si
k nám do knihovny mohou přijít s rodiči vypůjčit zajímavé knížky
nebo časopisy.
V červnu proběhlo pasování nových čtenářů, kde se sešli žáci
z první třídy spolu s rodiči a paní učitelkou. Do knihovny zavítala i královna, které děti ukázaly, jak se naučily číst. Všechny ve
zkoušce obstály a byly královnou slavnostně pasovány na opravdové čtenáře. Za svou snahu obdržely sladkou odměnu - krásný
dort. Akce se všem moc líbila, takže snad se zase za rok potkáme
s novými čtenáři.
Konec roku bývá ve znamení vánoc, a tak jsme společně s Orlem uspořádali kurz malování perníčků. Svými krásnými perníčky
nás přišla inspirovat paní Hlavicová ze Slavičína, za což jí patří
naše velké poděkování.
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Zdobení perníků

Renata Kudlíková
knihovnice
Pitínský zpravodaj

Mateřská škola Pitín
Jako mávnutím kouzelného proutku jsme se opět ocitli v nejkrásnějším období roku. Ze všech stran na nás dýchá vlídná atmosféra prozářená miliony světýlek.
Děti nadšeně očekávají kouzla Vánoc jako kdysi všichni z nás.
Těší se na ochutnávání vánočního cukroví, loupení čokoládových
figurek ze stromečku, zdobení příbytků i dychtivé prohledávání
skrýší s dárky. Napjatě vyhlíží Ježíška…………

Čím dál tím víc maminek využívá možnosti, že přijímáme děti
mladší tří let. Vzhledem k věku dětí průběžně přizpůsobujeme
výchovně-vzdělávací proces. Snažíme se, aby vše, co ve školce děláme, bylo pro děti přínosem, ne jenom splněnou formalitou pro
kontrolní orgány.
Do výchovně-vzdělávacího procesu se také snažíme nenásilně
vtahovat rodiče dětí.
Co se týče kulturního programu, tak i v kalendářním roce 2019
jsme nelelkovali. Prožili jsme spoustu legrace, zúčastnili jsme se
kulturních akcí u nás, v mateřské škole, i mimo ni. Namátkou některé akce (Divadélko Šikulka, Truhlík a Truhlička, Sváťovo dividlo, Den Země v areálu Kovosteel ve Starém Městě, kouzelník,
návštěva knihovny, …………..).

Vycházka ke krmelci
V tomto krásném čase má konečně každý z nás prostor chvilku
se zastavit a ohlédnout se za celým uplynulým rokem.
Také my v Mateřské škole Pitín se chceme poohlédnout a oživit si vzpomínky na vše, co jsme prožili, co se nám podařilo, co
jsme nestihli a další zážitky.
Den Země ve Starém Městě u Uherského Hradiště
Za spolupráce Základní školy Pitín jsme zrealizovali levandulový projekt. Vypěstovali jsme si sami vlastní sazeničky levandule, které jsme pak se školáky vysadili do záhonu. Nahradili jsme
s nimi napadené keře krušpánku. Děti se s nadšením zapojili do
vyměřování záhonu, sázení i zalévání.

Pitínská pohodička
Že je našim dětem ve školce příjemně nasvědčuje i fakt, že
jsme měli po celý rok naplněnou kapacitu. V červnu jsme se oficiálně rozloučili s 15 dětmi, které nastoupily k povinné školní docházce. Jeden chlapec dostal odklad školní docházky, další dvě
děti se nám v průběhu letních prázdnin přestěhovaly. I přesto se
nám podařilo maximálně doplnit stavy. Další zájemce už jsme museli odmítnout.

Levandulový den

Loučení s předškoláky
Pitínský zpravodaj
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Uctili jsme také místní lidové tradice - fašanky, vynášení Moreny, oslava Dne Matek, Vítání občánků………………..).

Třídy teď působí daleko příjemněji a díky nově získanému
úložnému prostoru je vybavení tříd přehlednější a útulnější.
Moc si vážíme pomoci zaměstnanců Obce. Díky ní jsme dotáhli do zdárného konce rekonstrukci kamenných chodníčků, které
díky nerovnostem nesplňovaly bezpečnostní předpisy.
Za další úspěch považujeme pořízení klavíru (piana), který
k vybavení mateřské školy neodmyslitelně patří a také definitivní
zkompletování a zprovoznění interaktivní tabule. Díky velkorysosti Obce Hostětín se nám podařilo zrealizovat prodejní vernisáž, jejíž výtěžek putoval na pořízení notebooku. Za příspěvky od
KSČM jsme si zase mohli zakoupit dataprojektor.
Velmi nás potěšila i přízeň místních fotbalistů, kteří nás obdarovali fotbalovým setem (branky, kužely, míče….).
Za všechno moc děkujeme.

Fašanková obchůzka po Hostětíně

Nejen díky novému nábytku, kobercům a technickému vybavení se teď děti cítí ve školce mnohem příjemněji. Prostory se nám
zútulnily.
V příštím roce se chceme zaměřit na stravovací úsek. Přípravna jídla si už po letech zaslouží renovaci. Nejedná se pouze
o estetickou stránku, musíme reagovat na hygienické normy a požadavky. Budovu mateřské školy se snažíme nejenom udržovat
v dobrém stavu, ale i zvelebovat.
V budoucnu bychom uvítali novou příjezdovou cestu a oživení
fasády budovy Mateřské školy, kde bychom rádi navázali spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou v Uherském Hradišti. Bude se jednat o nezanedbatelné částky, a proto musíme
být trpěliví.

Den Matek

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kdo se podílí na chodu Mateřské školy Pitín. Děkujeme zřizovateli za férový a spravedlivý přístup a za harmonickou spolupráci. Děkujeme také
všem interním a externím příznivcům, dárcům a přátelům.

Letos jsme poprvé zkusili i nocování předškoláků, které mělo
samé pozitivní ohlasy. Rádi bychom v zavedené tradici pokračovali.

Nocování
Velkou radost nám udělala modernizace interiéru MŠ. Díky finanční podpoře obce se nám podařilo kompletně vybavit obě
třídy novým nábytkem. Snažili jsme se zkombinovat funkčnost,
praktičnost a samozřejmě i estetickou stránku.
Děkujeme
Největší dík patří našim dětem. Jsou pro nás zdrojem inspirace a hnacím motorem. Našim posláním je vidět je spokojené
a šťastné.
Upřímné poděkování patří také celému pedagogickému sboru
a provozním zaměstnancům. Bez vzájemné spolupráce a důvěry
bychom nikdy netvořili plnohodnotný tým.
Přejeme všem našim spoluobčanům požehnané a příjemné vánoční svátky, naplněné klidem, pokojem a radostí v kruhu svých
nejbližších.
Nový nábytek
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Mgr. Viola Harvancová
Pitínský zpravodaj

Základní škola Pitín
Vážení rodiče, milí žáci i přátelé školy, kalendářní rok 2019
utekl jako voda. Pro školu to však znamená, že jeden školní rok
jsme ukončili, rozdali vysvědčení a další jsme zahájili.
A jaký vlastně byl školní rok 2018/2019? Do první třídy nastoupilo celkem 16 žáků. Z toho 9 žáků navštěvují naší školu denně,
5 žáků se vzdělává individuálně a 2 žáky máme v zahraničí a to
v Dallasu a v Irsku. Celkově naše škole dosahuje 73 žáků a zároveň žádá o navýšení celkové kapacity školy na 100 žáků. Ve škole
se tak 59 žáků vzdělává formou denního studia a 24 žáků se vzdělává v zahraničí nebo individuálně.
Ve školním roce jsme se zaměřili nejen na vzdělávání všeobecně vzdělávacích předmětů, ale i na sport, čtenářskou a matematickou gramotnost.
Čtenářská gramotnost znamená schopnost porozumět psanému, čtenému textu, přemýšlet o něm a používat jej k rozvoji
vlastních schopností, vědomostí a dovedností. Že Je důležitou
dovedností pro další vzdělávání, o tom nepochybuje nikdo z nás.
Proto jsme v minulém školním roce pokračovali čtenářskými
kroužky pro 2. až 5. ročník, který je plně hrazen z evropských fondů. V kroužcích se žáci měli možnost seznámit s různými knihami
různých žánrů, navzájem si je představit a popovídat si o nich. Zahráli si na autory komiksů a vlastní komiks pak vymysleli. Na chvíli se z nich stali básníci a pokoušeli se vytvořit společnou sbírku
básní. Navštívili místní knihovnu, kde pro ně připravila zajímavý
program paní Kudlíková.
Matematickou gramotnost nerozvíjíme jen výukou matematiky Hejného metodou, ale i kroužky logiky a deskových her. I tyto
kroužky jsou plně hrazené z evropských fondů. V těchto kroužcích
máme čas se zamyslet nad záludnostmi matematických hříček, logických hádanek a zapeklitých úloh. Společně hledáme a objevujeme strategie řešení úloh. V deskových hrách pak své znalosti strategií, matematických dovedností a logických úvah naplno využíváme.
Své znalosti především z geometrie jsme už mohli nejen ověřovat,
ale i rozšířit díky BEE -BOOT - včelce, která je programovatelná.
Další důležitou oblastí zůstává pro nás sport – pohyb všeobecně. Snažíme se, aby se děti seznámily s různými druhy sportovních
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her, s atletikou, gymnastikou i tancem. Proto je nadále škola zapojena v projektu AŠSK – Sportuj ve škole, kde si žáci mohou
zasportovat, zasoutěžit a protáhnout se a zdokonalit svou pohybovost. Své výkony pak mohou porovnávat v různých soutěžích od
florbalu, fotbalu vybíjené nebo v atletických soutěžích, kde jsme
zaznamenali najeden úspěch.
Nově díky panu Kozubíkovi jsme žákům nabídli přírodovědný
kroužek. Žáci se tak mohou každých 14 dnů toulat se po pitínských stráních a kopcích. Rozšiřují a ověřují si své znalosti. Poznávají stromy, keře, ptáky, zvířata, ale i staví bunkry, ptačí budky
a hrají různé zálesácké hry.
A co se ve škole událo? Hned v září se dobrovolníci 3. až
5. ročníků zúčastnili logické olympiády, kde jeden z nich Šimon
Chmela postoupil do krajského kola. Tam se umístil na krásném
14. místě z 45 žáků. Čímž mu ještě jednou moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v dalších soutěžích. Co bylo pro nás
překvapením? Šimona soutěž natolik nadchla, že se sám přihlásil do soutěže Riskuj, kde postoupil až do finále. Tam díky jedné
otázce skončil na druhém místě. Jeho televizní přenos jsme sledovali v první den prázdnin 1. 7. 2019. Jak probíhalo natáčení a celá
soutěž o tom vám Šimon píše sám v dalším článku.
A co Kyčerka byla, nebyla? Ale ano. I vloni jsme lyžovali, co
se dalo. Kdo chtěl, ten se k nám přidal. K našemu týmu se přidalo nových 9 nelyžařů, kteří za dva dny už s ostatními lyžovali
na velké sjezdovce. Také jsme poprvé vyzkoušeli nově otevřený
areál Lopata, neboť sněhové podmínky byly i zde výborné. Ten je
pro nás blízko a má pro nás doslova vyhřáté zázemí. Nemůžeme
zapomenout na poslední nádherně slunné lyžování s rodiči. Jo, jo,
to někteří jenom koukali, jak jim jejich ratolesti ujíždějí a velkou
rychlostí a ladnými obloučky se jim schovávají pod horizont.
Přichází jaro, příroda se probouzí a my jsme hned přitom. Jarní odemykání studánek jsme obměnili na vynášení Morény. Potom co jsme na dolním konci u potoka zazpívali písně a přednesly
básně k jaru a o Moréně, tak jsme ji slavnostně zapálili a hodili do
vody. Zapálili jsme si lampiony a průvodem jsme ze všech koutů
naší vesničky zimu vyhnali. Na závěr jsme si u táborového ohně
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zazpívali trampské písničky v doprovodu kytarového sexteta, vytvořeného z našich žáků. Nechybělo ani občerstvení, špekáčky,
ovocný čaj a pro rodiče hřejivý punč.
Na jaře začínáme sportovat a jezdit na závody. Mezi naše
úspěchy patří medaile získané v atletických disciplínách – Jan Janůj, Lucie Pospíšilová, Adéla Berčíková, Gita Šašinková.
Také na tradičním sportovním klání 5. ročníků okolních škol Bojkovský atletický víceboj BAV jsme posbírali několik medailí.
Mezi nejúspěšnější opět patřili Lucie Pospíšilová a Jan Janůj.
Školní rok 2018/2019 utekl, ani nevíme jak. Dva žáci úspěšně
vykonali přijímací zkoušky a byli přijati na osmileté gymnázium
do Slavičína. Prvňáci byli pasování v místní knihovně na čtenáře.
Svým rodičům, ředitelce a panu starostovi se ukázali, jak se naučili číst.
Červen je nejen měsícem bilancování získaných vědomostí,
dovedností získaných za pololetí, ale i měsícem různorodých aktivit.
Žáci 1. až 4. ročníku navštívili v rámci školního výletu Velehrad a  Archeoskanzen Modrá - Velkomoravské sídliště středního
Pomoraví. Zde se mladší žáci názorně seznámili a starší ověřili
znalosti o jedné z nejvýznamnějších etap našich národních dějin.
Ve skanzenu žáci viděli, jak se kdysi žilo, jak se kdysi tavili kovy,
jak se vyráběla keramika a co se používalo v zemědělské výrobě.
Také se ale seznámili i s neustále prováděným archeologickým výzkumem.
Žáci 5. ročník tradičně odjeli za krásami naší matičky Prahy
a prošli místa, o kterých se učili. Uplatnili své zkušenost s práci
s mapou, jak se orientovat v metru a přesouvat v Praze tramvají.
Také si vyzkoušeli sami povléct peřiny a přichystat si snídani.

