Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a pokoje,
v novém roce mnoho štěstí, zdraví, tolerance, osobních a pracovních úspěchů
Obec Pitín

Vážení spoluobčané, pomalu nám končí advent a s ním i rok
2011. Jaký byl ten letošní rok pro naši obec? Určitě opět úspěšný.
Svědčí o tom nejenom některá ocenění, které jsme získali, jako například diplom za vzorné vedení kroniky při soutěži Vesnice roku,
či pamětní plaketa Ministerstva obrany za péči o veřejné pomníky.

Kulturní dům před opravou

Kulturní dům po opravě

Budeme-li rekapitulovat provedené akce je bezesporu na prvním místě oprava kulturního domu. Šlo o stavbu významného
rozsahu. S obsahem projektu jsme veřejnost již několikrát seznamovali, přesto Vás ještě s některými aspekty seznámím. Stavba
byla rozdělena na 2 části. Vzhledem k tomu, že část stavby financoval státní fond životního prostředí, kde jsme získali dotaci na
80% uznatelných nákladů. Z celkových 1 700 000 Kč jsme tak
dostali 1 300 000 Kč a zbylých 400 000 Kč uhradí obec. Za tyto
finanční prostředky byl kulturní dům zateplen, vyměnila se okna
a dveře, zateplil se strop, byl pořízen nový kotel na dřevoplyn a 2
akumulační nádrže na topnou vodu o objemu 2 x 1500 l. Druhá
část rekonstrukce kulturního domu byla hrazena z Programu obnovy venkova Zlínského kraje a z prostředků obce. Celková částka
druhé etapy byla 1 917 000 Kč. Z toho Zlínský kraj přispěl 917 000
Kč a Obec Pitín doplatila 1 000 000Kč. Tyto finanční prostředky
byly použity na novou kotelnu a nový komín, rozvody topení včetně
radiátorů a novou střechu včetně části nových krovů.
Druhou zahájenou stavbou, neméně náročnou, je koupaliště
s dětským hřištěm, které bude sice dokončeno až na jaře v příštím
roce a bude stát 13,5 mil. Kč. Velká část financí bude uhrazena z
ROP programu regionu soudržnosti Střední Morava, a bude to
10,2 mil. Kč. Zbylých 3,3 mil Kč uhradí obec ze svého rozpočtu.
To byly tedy ty větší akce. Dále byly z části opraveny místní komunikace a to na hřbitov a na Pitínských pasekách.
Byly také uhrazeny všechny finanční prostředky firmě VHS, které jsme v rámci splátkového kalendáře měli v letošním roce uhradit
2,3 mil. Kč.
Dále byly dokončeny digitalizace pozemků, které se dotknuly
všech vlastníků pozemků v katastru naší obce.
A co nás čeká v příštím období? Jak již bylo předesláno, dokončit druhou etapu opravy kulturního domu, dostavba bazénu,
zahájení stavby nového parkoviště u hřbitova. Dále by měly být postaveny závory na vlakových přejezdech, nový chodník k družstvu
a místní komunikace v Lánech. V příštím roce se také pokusíme
uskutečnit soutěž o nejhezčí zahrádku a předzahrádku. Vítěze této
soutěže samozřejmě bude čekat zajímavá odměna.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří přispívají k chodu
a rozvoji naší obce. Bez nich by totiž všechny uskutečněné projekty
a kulturní akce šly realizovat jen stěží. Zejména chci poděkovat
za spolupráci zastupitelům a zaměstnancům obce, zaměstnancům
mateřské a základní školy, sboru dobrovolných hasičů, jednotě
Orla Pitín, TJ Pitín, mysliveckému sdružení, ČČK Pitín, TJ Sokol,
ČZS, spol. ZS, a.s. Pitín. Děkuji také všem spoluobčanům, jimž
není lhostejný osud naší obce.
Přeji Vám všem požehnané Vánoce a hodně zdraví, lásky
a spokojenosti v roce 2012.
Martin Zálešák, starosta

Stavba koupaliště
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Z jednání Zastupitelstva obce Pitín
Zastupitelstvo obce Pitín
č. 2 - 17. 12. 2010
• vzalo na vědomí - hospodaření obce za
období 1. – 11. 2010
• schválilo - II. změnu rozpočtu Obce
Pitín 2010
• schválilo - rozpočtové provizorium
hospodaření obce Pitín na rok 2011 až
do schválení rozpočtu obce na rok
2011, po dobu rozpočtového provizoria bude měsíčně čerpána max. 1/12
provozních výdajů z roku 2010
• vzalo na vědomí hospodaření MŠ Pitín
za období 1. – 9. 2010
• vzalo na vědomí hospodaření ZŠ Pitín
za období 1. – 9. 2010
• vzalo na vědomí - hospodaření spol.
Lesy Pitín s.r.o. za období 1. – 9. 2010
• schválilo jako zmocněnce valné hromady p. Františka Vrbu
• schválilo kupní smlouvu na převod
vlastnického práva z ČR spol. Lesy
ČR, s.p. a Obec Pitín na převod pozemků ve výši 83.060,- Kč a pověřilo
starostu podepsáním smlouvy
• schválilo odkup částí pozemků od soukromých vlastníků, na kterých je vybudována cyklostezka Pitín – Bojkovice,
dle odhadů v celkové částce 32.330,Kč
• schválilo - Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
• schválilo - Obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2010 o místním poplatku ze vstupného
• schválilo - Obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
• schválilo - Obecně závaznou vyhlášku
č. 5/2010 o místním poplatku ze psů
• zrušilo - Obecně závaznou vyhlášku č.
2/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, bez náhrady
• schválilo - bezplatný převod pozemků

Střecha kulturní dům
Pitínský zpravodaj

mezi Zlínským krajem a Obcí Pitín
• schválilo - Ing. Zdeňka Ševčíka předsedou finančního výboru a pana Františka Vrbu předsedou kontrolního
výboru a ukládá radě obce projednat
na svém zasedání další složení výborů
spolu s předsedy výborů

č. 3. – 25. 3. 2011
• schválilo hospodaření obce za období
1. – 12. 2010, audit obce za rok 2010
• schválilo rozpočet obce Pitín na rok
2011, celkové příjmy rozpočtu obce
ve výši 9.730.000,- Kč, financování ve
výši 1.838.000,- Kč a celkové výdaje
rozpočtu ve výši 11.568.000,- Kč, rozpočtové limity do 10.000,- Kč starosta,
do 500.000,- Kč rada obce
• schválilo hospodaření MŠ Pitín a hospodaření ZŠ Pitín za období 1. – 12.
2010
• schválilo výjimku z počtu žáků na školní rok 2011/2012, obec se zavazuje
uhradit zvýšené náklady spojené s výjimkou
• schválilo hospodaření spol. Lesy Pitín
s.r.o. za období 1. – 12. 2010
• schválilo členy finančního výboru ve
složení – Ing. Jaroslav Chmela, Ing.
Milan Navrátil, p. Michal Vrba, Ing.
Radek Černobila
• schválilo členy kontrolního výboru ve
složení – p. Vladimír Pacolt, Ing. Otakar Savara, p. Karel Bartoš, Mgr. Dagmar Maňasová
• schválilo odkup pozemků parc. č.
223/2 o výměře 1324 m2, vlastník p.
Vladimír Jál a parc. č. 226/1 o výměře
1.208 m2, vlastník Ing. Zdeněk Ševčík,
dle znaleckého posudku a pověřilo
starostu podpisem kupních smluv
• schválilo odprodej pozemků parc. č.
545 o výměře 15m2 , parc. č. 546/1 o výměře 14m2 , parc. č. 5455/8 o výměře 98 m2 manželům Karlovi a Zdence
Machálkovým dle znaleckého posudku a pověřilo starostu podpisem kupní
smlouvy

• schválilo investiční úvěr na předfinancování projektů „Výměna kotle a zateplení Pitín“ a „Letní areál koupaliště
Pitín“ v max. výši 10.200.000,- Kč
• pověřilo RO provést výběrové řízení na poskytnutí investičního úvěru
v max. výši 10.200.000,- Kč a smlouvu
o úvěru předložit ke schválení ZO
• schválilo financování projektu „Letní
areál koupaliště Pitín“ včetně provozní fáze po dobu trvání min. 5 let s provozními náklady 266,5 tis. Kč/rok
• schválilo platnost programu obnova
vesnice – programové cíle pro Obec
Pitín z roku 1996

č. 4. – 17. 6. 2011
• vzalo na vědomí - hospodaření obce za
období 1. – 3. 2011
• schválilo 1. změnu rozpočtu obce Pitín
• vzalo na vědomí hospodaření MŠ Pitín
a hospodaření ZŠ Pitín za období 1. –
3. 2011
• vzalo na vědomí hospodaření spol.
Lesy Pitín s.r.o. za období 1. – 3. 2011
• vzalo na vědomí rezignaci jednatele
spol. Lesy Pitín s.r.o. p. Dalibora Turzy
• vzalo na vědomí informaci starosty
o návrhu jmenování jednatele spol.
Lesy Pitín s.r.o. p. Františka Vrby
a doporučuje RO jmenovat jednatele
• ukládá RO zajistit provedení auditu
hospodaření a činnosti spol. Lesy Pitín
s.r.o k datu předání a převzetí společnosti novému jednateli, a to externím
auditorem a zprávu auditora předložit
ZO
• schválilo odprodej pozemku parc.
st. 83/2 o výměře 23m2 p. Zdeňkovi
Slámečkovi, dle znaleckého posudku
a pověřilo starostu podpisem kupní
smlouvy
• schválilo odprodej pozemku parc.
4960/4 o výměře 143m2 p.Vlastimilu
Matyášovi, dle znaleckého posudku
a pověřilo starostu podpisem kupní
smlouvy

ČČK úklid veřejného prostranství
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Z jednání Zastupitelstva obce Pitín
č. 5. – 16. 9. 2011
• vzalo na vědomí hospodaření MŠ Pitín
a hospodaření ZŠ Pitín za období 1. –
6. 2011
• vzalo na vědomí hospodaření spol.
Lesy Pitín s.r.o. za období 1. – 6. 2011
• schválilo smlouvu o partnerství a spolupráci s Městem Uherský Brod
k realizaci projektu „Zlepšení systé-