Přišli i nový žáčci. Asi každý si pamatuje na svůj první den
ve škole. I naši prvňáčci si toto slavnostní dopoledne příjemně
prožili. Sedmnáct malých nedočkavých žáčků usedlo poprvé do
školních lavic, kde je přivítal pan starosta, ředitelka, paní učitelka a vychovatelka. V krásně vyzdobené třídě byli slavnostně pasování na prvňáky a paní učitelka Mgr. Jitka Saňáková na jejich
třídní učitelku. Všichni pak slavnostně složili slib. A my ostatní
jsme popřáli malým školáčkům hodně úspěchů a radosti ve škole,
do které vykročili správnou nohou. Stejné přání měli také jejich
rodiče, prarodiče a další přítomní, kteří sledovali toto slavnostní
zahájení. Na závěr je potřeba říci, že celá první třída má osmnáct
dětí – jedna žákyně se vzdělává v Londýně a další čtyři se vzdělávají individuálně.
Celá škola má ve školním roce celkem 77 žáků. z toho v zahraničí se vzdělává … žáků a individuálně …. .
V tomto školním roce, díky novému systému financování, který začne platit od 1. 1. 2020, se mohou žáci vzdělávat ve svých
třídách úplně samostatně. Tzn., že nemusíme spojovat žádné vyučovací hodiny.  Všechny třídy se učí ve všech předmětech samostatně. Náš pedagogický sbor se tak rozšířil o další dva pedagogy.
Změna nastala i ve školní družině. Otevřeli jsme ranní družinu
od 6.30 do 7.30 hodin a prodloužily dobu odpolední družiny do
16.30 hod.
Naše škola i v tomto roce získala dotaci ve výši 50.000 Kč
na úhradu dopravy na plavání. Tyto finanční prostředky bohatě
stačí na její zaplacení, což nás těší. Tedy tak jak loni, tak i letos,
nebudou muset rodiče dopravu za plavání hradit. Dále byl škole
schválen projekt Šablony II pro období 2019-2021, kterým získala
dotaci ve výši 593 099,-Kč ( v letech 2017-2019 se podařilo získat
z projektu Šablony I částku 333 363,-Kč). Tento projekt je opět
zaměřen především na žáky.  Zahrnuje otevření čtenářského klubu, Klubu logiky a deskových her, doučování a projektové dny ve
škole a mimo školu a to i pro školní družinu.  Díky aktivitní práci
s IT ve vyučování a finanční podpoře zřizovatele ve výši 100.000,Kč bude moci škola zakoupit 10 nových notebooků pro žáky. Dále
škola pokračuje v projektu Sportuj ve škole, kde tři skupiny žáků
mohou v rámci kroužků sportovat a škola navíc získá sportovní
náčiní. Zároveň se paní učitelky zapojili do projektu Kolegiální
podpora, kde se sami vzdělávají, ale také pro školu získají pomůcky do matematiky, českého jazyka, přírodovědy, atd. v hodnotě
35.000 a digitální kameru. Také nesmíme opomenout finanční dar
10.000 od Nadace Synot. Škola je dále zapojena do projektů Obědy pro děti zdarma, Mléko do škol, Ovoce do škol.
A co už jsme stihli? V září jsme sportovali a soutěžili na sportovním dnu v Pitíně. V říjnu jsme jeli do Brna na výstavu Vida.
V listopadu jsme připravili pro naše babičky a dědečky program,
s kterým žáci vystoupili na besedě pro důchodce. Zde se žáci pochlubili nejen písničkami, básničkami, tancem, ale i gymnastikou
a sólovým zpěvem. Ondra Kovářík zazpíval píseň Srdce nehasnou
jako vzpomínku na Karla Gotta. V listopadu jsme stihli ještě spolu s mateřskou školkou zamknout studánky.

Jako celá škola jsme navštívili a zhlédli ekofarmu Javorník.
Myslivci z Pitína pro nás připravili myslivecký výlet a místní hasiči
branný den s požárním poplachem.

Poslední den listopadu jsme spolu se všemi spolky v Pitíně
a Obecním úřadem rozsvítili náš pitínský stromeček a  zahájili tak
krásný vánoční čas.   Čas lásky, štěstí a rodinné pohody, kdy se
všichni těšíme na společně strávený čas u vánočního stromečku.
A je to také i čas bilancování, děkování a přání všeho dobrého.
Škola je jako velký hodinový stroj, kde každé kolečko má své
místo a jasně daný úkol. A proto všichni, kdo se podílejí na jeho
bezchybném chodu, tedy žáci, jejich rodiče, všichni pedagogové
a další zaměstnanci, zřizovatel a další podporovatelé si zaslouží
velké díky.

A konečně pro žáky zazvonilo poslední zvonění. Ti nejstarší
nás v počtu 12 opustili. Ostatní si odešli jenom na dva měsíce
odpočinout, vykoupat se, užít si léto a nabrat nové síly na další
školní rok.

A tak všem, kteří nám pomáhají, podporují a sponzorují, děkujeme a přejeme jim do příštího roku 2020 hodně zdraví, štěstí,
lásky a spokojenosti v osobním i profesním životě.

Ten začal pondělkem 2. září 2019. Žáci se po prázdninách vrátili do svých tříd, tedy už všichni o ročník výš.

Za žáky a zaměstnance školy Mgr. Jana Peřinová
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Jak jsem jel na AZ-kvíz junior
V neděli 14. dubna 2019 jsem najednou stál ve studiu České
televize v Brně – Líšeň před dveřmi s nápisem AZ-kvíz.
No, všechno to začalo takhle.
Potom co jsem uspěl v krajském kole logické olympiády, jsem
se rozhodl, že půjdu soutěžit do AZ-kvízu – junior. Přihlášku jsem
podal někdy v září 2018. Vůbec jsem netušil, že mě vyberou a pojedu do studia. Já si pořád říkal: „Určitě mě nevyberou. Ale chtěl
bych to přece jen zkusit!“ A o sedm měsíců později nám zavolali,
že mě vybrali.
Ale povím vám o tom podrobněji. Ze studia nám zavolali čtrnáct dní před natáčením. V osudný den jsem měl smíšené pocity.
Na jednu stranu jsem se těšil, a na druhé straně převládala hodně velká nervozita. Už však nebylo cesty zpět. V budově České
televize byla velká vstupní hala, kde soutěžící čekali na zavolání
z režie. Nejprve všechny děti, co soutěžily, šly do maskérny. Mně
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napudrovali celý obličej. Také si všichni soutěžící měli vzít s sebou nějaký talisman a rekvizitu. Já si vybral fotbalový míč, protože jsem hrál fotbal. A ještě cimbálové paličky, protože už pět
let hraji na cimbál. A opravdu mě to moc baví. Po maskérně  následovaly krátké rozhovory se soutěžícími. Režisér se mě ptal na
otázky typu: „Kde bydlíš? Až vyrosteš, co by jsi chtěl dělat? Atd.“
Po rozhovorech už začalo první soutěžní kolo, po něm pak následovalo další. Mé první soutěžní kolo se stalo výherním. A stejně
jsem uspěl i v superfinále. Bohužel ve finále už mi to nevyšlo. I tak
jsem skončil na druhém místě. Měl jsem velkou radost. A jakou
jsem si dovezl odměnu? Dvě stolní hry AZ-kvíz junior a Slovopád.
Také dvě knížky Alchymista a knihu o zvířatech.
Vyzkoušel jsem si, jaké je to být v televizním vysílání, s nahráváním. A pokud budu ještě někdy soutěžit v TV, a to bych chtěl,
tak alespoň nebudu mít už takovou trému.
              
Loňský žák 5. třídy Šimon Chmela
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Něco o školní družině
   Oficiální definice praví: „Školní družina je školské zařízení
pro výchovu mimo vyučování, jejímž hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.“
  Neoficiálně je školní družina místo, kde naše děti tráví 2 až 3
hodinky volného času denně. Víte však, jak jej tráví? Nebo vám to
nepřipadá až tak důležité? Takže pro začátek trochu matematiky:
řekněme, že dítě je v družině 2,5 hodiny denně, to znamená 12,5
hodiny týdně (to už je půl dne) a 500 hodin za školní rok, což je
přibližně 20 dní! Teď už vás asi bude zajímat, co vaše děti celou
tu dobu dělaly.
  Tak se na to podívejme pěkně od začátku školního roku.
Září nám přineslo nejen příjemné podzimní počasí, ale
i bohatou úrodu ovoce, a tak jsme nový školní rok odstartovali
projektem „Jablečný týden“. Během něho jsme si nejen upekli
spoustu jablečných dobrot a sami si vylisovali výborný jablečný
mošt, ale také jsme se o tomto, řeklo by se všedním ovoci, dozvěděli spoustu zajímavých informací. Na závěr týdne jsme vyhlásili
„Jablko roku“, tedy to nejkrásnější a nejchutnější jablíčko z našich zahrádek.
  A potom už přišlo na řadu zahájení celoroční etapové hry,
tématem roku se tentokrát stala kinematografie a filmy pro děti.
Hned na úvod jsme se vydali do kina Máj v Uherské Brodě, kde
jsme si na workshopu „Dílna animace“ zkusili vyrobit opravdový
animovaný film, a protože nás animace opravdu nadchla, vrátili
jsme se k ní i v naší družince a natočili další skvělé kousky. Během
1. etapy celoroční hry jsme tak trochu nakukovali pod pokličku
kinematografie, zjistili jsme, co to vlastně je, seznámili se s její historií i současností a vyrobili si jednoduché promítací stroje.
   Vyzbrojeni potřebnými informacemi jsme se vrhli na další
etapu, a to doslova s písní na rtech. „Nestůj a pojď …“ znělo naší
družinou a vy už jistě tušíte, že prvním filmovým námětem byli,
dnes už legendární „Páni kluci“. S Tomášem jsme se přenesli do
časů dávno minulých, kdy ještě děti běhaly bosy, cvrnkaly kuličky
a krajinou hřměly parní lokomotivy. Stejně jako hrdinové filmu
jsme natírali plot, pumpovali do 100, hráli divadlo a sbírali přitom
pochvalné lístečky. Na závěr nemohla samozřejmě chybět dobrodružná cesta za pokladem, i když vzhledem k počasí nevedla na
opuštěný hrad.
  A už tu byla další etapa, inspirovaná neméně známým filmem
„S tebou mě baví svět“ a my se vydali do pohoří „YDYKSEB“ na
chalupu „APALUCHU“, kde nás čekala další velká dobrodružství.
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Přestože sněhové podmínky na Apaluše nebyly příliš ideální, i tak
jsme závodili v běhu na lyžích a ve sjezdu na čemkoli, honili po
lese Yettiho, vyprávěli si pohádky v kadibudkách a cpali se špagetami. Naštěstí se Matýsek „neposral“ a my si užili spoustu legrace.
  Čas běžel jako voda, a i když jsme měli plány mnohem větší,
zbyl nám bohužel už jen na poslední etapu. Jak se říká: „To nejlepší nakonec…“, a tak se hrdinou této etapy stal populární student Školy čar a kouzel v Bradavicích – HARRY POTTER. Spolu s ním jsme se přes nástupiště 9a3/4 přenesli do Bradavic, aby
se z nás stali řádní studenti kouzelnické školy. Moudrý klobouk
nás rozdělil do kolejí, potřebné věci jsme zakoupili v Příčné ulici
a vrhli se do studia. Absolvovali jsme zkoušky z různých předmětů
jako např. Základy kouzelných formulí, nebo Obrana proti černé magii. Ve volných chvílích jsme se pak proháněli na košťatech
a hráli Famfrpál. Nakonec byl objeven i Kámen mudrců, ale to už
se kvapem blížily prázdniny a nás čekala jen závěrečná víkendová
výprava za dobrodružstvím.
  Letos jsme se vrátili opět do Buchlovských hor, tentokrát na
táborovou základnu na Starých Hutích. Přestože základna disponovala velkým množstvím lůžek pěkně pod střechou, většina
táborníků se rozhodla strávit noc pod stanem nebo pod širákem.
Bohužel ne každému toto přesvědčení vydrželo až do rána. Už
tak neklidnou noc narušilo o půlnoci naléhavé volání o pomoc:
„Zuzana se ztratila!!!“ Chtěj nechtěj, jsme museli vylézt ze spacáků a vydat se do temného lesa na záchrannou výpravu. Většina statečných zachránců však skončila už na kraji lesa, kde jim
došla veškerá odvaha. Letošní stezka odvahy tak zůstala, až na
malou výjimku, nepokořená a nakonec jsme zachraňovali jen jednu zbloudilou maminku. Ráno jsme se po probdělé noci vydali
pokořit alespoň místní zříceninu hradu Střílky, což se nám v potu
tváře nakonec podařilo. Odměnou nám byl chutný oběd v místní restauraci a závody na motokárách. Po návratu na základnu
se všichni pustili do příprav na večerní táborák s rodiči, kteří ani
letos nezklamali a přijeli se za námi podívat. Většina statečných
pak přežila i noční odjezd rodičů a vydrželi až do prvního zahřmění, kdy došlo k spontánní evakuaci všech nocležníků ze stanů do
bezpečí domů. Nakonec přežili a v neděli se všichni vesele vrátili
domů.
  A pak zazvonil zvonek a školnímu roku byl konec, vypukly
prázdniny a my jsme si odnesli spoustu krásných vzpomínek na
těch cca 500 hodin strávených ve školní družině.