mu povodňové služby a preventivní
protipovodňové ochrany pro město
Uherský Brod a obce horního Poolšaví“ a pověřila starostu podepsáním
smlouvy
• schválilo uzavření úvěrové smlouvy
s Českou spořitelnou, a.s, jejímž předmětem je poskytnutí investičního revolvingového úvěru ve výši 10,2 mil Kč
na předfinancování přidělených dotací
na projektech „Letní areál koupaliště
Pitín“ a „Výměna kotle a zateplení Pitín“ se splatností do 30. 6. 2013, zajištěného blankosměnkou obce, které
bude vyplněna dle příslušné smlouvy
o vyplňovacím právu směnečném a pověřila starostu podepsáním smlouvy
• schválilo výměnu částí pozemků parc.
č. 146 o výměře 47 m2 , parc. č. 143
o výměře 87 m2 , parc . 3460/1 o výměře 11 m2 – vlastník Josef a Ludmila Pinďákovi za část pozemku parc.
č. 5464/1 o výměře 208m2 – vlastník
Obec Pitín, rozdíl výměr bude dopla-

cen manž. Pinďákovými dle geometrického zaměření
• jmenovalo odborným lesním hospodářem pro Obec Pitín Ing. Václava Obadala, od 1. 10. 2011
• odvolalo stávající dozorčí radu spol.
Lesy Pitín s.r.o.
• jmenovalo členy dozorčí rady spol.
Lesy Pitín s.r.o. členy rady obce

Návštěva Pitínských Kopanic

Sečení potoka

Z jednání Rady obce Pitín
Rada obce Pitín
č. 1 – 23. 11. 2010
• schválila Lenku Staňkovou k provádění zápisů z jednání Rady obce Pitín pro
období 2010 – 2014
• schválila jednací řád rady obce pro volební období 2010 – 2014
• bere na vědomí příkaz starosty obce
k provedení inventarizace majetku
obce dne 9. 12. 2010
• schválila starostovi Martinu Zálešákovi používání jeho osobního automobilu ŠKODA OKTAVIA GLX TDi, reg.
zn. 1ZO 9552 ke služebním cestám dle
cestovních příkazů pro období 2010 –
2014
• ukládá svým členům připravit na příští
jednání RO návrh Programu rozvoje
obce v letech 2010 – 2014
• doporučila ZO vzít na vědomí hospodaření MŠ Pitín a hospodaření ZŠ Pitín za období 1. – 9. 2010
• schválila odměnu ředitelce základní
školy a odměnu ředitelce mateřské
školy dle předloženého návrhu
• doporučila ZO schválit kupní smlouvu
na převod vlastnického práva z České
republiky na Obec Pitín, převod pozemků v částce 83.060,- Kč
• doporučila ZO schválit odkup částí
pozemků od soukromých vlastníků, na
kterých je vybudována cyklostezka, dle
odhadů v celkové částce 32. 330,- Kč
• pověřila starostu k oslovení firem KB
projekt, s.r.o., Lešetín I/659, Zlín,
ARS projekt, Ing. Arch. Miroslav Ba-
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leja, I. Veselkové 466, Zlín, Radek Kunovský, Příční 636, Luhačovice, k podání cenové nabídky na vypracování
projektové dokumentace, která bude
sloužit ke stavebnímu povolení a také
k realizaci stavby „Letní areál koupaliště Pitín“
• schválila žádost o bezplatný pronájem
nafukovací haly pro žáky navštěvující
kroužek sportovní hry a žáky školní
družiny 2 hodiny týdně

č. 2 – 14. 12. 2010
• vzala na vědomí zprávu JUDr. Frajta
o průběhu soudního jednání s Mgr.
Malinovou ve věci neplatnosti odvolání z funkce ředitelky
• doporučila ZO vzít na vědomí hospodaření spol. Lesy Pitín s.r.o. za období
1. – 9. 2010
• doporučila ZO schválit jako zmocněnce valné hromady p. Františka Vrbu
• pověřila jednatele p. Dalibora Turzu
zjistit aktualizaci a podmínky nutnosti
fungování dozorčí rady
• doporučila ZO schválit Ing. Zdeňka
Ševčíka předsedou finančního výboru
a p. Františka Vrbu předsedou kontrolního výboru
• schválila předsedkyní komise pro občanské záležitosti Pharm. Dr. Janu Peléškovou
• doporučila ZO schválit následující
akce jako součást Programu rozvoje
obce v letech 2010 – 2014 – oprava kulturního domu, pokračování další etapy
sportovního areálu, oprava komunika-

•
•

•

•

•

•

•

cí a chodníků, výstavba sociálního zařízení u hřbitova
schválila směrnice k účetnictví platné
od r. 2010
doporučila ZO schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
doporučila ZO schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku ze vstupného
doporučila ZO schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
doporučila ZO schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o místním poplatku ze psů
doporučila ZO zrušit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj bez náhrady
schválila firmu KB projekt, s.r.o. Lešetín I/659, Zlín k vypracování projektové dokumentace k akci „Letní areál
koupaliště Pitín“ v ceně 288.000,- Kč
vč. DPH a pověřila starostu podepsáním smlouvy

č. 3 – 20. 1. 2011
• doporučila ZO schválit další členy
finančního výboru ve složení Ing. Jaroslav Chmela, Ing. Milan Navrátil, p.
Michal Vrba, Ing. Radek Černobila
• doporučila ZO schválit další členy

Pitínský zpravodaj

Z jednání Rady obce Pitín
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kontrolního výboru ve složení p. Vladimír Pacolt, Ing. Otakar Savara, p.
Karel Bartoš, Mgr. Dagmar Maňasová
schválila odměnu ředitelce základní
školy a odměnu ředitelce mateřské
školy dle předložených návrhů
schválila protokol o předání a převzetí stavebních částí stavby do správy
a údržby, předávající ŘSZK, p.o. Zlín,
přebírající Obec Pitín – silniční betonové obruby ABO v dl. 2083m
schválila Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů na provoz ZŠ a školní
jídelny T.G.M. Bojkovice za školní rok
2009/2010 v částce 190.874,- Kč a pověřila starostu podepsáním dohody
schválila úpravy k realizaci akce
„Sportovní areál – koupaliště“ a pověřila starostu jednáním s projektanty
doporučila ZO schválit odkup pozemků parc. č. 223/2 o výměře 1324 m 2 ,
vlastník p. Vladimír Jál a parc. č. 226/1
o výměře 1 208 m2, vlastník Ing. Zdeněk Ševčík
schválila prodloužení nájemních smluv
na dva roky v bytech č. p. 18 manželé
Šupákovi a p. Rigová a roční prodloužení nájemní smlouvy s manžely Janíkovými
vzala na vědomí zprávu starosty
o oznámení, které bylo podáno na Policii ČR a je prověřováno podezření
z trestné činnosti v souvislosti se zhotovením stavby „Úpravy středu obce“
pověřila starostu k podání žádostí
o dotaci na opravu střechy a vybudování rozvodu topení v budově kulturního domu
doporučila ZO schválit odkup části
pozemku parc. č. 5446/2 v k. ú Pitín,
vlastník Obec Pitín, manželům Pinďákovým, Bojkovice, po dodání geometrického zaměření
schválila Dodatek pro rok 2011 ke
smlouvě o svozu a uložení komunálního odpadu na skládku pro Obec Pitín s firmou Rumpold, s.r.o., Uherský
Brod
projednala návrh na úpravu cen za
pronájem nafukovací haly pro místní
spolky a organizace

č. 4 – 4. 3. 2011
• odsouhlasila projekt „Letního areálu
koupaliště Pitín“
• doporučila ZO schválit hospodaření
Obce Pitín za období 1. – 12. 2010
• vzala na vědomí návrh rozpočtu obce
na rok 2011
• doporučila ZO schválit výjimku z počtu žáků na školní rok 2011/2012
• schválila zapůjčení 2 kusů počítačů
z Obce Pitín Základní škole Pitín
• neschválila žádost občanského sdružení Společnost železniční, výtopna Veselí nad Moravou o finanční příspěvek
na jízdu parního vlaku
Pitínský zpravodaj

• schválila platební výměry ředitelkám
základní a mateřské školy
• pověřila starostu k doplnění důkazů
v soudním sporu o určení neplatnosti
odvolání z funkce ředitelky školy

č. 5 – 15. 3. 2011
• doporučuje ZO schválit hospodaření
spol. Lesy Pitín s.r.o. za období 1. – 12.
2010
• doporučila ZO schválit poskytnutí investičního úvěru na předfinancování
projektů „Výměna kotle a zateplení
Pitín“ a“Letní areál koupaliště Pitín“
v max. výši 10.200.000,- Kč
• doporučila ZO schválit hospodaření
MŠ Pitín a ZŠ Pitín za rok 2010
• schválila cenovou nabídku spol. AIP
s.r.o., Dlouhá 5617, Zlín na inženýrskou a činnost pro stavební povolení
a technický dozor pro realizaci akce
„Letní areál koupaliště Pitín“ v ceně
180.000,- Kč bez DPH
• schválila účast v soutěži Vesnice roku
2011 v Programu obnovy venkova
• schválila žádost ZO KSČM Pitín o povolení užívání veřejného prostranství
u obecního úřadu pro přehlídku historické vojenské techniky dne 1. 5.
2011 v době 8:00 – 16:00 hod., užívání
veřejného prostranství při této akci je
osvobozeno od poplatku za pronájem
veřejného prostranství
• schválila prodloužení nájemní smlouvy o dva roky p. Milanu Kovářovi č.p.
360
• vzala na vědomí zprávu Ing. Tomečka
a pověřila starostu dalším jednáním ve
věci výstavby obecních bytů

veřejně prospěšných prací v obci
• neschválila realizaci studny ve sportovním areálu NIVA
• vzala na vědomí žádost p. Michalčíkové, dle možností bude vozovka i veřejné osvětlení v lokalitě Lány řešeno
v roce 2011

č. 8 – 14. 4. 2011

• doporučuje ZO schválit rozpočet obce
na rok 2011
• schválila nákup 14 ks svítidel na veřejné osvětlení

• schválila k 30. 4. 2011 výpověď p. Turzy
z pracovního poměru lesník a výpověď
o výkonu funkce jednatele společnosti
Lesy Pitín s.r.o. s výpovědní lhůtou 2
měsíce
• schválila rozdělení finančních prostředků organizacím na rok 2011následovně:OREL – jednota Pitín 20.000,Kč, MS červený kříž Pitín 18.000,- Kč,
Český zahrádkářský svaz 4.000,- Kč,
Myslivecké sdružení Pitín – Hostětín
10.000,- Kč, TJ SOKOL Pitín 6.000,Kč, ZO ČSV Bojkovice o.s. 6.000,- Kč,
TJ Pitín 43.000,- Kč, klub důchodců
budou uhrazeny náklady na přednášky
do částky 2.000,- Kč
• schválila dodatek č. 1/2011 s firmou
RUMPOLD UHB, s.r.o. Uherský
Brod
• schválila finanční vypořádání s TJ Pitín za pronájem nafukovací haly a zvýšení ceny za pronájem bech volejbalového hřiště na 150,- Kč/hod.
• schválila smlouvy s firmou E.ON
Energie, a.s. České Budějovice o sdružených službách dodávky elektřiny ze
sítě nízkého napětí na dobu určitou
rok 2012 a pověřila starostu podepsáním smluv
• pověřila starostu zjistit aplikaci §
134občanského zákoníku v praxi
• vzala na vědomí seznam doporučených nezaměstnaných občanů z úřadu práce na veřejně prospěšné práce
v obci