Pitínský zpravodaj

Přání k Vánocům
Mám před sebou vánoční přání z loňského roku. Odesílatel mi
napsal, že mi přeje bohatého Ježíška. Myslel to dobře, ale jaksi
mu nedošlo, jaký nonsens vymyslel. Všichni víme, že Ježíšek přišel
na tento svět chudý. A to nejen tom smyslu, že se rodíme s prázdnýma rukama a s prázdnýma rukama z něho odejdem.
Evangelium o tom píše: „V těch dnech vyšlo nařízení od císaře
Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu. To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius. Šli tedy
všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města. Také Josef se
odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska, do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene
Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu.“
Tedy: byrokrat vydal nařízení, a tak se Ježíškovi rodiče museli
vypravit z Nazareta do Betléma. Pěšky. Nějakých 140 kilometrů.
Maria čekala dítě – mělo se narodit každým dnem. Už Max Weber ve své Typologii moci píše, že pro byrokraty často člověk není
ničím víc, než jen položkou do jejich výkazů…
Evangelium pokračuje: „Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy
měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho
do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo
pro ně místo.“
Do našeho tvrdého a hrubého světa náhle vstupuje laskavé
a křehké Dítě - Ježíš: Nabízí člověku možnost osvobodit se od nenávisti, od závislostí. Toto ubohé Dítě, pro něž nebylo místo pod
střechou zájezdního útulku, je jediným Dědicem celého stvoření.

Pitínský zpravodaj

Ten, který změnil dějiny tohoto světa, se narodil ve chlívě. Mezi
dobytkem. Ti, kdo byli informováni o jeho příchodu na svět, byli
pastýři. Z místních papalášů nikdo. A pak ještě mudrci od východu – lidé citliví na znamení doby. Vzápětí Josef s Marií a s malým
Ježíškem utíkají do Egypta, když správně pochopili, co v Betlémě
hrozí. Mezi útěkem do Egypta a vyvražděním betlémských chlapců bylo časové rozmezí snad jen několik hodin…
Naše vánoce jsou štědré a bohaté. Přesto – jsou-li ještě Vánocemi, tedy svátky Ježíšova Narození - jsou oslavou toho, jenž
přišel na svět jako chudý. A tak žil i celý svůj život. Neboť chudoba
pro něho byla formou svobody. Vánoce nám připomínají, že nic
z toho, co člověk má, co vlastní, pro něho není až tak podstatné.
Ve svých důsledcích jsou pro nás Vánoce rovněž oslavou života,
lásky, radosti z Boha, z Božího požehnání.
Říká se, že člověk se rodí se zavřenými pěstičkami, jako by mu
patřil celý svět. Umírá s otevřenými dlaněmi, neboť mu nepatří již
nic. Co si tedy vlastně přát, co má smysl?
Přeju vám i sobě, ať chudý Ježíšek sestoupí i do našich srdcí.
Josef a Maria ve chlívě v studené betlémské noci měli mezi sebou
Božího Syna. I v té krajní bídě byli šťastní. To ani pro nás není
nedosažitelné - On je stále tam, kde se aspoň dva nebo tři scházejí
v Jeho jménu, tam On je uprostřed nich. Zkušenost Boží přítomnosti je o zakoušení štěstí…
Přeju Vám i sobě, ať naše Vánoce jsou šťastné a požehnané.
P. Zdeněk Graas
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Český červený kříž Pitín
Čas ubíhá rychle a nám se zase přiblížil konec roku. Většina
z nás v tento čas začíná hodnotit a bilancovat, proto i my bychom vás chtěly seznámit s tím, jak probíhal rok 2019 v ČČK
Pitín.

Další úspěšnou akcí byl květnový výlet do Kroměříže na výstavu květin Floria. Velice nás těší, že se nám podařilo naplnit
autobus jak členkami spolku, tak občany Pitína. Všichni byli spokojeni, co nás o to víc naplňuje radostí.

Akce a aktivity, kterými se snažíme zpříjemnit a obohatit všední dny, se povětšinou opakují, u jiných se mění např. místo cíle
zájezdu. Jinak tomu není ani u zájezdu, který jsme uspořádaly na
konci loňského roku. Naše cesta mířila na vánoční trhy do Budapešti, které okouzlily nejednoho z nás a my jsme tak mohly zájezd
plný smíchu prohlásit za úspěšný.

I v letošním roce jsme navštěvovaly naše členky s blahopřáním
k jejich kulatému životnímu jubileu a malým dárkem jsme rády
potěšily i ty nemocné. Tichou vzpomínku jsme věnovaly těm, které nás opustily navždy - Marie Šašinková a Jaroslava Poláchová

Jako každý rok jsme únoru opět zorganizovaly maškarní ples,
kde se o zábavu postarala kapela Orient Rock. Sál byl naplněn
hned od začátku krásnými maskami, které se sešly v hojném počtu. O jejich následné vyhodnocení se postarala milá návštěva, pro
nás překvapení z družební obce Mnichova Lehota.
Protože ČČK neznamená jenom organizaci zdravotně-výchovou, ale především humanitární, již tradičně jsme uspořádaly jarní
a podzimní sbírku použitého ošacení pro Diakonii Broumov. Občané mohou odevzdávat věci, které již nepotřebují, ale jiným se
mohou ještě hodit.
Během roku jsme také pomáhaly s úklidem a úpravou veřejného prostranství a zeleně.
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Velmi oblíbenou se stává i posezení na Orelské chatě, které
jsme uskutečnily konci letních prázdnin. Sešli jsme se v hojném
počtu, poseděly si a popovídaly. Sdílely jsme společně spoustu zážitků, ale i rad a typů, a to vše u dobrého jídla a pití.
Zatímco pomalu přichází podzim, my v říjnu vyrážíme na pozvání do družební obce Mnichova Lehota. Zde na nás čeká kromě příjemné atmosféry také malé posezení v místním kulturním
domě.
A tak jsme se v našem krátkém shrnutí dostaly až k nedávnému rozsvěcování vánočního stromečku. Tradičně jsme se spolu s dalšími spolky postaraly o zajištění občerstvení a věříme, že
všichni, kteří se této krásné akce zúčastnili, si nejenom pochutnali, ale v první řadě nasáli atmosféru blížících se Vánoc.
V závěru chceme všem občanům srdečně popřát…..

Pitínský zpravodaj

Sbor dobrovolných hasičů
Milí čtenáři pitínského zpravodaje, rok uplynul jako voda
a máme tu další vydání zpravodaje, ve kterém si připomeneme
dění v naší obci.
My hasiči jsme odstartovali rok jako již tradičně výroční valnou hromadou, která se uskutečnila dne 13. ledna v naší hasičárně.
1. března jsme měli první výjezd k požáru udírny pana Strapiny. Ve středu 3.4 v 11:40 vyrazila naše jednotka k požáru lesního
porostu v Kolelači. Byl vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu,
na místě se sešlo dvacet zásahových jednotek profesionálních
i dobrovolných hasičů z okolí. S hašením pomáhal i policejní vrtulník s bambivakem a bylo povoláno speciální hasičské vozidlo
Tatra Titan ze stanice Hlučín. V 15:48 byla vyhlášena lokalizace
požáru a kolem 18. hodiny byla ukončena činnost vrtulníku. Část
zásahových jednotek byla na místě do brzkých ranních hodin
a prováděli rozhrabávání a prolévání ohnisek vodou.
V sobotu 13. dubna proběhl v obci jarní úklid v podobě sběru železného šrotu, který se opakoval i v měsíci říjnu. Dne 28.
dubna jsme vypomáhali ZO KSČM Pitín s výstavou zemědělské
techniky.
1. května se někteří naši členové zúčastnili pietního aktu kladení věnců u památníku padlých v Pitíně.
V červnu a v červenci proběhla údržba koryta řeky Olšavy
a v srpnu jsme uspořádali již tradiční Posezení u hasičárny s kapelou Profil Rock.
8. října se naši členové zúčastnili žehnání nového praporu
uherskohradišťských hasičů. V podzimních měsících jsme uskutečnili několik výjezdů k popadaným stromům.
30. listopadu jsme se jako i ostatní spolky podíleli na Mikulášském jarmarku s rozsvěcováním vánočního stromku a v prosinci
proběhla v hasičárně mikulášská nadílka.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem členům sboru, starostovi obce, zastupitelstvu, všem obecním spolkům, sponzorům a příznivcům za pomoc a podporu v uplynulém roce.
Vážení spoluobčané, jménem SDH Pitín Vám přeji krásné
a pokojné svátky vánoční, hodně zdraví a štěstí v novém roce.
Za SDH Pitín Barbora Kovářová, kronikářka.

Pitínský zpravodaj
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Myslivci 2019. A v Pitíně zvlášť.
Společenské postavení. Myslivost nemá na růžích ustláno.
Doba je uspěchaná, přetechnizovaná. A na hlavu. Je to problém
větší části myslivců, lovců a vůbec lidí i v okolních zemích. Přitom
ten lov a myslivost je vůbec nejstarší činností člověka. V Česku
se opíráme o více než tisíciletou historii doloženou v písemnictví
z doby Boleslava I. Nyní se většinou lidé mimo práci a spánek lepí
na počítače a mobily, houpají se v rádoby sociálních sítích, cpou
se do měst (město jako největší vynález lidstva, zrovna jsem to
slyšel a musel dopsat, abychom na venkově neostali úplně b-í).
Lidé zapadají do pohodlí sedaček, a pokud běhají, tak převážně
po obchodech, a když už v přírodě, tak se sluchátky v uších. Až na
výjimky. Z krátkodobých výletníků do přírody se stávají odborníky
na různé oblasti hospodaření v krajině. Vodu mají řešit mokřady
v zemědělských polích, původní prales vznikne přispěním brouka
kůrovce, zmenšíme výměry polí, zastavíme, naučíme koníky znovu tahat pluh, naostříme motyky, na svahy vyrobíme umělý sníh,
zastřešíme. Možná v pokoře na kolenou budeme bušit hlavou
o zem. Rozum je potřeba vytřást. Módou posledních let je ze strany některých ekologicko-ochranářských organizací poukazovat
na neetiku lovu a provozování myslivosti. Sdělovací prostředky
v honbě za senzacemi navazují. Média ve svých sděleních neuveřejňují záběry, které jsou z jejich pohledu, a také z pohledu dnešní
společnosti, drastické. Potrhaná a zabitá zvířata zabitá predátorem – medvědem, vlkem, liškou, jakoby netrpěla. Přitom mnohdy
ten umírající jedinec trpí daleko víc než lovem prostřednictvím
lovecké zbraně. Myslivec neznalým vadí a jak vadí mně, myslivci,
když liška zardousí najednou deset slepic a kohouta u domu v kurníku během dvou hodin, či obdobně poblíž sousedovi? No je v tom
rozdíl! Jeden dál nechová a druhý nemusí krmit! Tak vysadíme do
krajiny, kde za hodinu či dvě chůze končí les, ještě vlky a medvědy
a přidělíme jim funkci regulátorů s podmínkou lidi nenapadat, ani
v době hladu či snadnější kořisti. Ještě že myslivec může plakat,
že není ráj, a smát se – no, zrovna nevím čemu. Přesto usmívat se
a smát se je třeba a je to zdravé.