č. 7 – 31. 3. 2011

č. 9. – 28. 4. 2011

č. 6 – 24. 3. 2011

• vzala na vědomí hospodaření spol.
Lesy Pitín s.r.o.
• schválila provedením výběrového řízení na poskytnutí investičního úvěru
pro předfinancování projektů „Výměna kotle a zateplení Pitín“ a Letní areál koupaliště Pitín“ Obec Pitín
• schválila provedením výběrového řízení na opravu kulturního domu Obec
Pitín
• pověřila starostu oslovit firmu RTS
Brno k provedení výběrového řízení
na realizaci akce „Letní areál koupaliště Pitín“
• vzala na vědomí předvolání ve věci
určení neplatnosti odvolání z funkce
ředitelky školy na jednání dne 20. 4.
2011 v 10:00 hod.
• vzala na vědomí zprávu starosty
o možnosti využití nezaměstnaných
občanů z úřadu práce na provádění

• schválila mandátní smlouvu s firmou
RTS, a.s., Lazaretní 1, Brno o zajištění
zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení k zakázce
na stavební práce „Letní areál koupaliště Pitín“ v ceně 57.600,- Kč vč.
DPH a pověřila starostu podepsáním
smlouvy
• schválila seznam vyzvaných dodavatelů k veřejné zakázce „Letní areál koupaliště Pitín“ – JAVORNÍK CZ s.r.o.,
Štítná nad Vláří, LISONĚK s.r.o.,
Uherský Brod, KKS spol. s.r.o., Uherský Brod, Zlínské stavby a.s., Zlín, POZIMOS a.s., Zlín
• schválila seznam vyzvaných dodavatelů k veřejné zakázce „Oprava kulturního domu Pitín“- Pavel Berčík, Pitín,
Miroslav Savara, Pitín, KRONS s.r.o.,
Bojkovice, Lisoněk s.r.o., Uherský
Brod, Stavební firma Tomeček, Štítná
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Z jednání Rady obce Pitín
nad Vláří
• vzala na vědomí informace k pořádání
hodů a Světlovského bálu
• doporučila ZO schválit odprodej pozemků manželům Marii a Karlovi
Salvetovým, Pitín 141, jedná se o pozemky v KÚ Pitín, vlastník Obec Pitín
v celkové výměře 194 m2

č. 10 – 12. 5. 2011
• doporučila ZO vzít na vědomí rozpočet obce Pitín za období 1. – 3. 2011
• doporučila ZO vzít na vědomí hospodaření MŠ Pitín a ZŠ Pitín za období
1. – 3. 2011
• schválila smlouvu o poskytnutí podpory č. D/0539/2011/ŘDP se Zlínským
krajem na „Opravu kulturního domu
v Pitíně“ ve výši 920.000,- Kč a pověřila starostu podepsáním smlouvy
• doporučila ZO schválit odprodej pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 83/2
o výměře 23 m2 v ceně 2.100,- Kč p.
Zdeňkovi Slámečkovi, Pitín
• revokovala usnesení ze dne 31. 3. 2011
č. 64/11 ve věci realizace studny ve
sport. areálu NIVA
• schválila výstavbu studny ve sportovním areálu NIVA v Pitíně

č. 11 – 9. 6. 2011
• doporučila ZO schválit změnu rozpočtu obce č. 1
• schválila návrh na mimosoudní vyrovnání s Mgr. Malinovou
• doporučila ZO jmenovat jednatelem
spol. Lesy Pitín s.r.o. p. Františka
Vrbu
• revokovala usnesení ze dne 31. 3. 2011
č. usnesení 60/11ve věci provedení výběrového řízení na opravu kulturního
domu Obcí Pitín
• schválila firmu RTS, a.s., Lazaretní 1,
Brno k provedení výběrového řízení
na opravu kulturního domu
• schválila složení výb. komise pro posouzení přihlášek na obsazení pracovního místa lesník - členy RO
• schválila výjimku z počtu žáků na školní rok 2011/2012 ve třídě na 31 žáků
• postoupila stížnost p. Heleny Šnyrchové o nápravu a uvedení do původního
stavu kanálu před rodinným domem
č.p. 230, stavebnímu úřadu v Bojkovicích
• schválila finanční příspěvek na pořádání akce Zumba party, dne 8. 7. 2011
ve sportovním areálu Niva, v částce
1.000,- Kč, příspěvek bude použit na
zaplacení profesionálních lektorů
• pověřila starostu jednáním se starostou Obce Žítková o pokračování vzájemných projektů a údržbě komunikací
• pověřila starostu oslovit Lesy ČR, s.p.,
správu toků s žádostí o dodržování
údržby vodních toků v obci Pitín
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č. 12 – 27. 6. 2011
• schválila na obsazení pracovního místa lesník spol. Lesy Pitín s.r.o. p. Františka Vrbu
• jmenovala jednatelem spol. Lesy Pitín
s.r.o. od 1. 7. 2011 p. Františka Vrbu
• schválila smlouvu s firmou RTS, a.s.,
Lazaretní 1, Brno k provedení výběrového řízení na akci „Oprava kulturního domu“, odměna je stanovena ve
výši 36.000,- Kč vč. DPH
• schválila rozdělení hospodářského výsledku základní školy a mateřské školy
a převedení do rezervního fondu dle
návrhů
• schválila žádost o povolení čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ, prostředky budou použity na
vybavení třídy
• schválila přijetí nadačního příspěvku
z nadace Děti – kultura- sport ve výši
30.000,- Kč pro základní školu a ve
výši 20.000,- Kč pro mateřskou školu
• revokovala usnesení ze dne 28. 4. 2011
č. usnesení 75/11 ve věci vyzvaných dodavatelů k veřejné zakázce „Oprava
kulturního domu“
• schválila seznam vyzvaných dodavatelů k veřejné zakázce „Oprava kulturního domu Pitín“- Javorník CZ s.r.o.,
Štítná nad Vláří, Pavel Berčík, Pitín,
Lisoněk s.r.o., Uherský Brod, Zevos
a.s. stavební závod, Uherský Brod,
Tradix UH a.s., Staré Město
• schválila využít přímou dotaci Zlínského kraje ve výši 20.000,- Kč udělenou v souvislosti s oceněním v soutěži
„Vesnice roku 2011 ve ZK“ k zakoupení stroje na zimní údržbu¨
• schválila cenovou nabídku na výkon
činnosti koordinátora BOZP na staveništi při realizaci stavby „Letní areál
koupaliště Pitín“ v ceně 36.312,- Kč vč.
DPH

č. 13 – 21. 7. 2011
• schválila výjimku z počtu žáků ve třídách mateřské školy ve školním roce
2011/2012
• neschválila žádost spol. Bílé Karpaty
s.r.o. o odkup pozemků ve vlastnictví
obce a přičlenění pozemků k honitbě
za účelem výkonu práva myslivosti
• vzala na vědomí podanou žádost firmy C-beton, s.r.o. o souhlas s instalací
dvou závor na pozemních komunikacích katastru Pitín
• doporučila ZO schválit smlouvu
o partnerství a spolupráci s Městem
Uherský Brod za účelem přípravy
a realizace projektu „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní
protipovodňové ochrany pro město
Uherský Brod a obce horního poolšaví“
• schválila dodatek č. 2/2011 ke smlouvě
o svozu a uložení komunálního odpa-

du a ostatního odpadu s firmou Rumpold UHB, s.r.o.
• schválila smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště č. EKO/K43/2011
ve výši 30.000,- Kč na úhradu nákladů
spojených se zajištěním provozu místní knihovny
• schválila odměnu ředitelce základní
školy dle předloženého návrhu
• schválila výši mzdy lesníka a jednatele
spol. Lesy Pitín s.r.o. dle předloženého
návrhu

č. 14. – 1. 8. 2011
• schválila zadávací dokumentaci k výběrovému řízení „Stavební úpravy kulturního domu Pitín“
• schválila zadávací dokumentaci k výběrovému řízení „Letní areál koupaliště Pitín“
• schválila opravu místní komunikace
v lokalitě Pitínských pasek

č. 15. – 15. 8. 2011
• doporučila ZO vzít na vědomí rozpočet obce Pitín za období 1. – 6. 2011
• doporučila ZO vzít na vědomí hospodaření MŠ Pitín a ZŠ Pitín za období
1. – 6. 2011
• doporučila ZO vzít na vědomí hospodaření spol. Lesy Pitín s.r.o za období
1. – 6. 2011
• vybrala v rámci výběrového řízení na
veřejnou zakázku „Investiční úvěr –
Letní areál koupaliště Pitín“, „Investiční úvěr – Výměna kotle a zateplení
Pitín“(oprava kulturního domu) - Českou spořitelnu, a.s.
• schválila zrušení pracovního úvazku
ve výši 0,49 p. Haně Vodové ve školní
jídelně
• schválila zakoupení 3 ks sestav zahradního nábytku v ceně 12.000,- Kč
• schválila ceny za pronájem budovy ve
sportovním areálu Niva – letní měsíce
800,- Kč + 2 hodiny hřiště zdarma,
zimní měsíce 1.000,- Kč + 1 hodina
nafukovací hala zdarma, pronájem výletiště + zázemí TJ 1.500,- Kč, vratná
kauce 3.000,- Kč
• schválila odměnu ředitelce mateřské
školy dle předloženého návrhu
• neschválila žádost firmy C – beton
o souhlas s instalací dvou závor na
pozemních komunikacích v katastru
Pitín

č. 16 – 9. 9. 2011
• delegovala členy komise za Obec Pitín
k otevírání obálek výběrového řízení
„Letní areál koupaliště Pitín“ dne 12.
9. 2011 v 10:30 hod. v sídle firmy RTS
– Hana Šleglová, Mgr. David Lukáš,
Martin Zálešák
• schválila zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ve věci veřejné zakázky
„Stavební úpravy Kulturního domu
Pitínský zpravodaj

Z jednání Rady obce Pitín
Pitín“ ze dne 8. 9. 2011
• schválila žádost manž. Evy a Františka
Jálových o umožnění provést přípojky
inženýrských sítí a sjezd z místní komunikace pro novostavbu rodinného
domu na parc. č. 3452 PK
• neschválila možnost zapůjčování
ozvučení občanům při pořádání oslav
• doporučila ZO jmenovat za členy dozorčí rady spol. Lesy Pitín s.r.o. členy
rady obce
• doporučila ZO jmenovat odborným
lesním hospodářem pro Obec Pitín
Ing. Václava Obadala