Škody působené zvěří na majetku v krajině. Byly a budou.
Zvěř je státní, tedy nás všech, tedy ničí. Myslivci pečují o zvěř, nekrmí, jen přikrmují, mají držet normované stavy, tj. nepodkročit
reprodukční minimum. Lovit dle Zákona. Ctít Zákon a tradice.
Pečovat o kulturní statek ČR. Na naháňce 23. 11. jsme my, hosté
a honci, v lečích za chatou MS viděli 4 kusy černé zvěře (jeden
střelil hospodář), 5 kusů laní a kolouchů, jednoho jelena, 7 kusů
zvěře srnčí. Nikdo nevzpomínal zajíce, natož bažanta. Ti se 50 let
u nás nestřílí a takřka nejsou, neb nikdo nic takřka nesadí. Projely kolem nás dvě motokrosové motorky. Aspoň to bláto stříká
na stromy… Začátkem listopadu v Lípě u Zlína zhruba ze sta
kusu černé zvěře v lečích střelili 26. Prasata opustila pole s obilím a kukuřicí a směřují do lesů. Po žaludech, bukvicích a drobné
zvěři, i srnčí přijdou na řadu myši a hraboši. Skvělé, louky budou
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rozorány a jámy v nich po kolena. Poté nastoupí hrábě myslivců
a brány zemědělců; zjara až oschne. Na vině budou myslivci, neseděli po půlnoci v polích a nečučeli do tmy. Prý se zákon změní
(noční vidění), ostatně musí, vysoká zvěř v lesích sežere, co půjde
a výše sněhu dovolí, a protože nezná držení bobříka hladu, překročí žádné a nízké ploty a ohryže či zničí do výše dvou metrů
ovocné stromy (90 kroků od domu, krokoval jsem), zajíc zvládne
metr dvacet, srnčí metr šedesát; stromek stojí dvě sta, soused stihl
natáhnout plot… Kdo ještě něco udělá? Vážený majiteli udržovaného pozemku vedle bývalé zahrádkářské osady, nelovíš hraboše
a máš směšně nízké plůtky u stromků – nadávat chceš tiše u lesa,
nebo už znáš viníky – myslivce? Jen tak k lepšímu: naší krajinou se
potulují stáda více jak sto kusů obezřetných muflonů a stavy dančí
zvěře se zvedly oproti něčemu 700x. Třikrát jsem si to číslo nechal
zopakovat, něco mne nezajímalo. Třeba šoulat nocemi lesy a rolemi – ti nevylezou jen tak na nějaké hromady. A žerou. Člověk
likvidátor také. Něco pozitivního: naši zemědělci mají louky vysečeny a upraveny ještě ve skvělém stavu, jak vámi vysečený trávník
u domu. A tu trávu nehodili na hromadu. Vyrazte včas z domu
skotačit na louku: sami, s dětmi, s vnuky. Prosba: zvládejte své psy,
ať nehoní zvěř a nepotulují se samotní lesem. Je strašně krásné,
fakt strašně, vidět z posedu velkého čokla jak stodolu, kterého
dohání malý majitel odvázaný z řetězu.

Raději popíšu naše místní obyčejné aktivity společenské, organizační, pracovní a spolkové v roce 2019. Pro naše spoluobčany
a příznivce jsme uspořádali 26. 1. Myslivecký ples; se svíčkovou,
gulášem, tombolou a dobrou muzikou ve vyzdobeném pitínském
Kulturním domě. Na výroční schůzi 16. 3. jsme si zvolili nové
vedení a dozorčí radu. Generační výměna se vyplácí. Dne 31. 3.
započaly společné brigády na chatě ve Skalí. Chata, bez WC a sprchy s číslem 7, postavená před padesáti lety, to vnitřně fakt potřebovala. Deska u vstupních dveří udává datum 9. 5. 1969. Členové
MS pomohli dle sil a možností, odborné práce zvládli kamarádi
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od řemesel. Ovšem hlavní tíha organizačně visela na Vilémovi
Pippalovi st. a správci chaty Janu Juračkovi. Kdo staví či opravuje, ví – naše těžce léty nabyté prostředky se rozplynuly. Výsledek
mohli hosté posoudit na tradičním Mysliveckém výletě, tentokrát
posunutém do srpna. A díky všem, kteří přišli. Dne 20. 10. myslivci poděkovali na slavnostní Svatohubertské mši. Dne 30. 11.
se zvěřinovým gulášem byli součástí místní slavnosti Rozsvícení
vánočního stromečku. Ovšem to jen díl aktivit oproti porci na rok
2020, kdy převezmeme štafetový kolík v naší krásné obci, takže:
Myslivecký ples 18. 1. ve 20:00, hraje Chabovenka, fašankový průvod a večer tradiční Fašanková zábava, 30. 4. Stavění máje, 10. 5.
Hodová zábava, 25. 7., či 22. 8. Myslivecký výlet a zase sejdeme se
u stromečku . Na zajištění všech akcí je nás teoreticky 23 včetně
tří žen. Ovšem někteří z nás jsou nemocní a nemohoucí, někteří
zrovna nemohou, takže moc se hodí každá možná pomocná ruka
či jiná podpora. Vážení spoluobčané, opravdu nám není teho tolik
třeba, tož přijděte sa pobavit, my to nejak zvládnem nachystat!

Pro děti a mládež. Tradičně zajistíme Den s myslivci pro děti
Mateřské a Základní školy. A takřka neskutečné: nový člen Adam
Kozubík s mladým Ríšou Koželuhou začali vést ne myslivecký, ale
přírodovědný kroužek při škole – děti se naučí kopu nezbytností – od válení ze svahu, pádů a vstávání, něco o zvěři, stromech
a kytkách a třeba o rybách či hvězdách… Rodiče vítáni, však také
něco vědí, co se bude někdy hodit. A mládež? Tam, kde ujel vlak,
je na rodičích, aby řekli, kde jsou koleje… Rozhodně není v zájmu
zvěře řvaní, hlasitá hudba, kterou nikdo neposlouchá, a závody
v chlastu a podobně, a to vše v kulisách třeba lesa, mysliveckého
areálu, či opravené chaty. Pro tyto činnosti my přející človíčkové
máme pochopení, ale ať se dějí na soukromých chatách či k tomu
určených veřejných podnicích. Dohodli jsme se, že slušným lidem
vyjdeme slušně vstříc.
Nábor do spolku a spolků. Myslivci jsou obvykle členy místního spolku a převážně členy ČMMJ- Českomoravské myslivecké
jednoty. A nemusíte lovit! Můžete být trubači, fotografové přírody, poznávači ptáků, kynologové, střelci na terče s luky, v Klubu
vábičů, videoklubu, Klubu přátel ČMMJ, Klubu sokolníků, Klubu
mladých myslivců a dámy – v Klubu Dámy české myslivosti; byl
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založen roku 2012! Má cca 170 členek, zhruba 90 aktivních – elita úžasných dam se ctí. Ovšem člověk je tvor společenský, proto
prosím besedujte, choďte za kulturou, do kostela, na hřbitov a do
hospody. Prosím zapojte se aktivně do spolků, budete bohatší! Nikoliv penězi, ale životem! Příkladem pro vaše děti – budou umět,
vědět, bavit se a lépe si vyberou životní partnery. A neutečou a neopustí vás a nás, protože jste vy, zásadně až zásaditě stáli stranou.
Je potřeba zahrádkářů, chovatelů, kutilů, sportovců, tanečníků
a řečníků, kteří v cizí řeči obhájí naše bytí – I am from PYTYN,
I love PITÍ (srdce)N  Potřetí prosím, přemýšlejte, dělejte něco!
Buďte zdrávi v novém roce a opět něco pro to dělejte! Vězte, bez
úsilí to nejde a byla by to zase jen fráze. Tak tedy P. F. 2020!!!
P. S. Dostal jsem úkol, či trest napsat článek do Zpravodaje,
do sta brigádnických hodin mi 12 chybělo. Zodpovědně splněno.
Věřte.
Pavel Savara

Zveme Vás na

VIII.
Myslivecký ples
18. 1. 2020
od 20:00
KD v Pitíně
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Jednota Orel Pitín v roce 2019
Letošní příspěvek bude jedno velké poděkování.
Nechci, aby můj příspěvek byl jen výčtem toho, co jsme s dalšími členy Orla tento rok zorganizovali a uspořádali, kdy přesně
se to uskutečnilo a kolik lidí přišlo. Za těmito akcemi a setkáními
stojí spousta práce a chystání, které ve výsledku často zůstanou
schované a nepovšimnuté. Ale právě díky tomu, že si někdo dá
práci a stará se, chystá, plánuje, peče, uklízí, sbírá, zapisuje, domlouvá, prochází… se můžeme v průběhu roku potkávat na rozmanitých setkáních.

si do pitínských kopců. Díky Božence Svitákové a Zdeňkovi Ševčíkovi za plánování a značení tras. Díky paní Mařence Salvetové
za pravidelnou asistenci na prezenci na startu. Díky všem, kteří
strávili den na kontrolách na trase Škrpálu. Díky Otce Šašinkové,
Gabči Berčíkové a Zdeničce Šašinkové za obstarávání občerstvení
a za to, že na orelských akcích pravidelně pomáhají v kuchyni.
Díky všem aktivním členům, kteří se vydávají na orelské akce
i do jiných jednot – letos například na Vizovické jarní putování
nebo na Běh Paměti národa v Uherském Hradišti.
Dík patří i všem, kteří si ze sebe dovedou udělat legraci a vyrazit v maskách do lesa a bavit místní děti na Pohádkovém lese. Díky
nim, jsme letos mohli v lesích za Pitínem potkat piráty, Červenou
Karkulku i s vlkem a babičkou, indiány, Macha a Šebestovou, čarodějnici i Ivánka s Marfuškou.
Díky všem dětem, které se v červenci zúčastnily prvního příměstského táborku pro mladší děti. Zlá královna Temnota se
pokusila ovládnout Pohádkovou říši, a tak královna Fantazie na
pomoc přivolala pitínské a žítkovské skřítky. Ti celý týden poctivě
plnili úkoly a nástrahy a zachránili tak Červenou Karkulku, Jeníčka a Mařenku, prince Bajaju, Zlatovlásku a Popelku.

Cestujeme časem na Mistrovství švihlých her

A tak bych chtěla tento rok jmenovitě poděkovat těm, kteří
nenápadně, ale pravidelně pomáhají:
DÍKY!
Díky těm, kteří 24. února uspořádali Dětský karneval, a speciálně Ilonce Ševčíkové, která každoročně obstarává, balí a chystá
ceny do dětské tomboly. Také moc děkuji Janě Peřinové, která
zajišťuje nejrůznější vybavení pro soutěže a hry a když může, karnevalové odpoledne moderuje.
Díky celé orelské bandě, která 6. dubna vyšla v rámci akce
„Ukliďme Česko“ vyčistit okolí silnice vedoucí k orelské chatě.

Moc děkuju maminkám, které napomohly hladkému průběhu
– Kamči a Janě Vaňkovým za pomoc s vařením, Blance Mudrákové a ještě jednou Janě Vaňkové za asistenci na výletě na hrad
Brumov, Hance Šleglové za pomoc v kuchyni a za upečení kouzelných perníčků, Janě Bělušové, Klárce Doleželové a panu starostovi Martinu Zálešákovi za dobroty do kuchyně.
Zase sebe ještě jednou děkuju svým bezchybným asistentkám
– „královně Temnotě“ Nele Staňkové, „královně Fantazii“ Báře
Pazderové a pohádkovým vílám Kiki a Verči Bělušovým.
Dál musím poděkovat Haničce Klimentové za pomoc při stavbě perníkové chaloupky a všem pohádkovým bytostem, které nám
zpestřily cestu „Z pohádky do pohádky“: myslivci Adamu Kozubíkovi za vyprávění o lesních stromech a zvířatech a Zlatovlásce
Máji Ševčíkové.

Děkujeme všem, kteří si už v lednu na poslední dubnovou sobotu do nového kalendáře značí „Pitěnský škrpál“. Díky všem ze
sta účastníků, kteří letos vytáhli paty z teplých domovů a vyšlápli

Díky všem starším dětem, které se sešly na srpnovém týdenním pobytu na srubu, protože pro tuhle partu dětí je radost vymýšlet a tvořit. Tento rok jsme společně cestovali časem z minula do
budoucna a zase zpátky. A tak zase nezbývá než poděkovat všem,
bez kterých by se tábor tak nevyvedl: Veře Hanušové za spoustu
nápadů a inspiraci při přípravě tábora, vedoucím Anince Berčíkové a Aničce Šašinkové za ochotu navléknout se do švihlých
futuristických kostýmů, asistovat při skládání stroje času, nepodléhat panice při časových smyčkách a paradoxech. Pepovi Spáčilovi, který sice letos na táboře být nemohl, ale každoročně nám
na táborcích pomáhá. Velký dík patří i Zdeničce Šašinkové a Pavle Berčíkové za upečení buchet. A hlavně Haničce Klimentové
a Míši Tokarčíkové za to, že se ujaly pozice hlavních kuchařek
a vzaly na sebe zodpovědnost za nasycení nenasytných dětských
a pubertálních žaludků.

Kurz zdobení perníčků

Z pohádky do pohádky - děti a královna Fantazie

Dík Jiříku Viceníkovi, který pečlivě sdílí a vysílá do světa plakáty na všechny naše připravované akce.
Další velké poděkování patří všem, kteří se zapojili do přípravy Velikonočních dílen na Bílou sobotu. Díky Zdeňku Ševčíkovi,
který každoročně obstarává pruty na pletení tatarů. A dík patří
samozřejmě také všem velkým i malým účastníkům, kteří si přišli
vyrobit tatar nebo nazdobit kraslice. Nebo obojí.
Díky také všem, kteří s několika měsíčním předstihem vyfukují, skladují a barví vajíčka na zdobení vajíčkovníku, abychom jej
poté mohli společně ozdobit.
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Díky Hance Šleglové a Ilonce Ševčíkové za organizaci zájezdu
na Orelskou pouť na Svatém Hostýně a všem poutníkům.
Díky všem dětem, rodičům a prarodičům, kteří s námi 13. října
strávili nedělní odpoledne pouštěním draků.
Děkujeme paní Marii Hlavicové z Jednoty Orla Slavičín za to,
že nám věnovala svůj čas a podělila se s námi o své zkušenosti se
zdobením perníčků na kurzu 22. listopadu.

Z pohádky do pohádky - děti právě splnily Jiříkovy úkoly

Díky Jirkovi Jálovi, že jako každý rok domluvil a pomáhal organizovat předvánoční koncert v kulturním domě. Letos nás na
vánoční svátky naladila dechová hudba Šohajka.
A tak nám letos nezbývá už nic jiného, než si ty vánoční chvíle
užít pěkně v klidu s lidmi, které máme rádi. To přeju Vám všem.
Na viděnou v příštím roce na některé z orelských akcí!
Kateřina Šleglová

Mach a Šebestová na Pohádkovém lese.

Pinpongáři
Vážení dříve narození !
Jakmile člověk dosáhne ,,zasloužilého“ důchodového věku, pomalu, ale jistě se u většiny z nás začnou projevovat různé zdravotní neduhy. To je ten čas, kdy si uvědomíme, že je lze překonat
nejen prášky, ale hlavně pohybem.
Někteří z nás to řeší procházkami, jiní jízdou na kole, nebo chodí
cvičit do tělocvičny.
My, parta důchodců, se zase jednou týdně setkáváme v zasedačce
obecního úřadu u pinpongového stolu, abychom se pravidelně hýbali a poklábosili. Opravdu se těšíme na další setkání.
Panu starostovi patří velké díky, že nám to umožňuje.
Tento sport vyžaduje partu lidí stejného zaměření, jelikož sám
tady člověk nic nezmůže. Proto budeme rádi za každého nového
člena, kterýs námi bude pravidelně chodit. Těšíme se na setkání
u pinpongového stolu. Taky vzpomínáme na bývalé hráče, kteří již
s námi nemohou hrát: Vaška Hubáčka, Vlastika Miličku a Emilka
Sukaného - ze zdravotních důvodů.
Za pinpongáře Karel Salvet

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pitín
Základní organizace se v roce 2019 soustředila na několik úkolů. V první řadě provedla řadu oprav ve svém areálu. Zabudovala
v budově čerpadlo na vodu, vyměnila rozvody vody a odpad, dala
novou kuchyňskou linku. V klubovně a místnosti pro kotlení povidel opravila vnitřní omítky, vymalovala a opravila veškeré vnitřní
zařízení. Byla provedena oprava střechy a klempířské práce. Zde
patří veliké poděkování obci Pitín, neboť bez její finanční dotace
bychom tyto práce nezvládli.
V druhé řadě upravila pozemky areálu ZO, vyčistila celé okolí
prostor od náletů a upravila venkovní ohniště pro možné využití
k táborovým ohňům.
V třetí řadě vybudovala mini muzeum s tématikou Stroje a nástroje malozemědělce. Muzeum bylo slavnostně otevřeno dne
1. 9.2019 za účasti paní místostarostky, do dnešního dne jej navštívilo 98 návštěvníků, např. i ze Bzence, Stoda, Tachova. Mini muzeum bude otevřeno vždy v den otevření malých památek a dále
na požádání ( v sousedním domě č. p. 88 nebo  t . č. 777307545 ).
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Za čtvrté se ZO postupně soustředila na služby občanům.
Umožnila v opraveném areálu oslavy narozenin a „ svíce „, pořádání dne rozloučení se školním rokem ve školce atd. Rovněž
provedla na požádání polní podzimní práce pomocí malotraktoru.

V roce 2019 došlo ke změně na postu předsedy ZO, když ze
zdravotních důvodů odstoupil p. Jiří Machálka, který tuto funkci
vykonávala po dobu 23 let. Za toto mu patří veliké poděkování
a uznání. Novým předsedou byl zvolen JUDr. Stanislav Novotný.

ZO rozšířila své řady o 5 nových členů a zve další zájemce.
Bohužel nás opustila naše nejstarší členka paní Maňasová. Nezapomínáme ani na naše jubilanty.

ZO pro občany nabízí využití areálu pro pořádání významných
akcí a rodinných oslav, pro schůze, pro práci s mládeží, služby malotraktoru, kotlení povidel, návštěvu mini muzea s možností doplnění vystavených věcí s vizitkou majitele exponátu.

Šipkařský sport
Tak jako každý rok i letos v září opět začala Brumovská šipkařská liga.
K již tradičním účastníkům této amatérské ligy patří i naše domácí týmy Pitěnští patrioti a Snipers Pitín.
Do pitěnských prostor se také navrátil tým pitíňanů Zelenáči,
který hrával ve Slavičíně.
Díky většímu zájmu o tento sport se od minulého roku týmy
rozdělily podle úrovně na první a druhou ligu.
V obou se letos nachází po osmi týmech hrajících každý s každým jednou doma jednou venku. Po základní části se pak první 4
týmy utkají v play off o celkové vítězství. Stejně tak proběhne play
off i o spodní 4 místa.
Celkový vítěz druhé ligy pak nahrazuje tým umístěný na pozici
poslední z ligy první.
Druhý tým z druhé ligy pak vyzve v baráži tým předposlední
z ligy první.
Každý zápas se pak skládá z 11 soubojů, kdy se hrají hry 501
Double Out a Cricket.
Držme tedy palce hráčům a hráčkám z Pitína v dalších zápasech u kulatého terče a doufejme, že tento sport bude dále na
vzestupu.
Počet zápasů

Výhry

Výhry 6:5

Prohry 5:6

Prohry

Kontumace

Skore

Legy

1. Rychlé šípy VK

7

4

2

0

1

0

45:32

101:83

2. Pitbull Brumov

7

4

1

0

2

0

48:29

104:75

3. TJ Bojkovice Stars

7

3

1

2

1

0

42:35

100:87

4. Plechové Letky Slavičín

7

4

0

0

3

0

40:37

99:88

5. ŠK BNV

7

3

1

0

3

0

42:35

100:86

6. Pivoti Štítná

7

1

2

3

1

0

37:40

91:97

7. Kohouti Záhorovice

7

2

0

1

4

0

33:44

85:103

8. Pitínští Patrioti

7

0

0

1

6

0

21:56

62:123

1. Sport bar Hrádek

7

5

0

0

2

0

43:34

97:86

15

2. REPETE

6

4

0

2

0

0

42:24

94:63

14

3. Zelenáči

7

3

0

3

1

0

42:35

100:86

12

4. Snipers Pitín

6

2

2

0

2

0

35:31

88:75

10

5. TRIPLÍŘI s.r.o.

7

1

3

0

3

0

37:40

89:88

9

6. Legenda Luhačovice

6

3

0

0

3

0

34:32

84:80

9

7. Ostrý Dráp Jestřabí

4

1

1

1

1

0

22:22

52:53

6

8. Fénix(ové)

7

0

0

0

7

0

20:57

52:125

0

Pitínští Patrioti:

Snipers Pitín:

Zelenáči:

Vítek Roman

Petráš Richard ml.

Divila Jindřich

Holík Zdeněk

Jarolím Miroslav

Peřestý Lubomír

Mašeja David

Hasoň Lukáš

Jankovič Peter

Sláma Jaroslav

Petráš Richard st.

Divilová Sabina

Smékalová Eliška

Peřestá Eliška

Sudek Libor

Malý Zdeněk

Toman Petr

Kudlík Leoš

Body

Gabrhel Štěpán
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Enšpígl a zloději medu
Jednou se vracel Enšpígl se svou matkou domů z posvícení. Nacpal se tam lahůdek a podíval se tolika džbánkům na dno, že ho nohy
sotva nesly. Ke všemu zlému se mu začaly klížit oči a šlo na něj neodbytné spaní. Domů byl ještě hodný kus cesty, a ať se rozhlížel, jak
chtěl, nikde neviděl příhodné místo, kde by si mohl lehnout a odpočinout. Nakonec se matce ztratil z očí a šel si hledat nějaký pohodlný
a bezpečný útulek.
Nehledal dlouho a spatřil na osamělé louce velký včelín. Honem
k němu zamířil, vybral si jeden prázdný prostorný úl a uvelebil se
v něm jako v prachových peřinách. Sotva zavřel oči, spal a spal a spal,
až přišla noc.
Co čert nechtěl, týž včelín si ve dne vyhlédli dva zloději a smluvili
se, že si jeden úl odnesou domů, jakmile se setmí. Jak si řekli, tak
učinili.
„Já jsem slyšel, že v tom nejtěžším úle bývá nejvíc medu i vosku,“
šeptal ve tmě jeden zloděj svému společníku, sotva se přikradli ke
včelínu. „To dá rozum“ přizvukoval druhý zloděj, „prázdný úl je vždy
lehčí než plný“.
Pak potěžkali úl za úlem, až přišli na ten, v němž spal jako dudek
nic netušící Enšpígl. Na první zvednutí se jim zdál nejtěžší, a tak si vybrali právě ten. Byla temná, bezhvězdná noc, že i zloději sotva viděli,
kudy jak jdou. Když ušli asi sto kroků, Enšpígl se v úle probudil. Otevřel oči a trvalo mu hezkou chvilku, než se upamatoval, kde vlastně je.
Ale co to? Úl se houpal a kymácel jako koráb na moři! Chviličku uvažoval, potom opatrně povystrčil hlavu a zjistil, že úl nesou dvě
temné, funící a hekající postavy a pohupují jím při chůzi sem a tam.
Nemusel si moc lámat hlavu, aby pochopil, kdo ti dva černí funilové
jsou. Bez dlouhého váhání vystrčil z úlu ruku a prudce zatahal prvního
pobertu za pačesy. Zloděj zaúpěl a vykřikl, jako by ho napadl vlk:
„Co děláš ty blbečku! Jsem ti snad pro blázny? Proč mě rveš za vlasy?“
„Nepřeskočilo ti v hlavě kolečko? Já, že tě tahám za vlasy? To bych
musel mít čtyři ruce ty debilku! Sotva vleču nohy, v kříži mě loupe

a bude tě tahat za vlasy! Jdi a nežvaň, ať jsme brzo doma, už se těším
na med! Odpověděl druhý zloděj.
Ještě chvíli se mezi sebou hádali, nadávali si, ale kodrcali se ve tmě
dál. Enšpígl seděl v úle jako myška, ani nedutal, a když zloději zmlkli,
vybral si tentokrát druhého zloděje a vyrval mu chomáč vlasů, jako by
trhal pampelišky. Udělal to s takovou silou, že zloděj narazil hlavou
do úlu, až mu zajiskřilo v očích.
Darebák zavyl bolestí, praštil úlem o zem a vrhl se beze slova na
prvního nic netušícího zloděje. Vyťal mu takovou facku, až to mlasklo,
jakoby plácl prknem o hladinu rybníka. Muž se zapotácel a když slízl
ještě jednu ránu pěstí, vrhl se na útočníka.
Rvali se jak dva vzteklí psi. Chvilku byl na zemi ten, chvilku zase
onen. Tloukli do sebe jako hluchý do vrat, rvali se za vlasy a nakonec se do sebe zaklesli, padli a váleli se po cestě jako klubko řvoucích
strašidel.
Enšpígl je chvilku pozoroval, potom potichoučku vylezl z úlu, strčil
do zápasících, že váleli sudy po svahu dolů a žbluňkli s vysokého břehu
do řeky.
Že jim ta koupel na lásce nepřidala, dovede každý pochopit. Když
se později vyhrabali z vody na břeh, už si úlu ani nevšimli a rozešli se
s kletbami a nadávkami každý na jinou stranu jako oškubaní kohouti,
znepřátelení na život a na smrt.
Enšpígl se znovu spokojeně uvelebil do úlu a spal
krásně až do rána.
Tuto pěknou povídku o medu a včelách
trochu jinak, pro zimní pohodu a dobrou
náladu vybrali z knížky o Enšpíglovi včelaři
z Pitína.
Hodně zdraví, lásky a žádnou nenávist
mezi spoluobčany naší krásné obce přejí
do nového roku Ota a Martina Savarovi.