•

•

•

•

č. 17 – 29. 9. 2011
• schválila zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ve věci veřejné zakázky

„Letní areál koupaliště Pitín“ ze dne
23. 9. 2011
schválila smlouvy k akci „Stavební
úpravy kulturního domu Pitín“ s firmou LISONĚK, s.r.o. Uherský Brod
v ceně 3.437.753,- Kč vč. DPH a pověřila starostu jejich podepsáním
schválila prodloužení nájemní smlouvy p. Ludmile Neradilové, Pitín 360,
byt č. 9 do 31. 10. 2013
schválila přidělení bytu č. 12 v bytovém domě č.p. 360 p. Danuši Brhlíkové , Slavičín
schválila opravu místní komunikace
u hřbitova v ceně 45.000,- Kč bez DPH

č. 18 – 20. 10. 2011

zem na autorský dozor při realizaci
stavby „Výměna kotle a zateplení Pitín“ v ceně 19.080,- Kč vč. DPH
• schválila smlouvy s Ing. Rostislavem
Svobodou na stavební dozor při realizaci staveb „Výměna kotle a zateplení Pitín“ a „Oprava kulturního domu
v Pitíně“ v celkové ceně 76.000,- Kč
bez DPH
• schválila provedení víceprácí při opravě kulturního domu
• doporučila ZO schválit odprodej pozemku parc. č. 80/1 o výměře 827m2 p.
Luďkovi Juráskovi, Pitín 41 po dodání
geometrického plánu a splnění ostatních náležitostí

• schválila smlouvu s Ing. Pavlem Šlin-

Aktuálně z knihovny

POLICIE INFORMUJE

Knihovna je otevřena každé pondělí v době 12:30
– 15:30 hod. K zapůjčení je téměř 4.000 knih krásné
a naučné literatury a literatury pro děti. Jsou odebírána dvě periodika Čtyřlístek a Receptář. Jako každým rokem, tak i letos byly zakoupeny do knihovny
nové knihy, a to nejen pro dospělé, ale i 25 knih pro
děti. Všem občanům je zde k dispozici „Internet pro
veřejnost“ a to v provozní době obecního úřadu. Zaregistrovat do knihovny se může každý, včetně dětí,
registrace i zapůjčování knih je zdarma.
V letošním roce byla knihovna částečně vybavena
novým nábytkem, který byl financován z přidělené dotace z rozpočtu Města Uh. Hradiště. Další novinkou
je on-line katalog na internetových stránkách obce
www katalog knihovny, kde je veden seznam knih
místní knihovny.

Bezpečnostní situace v Obci Pitín se od minulého roku výrazně
nezměnila a je stabilizovaná, v tomto roce nedošlo ke spáchání
zvlášť závažného trestního činu, k mimořádné události, ani k narušení veřejného pořádku ve větším rozsahu. Přesto jsou i v letošním
roce evidováno celkem 4 trestné činy
• 2x nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami
• 1x alkohol v dopravě
• 1x obecně nebezpečné trestní činy

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.“
Jan Ámos Komenský

a celkem 29 přestupků
• 8x na úseku dohledu na BESIP
• 7x proti majetku
• 2x na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
• 12x proti občanskému soužití
Obec Pitín patří do Obvodního oddělení Bojkovice a územně
odpovědným policistou je i nadále prap. Jiří Zálešák.
Více informací na stránkách PČR, přístupných na oficiálních
stránkách obce Pitín odkaz „Policie ČR“.

Upozornění pro občany
Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravu, třídění a odstraňování komunálního odpadu v roce 2012
činí 350,- Kč za osobu. Poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna roku, za který je poplatek vybírán. Poplatek může být splatný ve
dvou splátkách, vždy nejpozději do 30. dubna a do 30. září kalendářního roku, za který je poplatek vybírán. Platbu za odpad zaplaťte
v hotovosti na Obecním úřadě v Pitíně.
Provoz sběrného dvora
Ve sběrném dvoře lze ukládat:
• do kontejnerů velkoobjemový komunální odpad, který nelze
uložit do popelnice
• na určené místo – kovový odpad
Provozní doba je každý sudý týden:
pátek
12:00 – 16:00
sobota
9:00 – 12:00
Nebezpečný odpad ( televize, rádia, ledničky, výpočetní
technika, pneumatiky, chemikálie....), se ve sběrném dvoře neukládá.
Nebezpečný odpad bude od občanů vybrán a odvezen při
mobilním svozu, který bude předem ohlášen. ( předpokl. červen, červenec). Žádáme občany, aby dodržovali provozní dobu
sběrného dvora a neukládali odpad k bráně.