Světlovan reprezentoval na folklorním festivalu v Ekvádoru
Pomyslnou třešničkou na dortu celého festivalu byl denní a noční tříhodinový průvod městem Ambato s téměř 600 tisíci nadšenými
diváky, kteří si nekončícím potleskem vynucovali další a další tance. Tato tradice je v Jižní Americe neoddělitelnou součástí festivalů
a lze je přirovnat ke karnevalu v Rio de Janeiro. Průvod byl doprovázen nádherně vyzdobenými auty čerstvým ovocem a květinami,
na kterých se prezentovaly vítězky soutěží královny krásy. Na závěrečném galavečeru Světlovan do programu zařadil i sólový tanec
verbuňk, který měl u diváků obrovský úspěch. Jelikož se samotné
město Ambato nachází ve výšce 2.500 m n.m, bylo vystoupení i průvody fyzicky náročné. Navíc Světlovan zavítal do Ekvádoru v období
dešťů, čemuž odpovídalo proměnlivé počasí - občas překvapil déšť
a po chvilce opět svítilo ostré sluníčko. Už po prvním dnu někteří
potřebovali zklidňovat spálenou pleť pantenolem.

Folklorní soubor Světlovan se koncem března 2019 vrátil
z Ekvádoru, kde reprezentoval Českou republiku na 50. ročníku
Mezinárodního folklorního festivalu. Významná mezinárodní akce
se konala současně s 69. ročníkem Festivalu ovoce a květin ve městě Ambato.
Ekvádorským divákům se Světlovan představil v bojkovském
a komenském kroji s tanci z regionu Luhačovského Zálesí a Moravských Kopanic.
Zajímavostí festivalu byla i volba královny krásy z vybraných
zástupkyň jednotlivých souborů. FS Světlovan reprezentovala Karolína Pilátová, která v šatech v barvách české vlajky sklidila obrovský potlesk.

Pitínský zpravodaj

Jak je tomu zvykem v těchto zemích, náš soubor absolvoval
i několik živých vstupů do televize a rozhlasu. Světlovan byl vůbec
prvním folklorním souborem z České republiky, který se tohoto
festivalu účastnil. Byli jsme tedy pro místní obyvatele „exotikou“
a požadavky na společné focení neměly konce.
Během festivalu měli „Světlovani“ možnost návštěvy místního
muzea a lázní v městě Baňos. Příjemné bylo i seznámení se zdejší
indiánskou kulturou a tamní slivovicí, kterou „Světlovani“ přezdívali „bambusovice“. Navštívili i indiánskou vesnici, džungli a vyzkoušeli si i výrobu čokolády, na kterou si sami nasbírali kakaové
boby. Všechny členy souboru okouzlila tamější nádherná příroda,
ležící ve vysokých Andách, ochutnali různé druhy pro nás neznámého ovoce, obdivovali překrásné květiny všude kolem.
Po ukončení festivalu se Světlovan ještě přesunul do Cuency,
třetího největšího města Ekvádoru, kde přijel na pozvání pana
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starosty města. Čekalo ho tam hodinové vystoupení ve vyprodaném divadle. Po práci i zábava a ta nás po vystoupení čekala v Prvním českém pivovaru u českého piva s gulášem.

konat. Obci Pitín děkujeme nejenom za podporu realizace účasti
na festivalu v Ekvádoru, ale i za podporu činnosti dětského souboru Pitíňánek, který je součástí Světlovanu.

Z Jižní Ameriky si Folklorní soubor Světlovan odvezl mnoho
cenných zkušeností a zážitků. Poděkování patří všem sponzorům
a příznivcům, bez kterých by se tato cesta za velkou louži nemohla

Všem obyvatelům obce Pitín přejeme krásný Advent a hodně
zdraví, lásky a spokojenosti v roce 2020.
Ing. Jana Kahounová, FS Světlovan Bojkovice

Pitíňánek v roce 2019
Letošní rok zahájil Pitíňánek pozvolna, jelikož nás vystoupení
čekalo až na jaře. Proto jsme mohli pěkně pomaličku nacvičovat
nové pásmo „Bude vojna, bude“, ve kterém se Pitíňánek předvedl
se dřevěnými koňmi, meči a žebřiňákem, které dostal pod stromeček. Nový rok jsme také zahájili tím, že jsme přibrali nové členy
a nyní má Pitíňánek třicet jedna tanečníků.
Co by to byl za rok, kdybychom se nevydali na naše tradiční
víkendové soustředění na Orelské chatě v Pitíně. A tak jsme 15.
března opět nabalili batůžky, spacáky a hurá na to. A i přes to,
že spíme na chatě uprostřed lesů, zúčastnili se i ti nejmenší. Naší
každoroční tradicí je i vystupování na Jiříkovském bále, který se
letos 27. dubna opět konal na kulturním domě v Pitíně a na kterém jsme se poprvé ukázali s naším novým pásmem.
Příjemně strávenou sobotu jsme prožili 8. června v Osvětimanech na VII. Folklorním festiválku. Zde Pitíňánek sklidil velký
úspěch. Konec školního roku jsme opět ukončili zábavným odpolednem s opékáním špekáčků, tentokrát 21. června v Šumicích.

Hned po letních prázdninách Pitíňánek nelenil a hned se vrhl
do práce, jelikož nový školní rok odstartoval 8. září vystoupením
ve Slavičíně na Medových slavnostech. O týden později jsme, tak
jako každý rok, nechyběli na Setkání pod Světlovem v Bojkovicích.
Na každém vystoupení jsme se ukazovali s pásmem o vojně,
ale jelikož Vánoce už klepou na dveře, museli jsme se vrhnout na
nacvičování vánočního pásma „Kdy už budú Vánoce?“. S tímto
pásmem jsme se ukázali 30. listopadu na Rozsvěcování stromečku
v Pitíně a Vánočním jarmarku v Bojkovicích 13. prosince. Tady
rok 2019 ukončíme a budeme se těšit na nový, ve kterém nás bude
čekat nové pásmo a plno nových zážitků.
Moc děkujeme všem, kteří nás podporují jak finančně, tak
i jen tím, že se na naše vystoupení rádi dívají a vždy nás odmění
potleskem.
DFS Pitíňánek přeje všem občanům pohodové prožití vánočních svátků a rok 2020 plný zdraví, lásky a pohody.
Lenka Struhařová
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Pitěnská beseda bilancuje
Vážení a milí spoluobčané.
Na konci roku se vždy sluší bilancovat a vzpomenout, co se
v průběhu roku událo, co se podařilo a čím jme přispěli do bohatého, kulturně-společenského života naší obce. Toto moje krátké
ohlédnutí dokumentuje naši všestrannou činnost v průběhu celého roku 2019.
Dá se říci, že námi pořádané akce uskutečňujeme pravidelně,
opakovaně a proto se stávají akcemi tradičními a občany vyhledávanými.
Na konci zimy, 16. března,  jsme uskutečnili 3. Ročník Koštu
slivovice. 104 vzorků přilákalo do našeho kulturního domu cca
200 návštěvníků. A aby nezůstalo jenom u koštování a mudrování
o pálenkách, k tanci a poslechu zahrála všem country kapela Skaláci z Bojkovic a o taneční vystoupení se postaral dětský countrysoubor ze Slavičína.
Otvírání pramene

Magický večer a noc v pátek 21.6.2019 zasvěcený Svatojánskému ohni u „Dubu rodiny“ na Jahodiskách, se také vydařil. Příznivé
počasí, mohutná vatra a genius loci tohoto místa, přilákal místní
a přespolní, hlavně mládež ale také rodiče s dětmi. Hrou na kytaru
a zpěvem přispěl k dobré náladě Václav Peřina a Milan Navrátil, ke
kterým se přidali i další účastníci setkání. Samozřejmě že nechyběly
ani špekáčky opečené na pravém Svatojánském ohni.
Zde je na místě poděkovat našim hasičům za techniku a hlídkování u ohně a také za přepravu našich spoluobčanů k pramenu
Olšavy.

Košt

V sobotu 13. dubna jsme slavnostně otevřeli pramen Olšavy
v našich krásných Pitínských horách. Námi zbudovaná odpočívka s infopanelem, kamenná studánka a pestrý program zakončený opékáním špekáčků, nenechali si ujít jak místní tak přespolní
turisté. Pramen pak již tradičně otevřel duch našich hor „Olsav“
a jeho dvě dobré víly „Voděnky“. Stejně jako loni, nechyběli hudci, tanečníci a zpěváci z folklorního souboru Olšava z Uherského
Brodu. Mohli jsme si rovněž společně zazpívat písničku „Olšava“,
kterou na počest naší řeky složil náš člen Miroslav Kužela.

Otvírání pramene

Pitínský zpravodaj

Oheň
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Sobota 31.8.2019 patřila již 5. ročníku cyklošou pod názvem
„Všechno co má kola“. Jedná o velmi oblíbenou akci pro děti
a mládež. V tomto ročníku se registrovalo 30 dětských účastníků,
kteří si tak mohli před zahájením školního roku formou soutěže
zopakovat pravidla bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
Po registraci čekalo na mladé účastníky „přezkoušení“ z pravidel silničního provozu příslušníky Policie ČR – Územního odboru
Uh. Hradiště a BESIPu, a pak se již mohli na svých zkontrolovaných kolech, koloběžkách apod. vydat zdolávat dovednostní stanoviště. Ve finále tohoto setkání se uskutečnil hlavní závod s měřenou časomírou. Ti nejúspěšnější pak byli odměněni drobnými
věcnými cenami a diplomy.  

Rovněž v roce 2020 budeme pokračovat v aktivní činnosti
našeho spolku a opět uspořádáme pro občany osvědčené kulturně-společenské akce. O konkrétních pozvánkách a termínech se
dozvíte z plakátů, hlášením místního rozhlasu, nebo prostřednictvím sociálních sítí facebook PITĚNSKÁ BESEDA. Naší první
akcí v roce 2020 bude Košt slivovice, který se uskuteční již 21.
března 2020 a opět na něm vystoupí country skupina SKALÁCI
z Bojkovic. Už nyní se proto podívejte do svých sklepů, nebo komor, zda nemáte nějaký zajímavý vzorek pálenky, který by se do
koštu hodil.

Kola

Na akci nechyběli manželé Hanákovi z Krhova, kteří zajistili projížďky dětí (i dospělých) na koních, ale ani letečtí modeláři
z Nezdenic, kteří předváděli své dovednosti s leteckými modely.
Také letos přiletělo „překvapení z oblak,“ když pilot letiště Luhačovice pan Přemysl Rak se svým nádherným, žlutým čmelákem
„popráškoval“ hřiště cukrovím s fáborky. Moc děkujeme panu
Rakovi za jeho ochotu i leteckou zručnost.
Na podzim 16. listopadu zcela zaplněný sál kulturního domu
v počtu cca 300 diváků vřele uvítal členy divadelního ochotnického souboru „Pod lampú“ z Bánova s jejich autorskou komedií
„Biomatka aneb běž do řiti s kus-kusem“. Po dvou hodinách představení doprovázených častým potleskem se rozloučili spokojení
diváci s bánovskými ochotníky ve stoje dlouhotrvajícím aplausem.
Na začátku prosince jsme se aktivně zapojili do tradičního adventního rozsvícení pitínského vánočního stromečku, a to instalací venkovního betlému pod vánočním stromem a také organizací
a zajištěním mikulášské družiny.

Divadlo

Moc děkujeme za celoroční přízeň a těšíme se na Vaši hojnou
účast v rámci připravovaných setkání v nadcházejícím roce 2020.
Vážení spoluobčané, závěrem Vám chci jménem spolku Pitěnská beseda popřát pokojné prožití adventu, požehnané vánoční
svátky a do roku 2020 pevné zdraví a hodně úspěchů v každé Vaší
činnosti.
Pitěnská beseda
předseda Miroslav Kužela

Tělovýchovná jednota Pitín
Rok 2019 byl pro Tělovýchovnou jednotu Pitín velmi náročný,
a to nejen z důvodu zajištění činnosti svých sportovních družstev,
ale i z důvodu pořádání tradičních obecních akcí jako je fašank,
stavění a kácení máje nebo zajištění kulturních akcí v rámci hodů.
Právě pro letošní hody jsme iniciovali návrat kolotočů do sportovního areálu, snad se tato změna s lepším zázemím pro občerstvení, toalety, větší prostor a klid od aut líbila i Vám občanům.
Škoda jen, že v případě hodové neděle se nám nevydařilo počasí,
protože tak by se zábava s dechovou hudbou Stříbrňanka určitě stala výjimečnou událostí, kdy by se ve sportovním areálu na
výletišti mohli setkat všechny generace občanů i jejich rodinné
návštěvy jak u kolotočů, tak i u samotné zábavy. Milovníci dechovky tak našli azyl v kulturním domě, kde o den dříve pravidelnou sobotní hodovou zábavu obstarala skupina Kasanova a plný
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kulturák „řádil“ až do ranních hodin. Počasí nás bohužel zklamalo
i u stavění máje, bylo nutné zrušit připravený kulturní program,
ale i tak doufáme, že jsme se svého letošního úkolu pořádání akcí
společenských pro naše spoluobčany zhostili úspěšně, a že Vás
naše akce bavily. Děkujeme všem, kteří se do těchto kulturních
akcí zapojili a pomohli nám jak po technické, materiální nebo finanční stránce.
TJ Pitín dlouhodobě spolupracuje i při dalších akcích, i v roce
2019 jsme se v červnu podíleli na organizaci dětského dne na hřišti, kde je hlavním pořadatelem ZŠ Pitín, účastníme se vánočního jarmarku a rozsvěcování vánočního stromu, kde vaříme punč
a svařák. Udržujeme družbu s obcí Šajdíkove Humence, kde jsme
v roce 2019 odehráli přátelské utkání a naopak naši družební hosté za námi přijeli na hody, kde si proti sobě zahráli staré fotbalové
Pitínský zpravodaj

Fašank

Benjamínek

Peřinové si zaběhají a učí všestranným sportovním dovednostem.
Benjamínek navštěvuje přes 20 dětí a doufáme, že jim jejich nadšení vydrží a v budoucnu se budou věnovat fotbalu nebo třeba
i jinému sportu. Protože zájem dětí je velký, tak chceme v této
činnosti pokračovat i v zimních měsících, tréninky jsme zatím přesunuli do tělocvičny základní školy, ale vzhledem k množství dětí
využijeme od prosince i sportovní halu. Děti spolu chodí do školky
i do školy a tato pravidelná setkávání prohlubují jejich kamarádství a patriotismus, kterému bychom je měli všichni společně učit
nejen ve sportu.

Pochování basy

gardy obou obcí. Na hřišti v Pitíně občas trénuje i divizní Slavičín,
který sehrál v Pitíně i pár přípravných zápasů.
V září 2019 se po 18 letech rozhodli ukončit svou funkcionářskou činnost předseda a místopředseda TJ Pitín Pavel Berčík a Pavel Urbánek, kterým tímto děkujeme za jejich dlouholetou práci
pro fotbal i spolkovou činnost v Pitíně. Novým předsedou TJ Pitín
byl na valné hromadě 10. listopadu zvolen Michal Vrba a místopředsedou Pavel Berčík (Bohuš). Ve výboru jsou pak zastoupeni
zástupci jednotlivých družstev Karel Holík, Milan Navrátil, Václav Peřina, Petr Pospíšil a Marek Kúdela. Na konci května tohoto
roku přijel za námi do Pitína náš rodák a patriot Čestmír Šátek,
který napsal a vydal knížku o historii fotbalu v Pitíně. Pár knížek je
ještě na hřišti, kdyby měl někdo zájem si knížku přečíst.
Co se týká sportovní stránky, tak jsme v roce 2019 opět rozšířili
svou činnost a již od dubna se vedle dosavadních družstev na hřišti
setkávali benjamínci a vzniklo nové družstvo dorostu, které bylo
přihlášeno do Okresního přeboru dorostu Uherského Hradiště.
Radost máme především z našich nejmenších fotbalových nadějí ve věku 4 – 8 let, kteří se schází od dubna každý čtvrtek. Pod
vedením Michala Vrby, Milana Smolky, Adama Kozubíka a Jany

V roce 2019 pokračovala spolupráce se Slováckou Viktorií
Bojkovice, která se již v roce 2018 osvědčila především u mládežnických celků, ale společně jsme takto zajišťovali i tým mužů.
Všechny týmy tak nastupují pod hlavičkou Bojkovice B – Pitín.
Pro obec naší velikosti je velmi složité dát dohromady týmy v jednotlivých věkových kategoriích mládeže a takto je možné si s Bojkovicemi navzájem vypomoct. Naopak šikovnější děti se můžou
i dále rozvíjet na vyšší úrovni v krajských soutěžích, které Slovácká
Viktorka Bojkovice hraje. Tato spolupráce je některými lidmi kritizována především u družstva mužů. Nedostatečná práce s mládeží v minulých letech a řada jiných možností, které nám přinesla
přetechnizovaná doba zapřičinila, že se všude i v okolních obcích
ztratila generace hráčů v nejlepším sportovním věku 20 – 30 let.
Spolupráce s Bojkovicemi nám umožňuje udržet v obci pro fanoušky dospělý fotbal, postupně zapracovat mladé hráče do týmu
a udržet tak fotbal v Pitíně i do dalších let. Tuto perspektivu většina okolních obcí nemá a čekají tak jejich vesnický fotbal krušné
časy a možná i zánik. Proto my v současné době vidíme největší
smysl ve výchově mládeže, která však stojí nemalé úsilí. Chtěli
bychom se tímto obrátit na bývalé fotbalisty a sportovce s žádostí o pomoc při naší činnosti, trénincích nebo zápasech. Zajištění
fungování 6 družstev (benjamínek, přípravka, žáci, dorost, muži
a staří páni) není jednoduché a vyžaduje to především lidské kapacity. Věřte, že nám to naše děti v budoucnu vrátí. Myslíme si,
že i Vy všichni můžete vidět, jak je naše hřiště v posledních letech
využité našimi dětmi, a že práce s mládeží dává smysl.

Přípravka
Opět i v letošním roce jsme navázali na práci s našimi nejmladšími hráči a hráčkami. Změnou však byly tréninky ve Sportovní
hale v Bojkovicích, kde jsme ve spolupráci s SK SV Bojkovice rozvíjeli nejen fotbalové dovednosti, ale také i gymnastiku, úpolové
sporty a atletiku. Šikovnější se zúčastnili pravidelně konajících se
satelitních turnajů.
Na jaře jsme pokračovali v rozehraném ročníku 2018/2019,
kde jsme podávali velmi dobré výkony převážně s hráči mladší
přípravky doplněné o dva, tři hráče starší přípravky. I přesto,
Pitínský zpravodaj

že jsme v některých utkáních prohráli, v žádném utkání jsme
nebyli pouhými sparing partnery, naopak jsme vždy utkání
odbojovali a soupeře potrápili. Do jarních utkání nastoupili
Matěj Berčík, Lucka Pospíšilová, Ondra Kovařík, Tonda Berčík, Michal Pospíšil, Aďa Berčíková, které vždy doplnili kluci
z SK SV Bojkovice. Během celé sezóny nejčastěji tým doplnili Kryštof Vacula, Mira Zemánek, Prokop Maštalíř z mladší přípravky a ze starší přípravky Matyáš Urbánek a Martin
Chmela.
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Na konci sezóny, jsme se rozloučili s Matějem Berčíkem, který
v létě přešel do kategorie žáků. Nejlepší střelkyní našeho týmu
byla Áďa Berčíková, ta nastřílela krásných 30 branek. V mírném
závěsu ji byli s 27 brankami Mira Zemánek, byť odehrál jen polovinu utkání a s 26 brankami Matěj Berčík, jenž odehrál většinu
utkání jako brankář.
Bohužel pro novou sezónu zůstalo jen 5 hráčů a hráček z Pitína, kteří pravidelně hrávají v Bojkovicích, kde výrazně chybí nejstarší ročník hráčů narozených v roce 2009. Po vzájemné dohodě
jsme usoudili, že hrát s dětmi 2 soutěže, by bylo velmi obtížné

a náročné. A proto utkání přípravek se v Pitíně pro soutěžní ročník 2019/2020 nehrají, populační útlum se netýká jen nás, ale je
patrný v celé naší republice.
Nadále bychom chtěli pořádat prosincový turnaj pro přípravky
KUDY CUP pod záštitou našeho rodáka Ondřeje Kúdely, českého fotbalového reprezentanta. Věříme, že v následujících letech
se pravidelná utkání přípravek na hřišti v Pitíně znovu uskuteční.                
(Marek Kúdela, trenér přípravky)

Žáci
V jarní části sezony pokračovali žáci pod vedením Filipa
Urbánka, Michala Vrby a Marka Kuchaře ve svých výkonech
a Okresní soutěž sk B. okresu Uherské Hradiště přesvědčivě
ovládli, když zvítězili ve všech zápasech sezony 2018/2019. Ročník
2018/2019 odehráli především hráči z Pitína a Hostětína a naší
výhodou byla především početná kategorie hráčů starších žáků.
Jednalo se o hráče, kteří před 5 lety začali trénovat v pitínské přípravce a občas od svých soupeřů schytali i velké příděly branek.
Toto je však neodradilo, ještě více trénovali jak v Bojkovicích, tak
v Pitíně a ovládli ročník s maximálními 60 body a skore 213 : 17.
Většina hráčů taktéž opět nastupovala i za Bojkovice a to po postupu v krajském přeboru starších a mladších žáků a ani zde se neztratili a nejvyšší krajskou soutěž udrželi i pro sezonu 2019/2020.
Z Pitína a Hostětína hráli za naše žáky Vojta a Zuzka Kovářovi,
Miloš Klimeš, Tomáš Malár, Michal Vrba, Adam Sekér, Honza
Janůj, Petr Kavka, Šimon Chmela, Štěpán Jál, Tadeáš Pešek, Diana Merčáková a Matěj Berčík. V případě, že nám někdo chyběl,
tak nás doplnili z Bojkovic Matyáš Liška, Štěpán Surý, Erik Svoboda, Filip Kalík a Petr Kusin. Po sezoně odešlo 10 hráčů z výše
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uvedené soupisky do nově vytvořeného týmu dorostu a Zuzka
Kovářová po jednom odehraném zápase na podzim přestoupila
do 1. FC Slovácko.
Před novým trenérem Kamilem Berčíkem a vedoucím mužstva Petrem Pospíšilem tak stál nový úkol poskládat tým žáků
především z mladších kluků tak, aby byl konkurenceschopný proti
hráčům o 2 nebo 3 roky starším. Úkol se jim zdařil a v průběžné
tabulce podzimní části sezony 2019/2020 jsme na 2. místě se ziskem 25 bodů (8 výher, 1 remíza a 2 prohry) za kluky z Uherského
Ostrohu, kteří soutěži dominují s nejstaršími hráči ročníku 2005.
My jsme však již ročník 2005 posunuli do dorostu a pouze v některých zápasech přišli kluci nejstaršího ročníku Vojta Kovář a Tomáš
Malár vypomoct. V podzimní části tvořili základ týmu hlavně tito
hráči: Koubek Antonín, Chmela Šimon, Chmela Martin, Kavka
Petr, Merčáková Diana (kapitánka), Pešek Tadeáš, Toman Dalibor, Jál Štěpán, Surý Štěpán, Michalec Viktor, Janůj Jan, Trnka
Tadeáš, Raždík Tomáš, Koudela Adam, Valíček Bronislav, Ridoško Michal, Pospíšilová Lucie, Berčík Matěj, Šimoník Michal, Mlček Ladislav a Blaha Patrik.
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Žáci podzim
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Dorost
Po dlouhých letech se vrátili do Pitína i zápasy dorostu, když naše družstvo bylo přihlášeno do Okresního přeboru dorostu okresu
Uherské Hradiště. Šli jsme do toho s mladými kluky a především z důvodu fyzických předpokladů hráčů, kteří odešli ze žáků nebo
jsou ještě žáky, jsme nepředpokládali, že si budeme vést tak dobře. Základ týmu tvořili kluci z Pitína, kteří v minulých letech ovládali
soutěž žáků, a to především kapitán Jakub Klimeš, Ondra Krahula, Vojta Malár, Tomáš Malár, Miloš Klimeš, Vojta Kovář, Michal
Vrba, Adam Sekér. Dále jsme se domluvili na spolupráci se Šanovem, odkud přišli Martin Kalík, Tomáš Zatloukal a Honza Konečný,
tým doplnili ostatní hráči předešlých ročníků, kteří si do Pitína chodili zahrát a vytvořili zde výbornou partu Filip Kalík, Michal Machala, Petr Kusin, Erik Svoboda, Pavel Rapant, Jirka Masařík, Honza Gago, Matyáš Liška nebo Jakub Lukáš. Okresní přebor dorostu
má v soutěžním ročníku 2019/2020 10 účastníků a ti nejsou dojezdově nijak blízko. Kromě nám známých a blízkých Šumic, Bánova
a Hradčovic jsme se utkali s Uherským Ostrohem, Polešovicemi, Jalubím, Březolupy, Ostrožskou Novou Vsí a Babicemi. Výsledek na
podzim je 3. místo o skóre za Bánovem a 3 body za prvními Babicemi, kde jsme utrpěli největší porážku, a kde se nám zápas hrubě
nepovedl i z důvodu absencí hráčů, kteří byli ještě odjetí na dovolených. Celkově jsme 6 zápasů vyhráli, 2 zápasy prohráli, jeden remizovali a konečný účet za podzimní částí sezony je 19 bodů a skóre 35:14. Kluci trénovali v Bojkovicích a v Pitíně pod vedením trenéra
A dorostu Bojkovic Pavla Míči a zápasy odkoučoval Filip Urbánek, který vede starší žáky Bojkovic a většinu kluků i v loňském roce
trénoval v krajském přeboru žáků. Jako vedoucí družstva působí u dorostu Michal Vrba.

Muži
Muži začali přípravu na sezónu 2019/20 prvním tréninkem již druhého srpna. Trénovalo se jedenkrát týdně vždy v pátek. V přípravném období jsme odehráli dvě přátelské utkání (Petrůvka prohra 1:3 (0:0), Komňa výhra 3:1 (1:1)). V těchto utkáních nás doplnilo šest
dorostenců a jeden hráč širšího kádru A týmu Bojkovic. Již v přípravných utkáních se ukázalo, že nebude lehké poskládat stabilní tým
alespoň jedenácti hráčů.
Do nové sezóny byla snaha rozšířit kádr, protože po jarní sezóně ukončil aktivní činnost Petr Gabrhel (práce v zahraničí) a tím
se počet hráčů zúžil na jedenáct. Na začátku sezóny se za velkého přispění trenéra A týmu Bojkovic Martina Lišky podařilo získat
z Nezdenic zkušeného brankaře Michala Jurigu, který byl zároveň rezervní brankař A týmu Bojkovic. Dále nás doplnil Z. Trllo, který
naposledy působil v Rudimově.
Do zápasů nakonec nenastoupil M. Voda (dlouhodobé zranění), po prvním zápase přestoupil R. Martinec (Nezdenice) a ve čtvrté
zápase se dlouhodobě zranil brankař P. Berčík, který do té doby podával velmi dobré výkony. Kádr se tudíž hodně zúžil, a hlavně ke
konci soutěže byl problém postavit tým v plném počtu 11 hráčů. V pěti zápasech nám musel vypomáhat již neaktivní hráč A. Kozubík.
Během sezóny nás doplňovali hráči dorostu a širšího kádru A týmu po dohodě s hlavním trenérem Bojkovic. Do zápasů nastoupilo
celkem 35 hráčů.
V podzimní sezóně jsme 6x zvítězili, 4x prohráli a 1x remizovali, získali jsme 19 bodů při skóre 32:21, což znamená 4. místo po podzimní části. Nejlepším střelcem se stal Zdeněk Spáčil s 9 brankami. Toto umístění zatím odpovídá našim momentálním možnostem,
protože vlivem velké fluktuace nebylo možné stabilizovat tým a utvořit správnou partu, což je základ vesnického fotbalu. Pozitivem je
začleňování hráčů dorostu, kteří získávají cenné zkušenosti v dospělém fotbalu a mohou být perspektivou do budoucna jak Pitína, tak
Bojkovic. Dále je pozitivní začleňování hráčů A týmu, kteří mají menší vytížení a potřebují herní praxi. Závěrem chci poděkovat hrstce
obětavců, kteří vytváří podmínky pro fotbal v Pitíně.                                                                                        (Roman Stružka, trenér mužů)
Realizační tým: trenér Roman Stružka, asistent trenéra Vlastimil Šašinka, vedoucí družstva Karel Holík st.
Kádr družstva (v závorce počet zápasů a vstřelených branek).
· Pitín (Bojkovice B): brankaři Michal Juriga (10; 0), Pavel Berčík (2; 0) – Adam Savara (11; 0), Pavel Schäffer (8; 1), Zdeněk Spáčil
(10; 9), David Lukáš (3; 0), Štěpán Staněk (5; 0), Marek Kuchař (9; 6), Adam Kozubík (5; 0), Karel Holík ml. (10; 0), Roman Martinec
(1; 0), Zbyněk Trllo (3; 0), Filip Vápeník (9; 4), Michal Voda (0; 0)
· Dorost: Michal Machala (5; 1), Erik Bulejko (3; 0), Tomáš Andrlík (2; 2), Jakub Klimeš (5; 0), Miloš Klimeš (1; 0), Michal Králík
(2; 0), Tomáš Vavrečka (8; 0), Adam Kundrata (2; 0), Pavel Rapant (1; 0), Jiří Masařík (1; 0), Jakub Lukáš (7; 3)
· Bojkovice A: Martin Varaďa (4; 0), Lukáš Stružka (6; 0), Martin Jančařík (4; 0), Jaroslav Kříž (3:0), Dominik Slavíček (1; 1), Michal Miča (1; 0), Jindřich Koželuha (3; 3), Adam Kalina (1; 0), Marco Pešek (1; 0), Patrik Martinec (1; 0), Tomáš Gorčík (1; 0)
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Stará fotbalová garda Pitín 2019
Nejen fotbalové mládí nám dělá radost. Tu fotbalovou si stále
ještě připomínají bývalí hráči, kteří už soutěžní kopačky a honbu
za body odložili, ne však chuť si fotbal občas zahrát. Co občas
– dokonce pravidelně! Nejen na úterních trénincích, ale také na
velkém hřišti v přátelských zápasech se stejně starými (pardon –
mladými) bývalými soupeři, nyní však již spíše sportovními přáteli. Ale družební přátelství přichází na řadu až po zápase, během
něj jsou vidět i souboje, krásné fotbalové akce a také góly. Ostatně – přijďte se na jaře sami podívat.
Tým je složený z bývalých kmenových hráčů Pitína a doplněný
staršími fotbalisty z Bojkovic, kteří však většinou hráli i za Pitín.
Tvoří ho tito hráči: Luboš Peřestý, Pavel a Jenda Urbánkovi, Petr
a Miloš Jančaříkovi, Josef Přerovský, Martin Spáčil, Pavel Berčík,
Petr Kavka, Milan Navrátil, Petr Machala, Drahoš a Přemek Prachařovi, Václav Peřina, Lukáš Hasoň, Martin Liška, Radek Mikulášek, Adam Kozubík, Broněk Valíček, Michal Vyhnálek, Petr

Na závěr bychom chtěli poděkovat za spolupráci všem spolkům v Pitíně za pomoc při pořádání tradičních akcí, obci Pitín za
celkovou podporu naší činnosti a velmi si vážíme především spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů Pitín. Ti nám pomáhali
s dopravou družstev dorostu a žáků k zápasům a vedle toho také
velmi pomohli při stavění máje i při hodových zábavách.
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Gabrhel, Martin Svoboda, Luboš Valter, Vlastik Ogrodník, Karel
Slezák, Pavel Sviták, Marek Vykydal a Radek Hamáček.
Výsledky letošních zápasů: Pitín - Humence 4:3 (branky Slezák, Gabrhel, Prachař, Valíček), Pitín - Bylnice 1:3 (Valíček), Šanov 2:6 (Liška, Valíček), Humence - Pitín 3:5 (Kavka, Prachař,
Voda, Slezák, vlastní), Bylnice - Pitín 3:5 (Valíček, Slezák, Patrik,
Svoboda, Prachař) a Šanov - Pitín 2:2 (Vykydal, Valíček). Na závěr
sezóny se zúčastnili tradičního turnaje v Ostrožské Lhotě. Skončili na skvělém druhém místě za vítězným TJ Dolní Němčí, krásné
individuální ocenění si odvezli Pavel (Paca) Urbánek („nejmladší“ hráč turnaje) a Marek Vykydal (nejlepší střelec). Naše výsledky: Pitín – Ostr. Lhota 2:0 (Sviták, Vykydal), Pitín - D. Němčí 0:2,
Pitín - Beroun 6:0 (Vykydal 3, Liška, Svoboda, Valíček).
Takže pozitivní bilance – 5 vítězství, 1 remíza a 3 prohry, nejlépe
to v zápasech letos střílelo Broňkovi Valíčkovi. Klobouk dolů! Tak
na jaře na hřišti – zase na viděnou! (Milan Navrátil, vedoucí mužů)

Přejeme všem Pitíňanům pěkné prožití vánočních svátků a do
roku 2020 hlavně hodně zdraví, štěstí, životního elánu, dobrou
kondici a mnoho příjemných chvil a skvělých zážitků, které věříme, zažijeme i společně.
TJ Pitín
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Společenská kronika
Naši noví občánci
4. 1. 2019
11. 1. 2019
13. 3. 2019
8. 4. 2019
10. 5. 2019

František Gabrhel
Marianna Šafářová
Michaela Minaříková
Emil Urbánek
Nela Peřestá

18. 5. 2019
16. 7. 2019
7. 10. 2019
10. 11. 2019
13. 11. 2019

Ondřej Vavřina
Barbora Vaňková
Alex Topiař
Evelyn Aoife Čechová
René Krištofík

V roce 2019 oslavili svá životní jubilea
70 let – Kováříková Alena
         
Hustáková Stanislava
Jálová Marie
Teplá Marie
        
Vaculík Josef
Salvet Zdenek
Michalčík Josef
Urbánková Mária
Krahula Lubomír
75 let – Trtková Božena
         
Urbánek Jaroslav
         
Máčková Marie
         
Krahulová Ludmila
         
Fusková Jenka
         
Kovářová Jana
         
Vajdová Anna

85 let – Šustková Ludmila
        
Ondráčková Marie
        
Lišťáková Božena
90 let – Večeřová Božena
         
Matyášová Anna
92 let – Jálová Anna
         
Knotková Františka
93 let – Krahulová Anna
95 let – Maňasová Božena
         
Zemánková Marie
96 let – Spáčilová Marie
100 let – Koželuhová Ludmila       

80 let – Matochová Antonie
         
Ovčáčková Eva
         
Hrubá Helena
        
Mudráková Pavla
        
Pippal Vilém
         
Sukaný Emil

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

Už nejsou mezi námi
14.  2. 2019
15.  2. 2019
24.  3. 2019
21.  4. 2019
15.  6. 2019

38

Tlustý Karel
Šašinková Marie
Šustek Josef
Rašková Marie
Ondráčková Marie

82 let
82 let
84 let
80 let
97 let

12.  8. 2019
13. 10. 2019
8. 11. 2019
14. 11. 2019
19. 11. 2019

Poláchová Jaroslava
Maňasová Božena
Kováříková Alena
Matyášová Anna
Krahula Josef

81 let
95 let
70 let
90 let
77 let

Pitínský zpravodaj

Tříkrálová sbírka

Dětský karneval

Maškarní ples

Odemykání studánek

Ukliďme Pitín

Jiříkovský bál

Vítání občánků

Vítání občánků

2019

Náš evropský projekt

Návštěva v Bruselu

Jubileum 100 let - p. Koželuhová

Obecní slavnost

Vítání občánků

Beseda s důchodci

Rozsvícení pitínského stromečku

Česko zpívá koledy

„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.“