Pitínský zpravodaj

Poslední svoz komunálního odpadu v roce 2011 proběhne
30. 12. 2011 v roce 2012 bude svoz probíhat každý sudý týden
v pátek – první svoz 13. 1. 2012.
Svoz tříděného odpadu
- papír, sklo - 1x/měsíc.
- plast - 1x/týden
Upozorňujeme majitele osobních a nákladních automobilů,
pokud budou svá vozidla parkovat na obecních komunikacích,
nebudou se tyto úseky z důvodu překážky pluhovat.
Poplatky za psy jsou stanoveny na 60,- Kč za jednoho psa
a za každého dalšího 150,- Kč.
Upozorňujeme majitele psů na přísný zákaz volného pobíhání psů v obci.
Neustále v obci dochází k ničení obecního majetku, autobusových zastávek, altánků, houpaček na dětském hřišti…….
Všichni jsme určitě rádi, jak naše obec vypadá a co je tady vybudováno. Važme si toho!
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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a Vy opět držíte v rukou náš tradiční Pitínský zpravodaj, který se pravidelně ve Vašich schránkách objevuje s koncem
roku. V období vrcholícího adventu a v době, kdy se v každé domácnosti line vůně vánočního cukroví a nejeden rodinný dům je zahalen do
různobarevné škály barev nesoucích vánoční tematiku. Je to i doba, kdy se snažíme dohnat všechny nesplněné úkoly a pracovní povinnosti,
ale zároveň se již podvědomě připravujeme na nejkrásnější svátky v roce, na Vánoce. Pevně věřím, že jste na tyto sváteční dny připraveni
a prožijete je v klidu, v pohodě a především s těmi, kteří jsou Vašemu srdci nejbližší.
Když se blížila doba, kdy jsem již musel začít přemýšlet, jaká slova na těchto řádcích použiju, měl jsem v hlavě řadu myšlenek, protože
za ten uplynuvší rok jsem prožil mnoho pozitivních věcí, ale i mnoho negativních. I ta negativa do života patří a je nutné s nimi počítat
a uvědomit si, že člověk se učí celý život. Pro mě velmi důležitou změnou bylo to, že se již více než rok aktivně angažuji v obecní samosprávě
a podílím se tak na fungování a rozvoji naší obce.
V roce 2011 se v naší malebné vesnici Pitín odehrála řada významných událostí, které stojí dle mého názoru za zmínku. Především se
nám podařilo zahájit realizaci dvou významných investičních akcí. První z nich proběhla na kulturním domě, kdy budova jako celek prošla
v první fázi základní rekonstrukcí. Ta spočívala v tom, že se vyřešily pouze ty nejpalčivější problémy, jako je výměna kotle, výměna oken,
výměna střešní krytiny a celkové zateplení budovy. Po dlouhých letech se tak podařilo realizovat první krok v revitalizaci našeho kulturního
domu. Cílem i nadále zůstává, aby i vnitřní prostory doznaly změn a celková rekonstrukce tohoto objektu tak proběhla úspěšně.
Další významnou investiční akcí, která se nám rozběhla, je III. etapa výstavby sportovního areálu NIVA. V této etapě nás čeká výstavba
bazénu, převlékáren a dětského hřiště. Dokončení díla je plánováno na červen 2012, což znamená, že během letních měsíců již budeme
moci okusit teplotu vody na pitínském koupališti. Pevně věřím, že tato stavba bude úspěšně a včas dokončena a bude sloužit nejen nám
Pitíňanům, ale i široké veřejnosti. Dokončením této III. etapy se uzavře naše investorská činnost v této lokalitě a rok 2012 bude rokem
kompletního dokončení sportovního areálu NIVA. V tuto chvíli je však nutné, abychom se důkladně zaměřili na provoz areálu. Osobně
zastávám názor, že není možné, aby takto velký sportovní komplex řídila obec. Jednak na to nemá personální zdroje, jednak s řízením takové
jednotky nemá své zkušenosti a v neposlední řadě hrají podstatnou roli finanční prostředky, které by zde byly řešeny. V této problematice se
tedy zasadím o to, abychom hledali takové řešení, které zajistí optimální a především efektivní způsob provozování sportovního areálu jako
celku. Rok 2012 tedy bude z pohledu předsevzatých úkolů opět náročný, ale věřím, že se nám bude dařit naplňovat vize i cíle, které si stanovíme. Situaci nepřispívá ani samotný ekonomický vývoj v rámci celé České republiky. Všudypřítomná hospodářská a ekonomická krize nutí
nejen privátní, ale i veřejný sektor přistupovat k úsporným opatřením. Troufám si tvrdit, že v dalších letech bude nutné velmi pečlivě zvažovat
každou, byť i malou investici či výdaj. Avšak není dobré propadat skepsi či depresi. Dívejme se dopředu s optimismem a hledejme způsoby,
jak zefektivnit a zplnohodnotnit naši práci a úsilí, které nám má přinášet kýžené ovoce. Současná doba není zcela růžová, ale není ani černá.
Především média tuto bublinu velmi rády přibarvují a snaží se nás touto manipulací dostat na tu či onu stranu. Před lety se nám o dnešních
možnostech ani nesnilo a dnes je považujeme za každodenní standard. Vytvářejme hodnoty, které budou nejen k osobnímu prospěchu, ale
ku prospěchu nás všech.
Co naši obec tedy bude v roce 2012 čekat? Především se budeme snažit získat z různých dotačních programů další finanční prostředky
na pokračování rekonstrukce kulturního domu. Budeme hledat efektivní způsob pro provoz sportovního areálu NIVA a v neposlední řadě
se budeme zabývat stavem chodníků v obci a operativně
budeme přistupovat k podnětům a žádostem od Vás spoluobčanů, neboť právě vy naši obec tvoříte a pro Vás tady
jsme. Čekají nás zároveň i akce neinvestiční. Půjde především o kulturně-společenské události, které se již v naší
obci staly tradicí. Pevně věřím, že se na těchto událostech
budeme setkávat v hojném počtu, a na tato setkání se již
s předstihem těším.
Vážení spoluobčané, závěrem mi dovolte, abych Vám ze
srdce popřál požehnané Vánoce v rodinném kruhu, do nového roku 2012 Vám přeji především hodně zdraví, štěstí
a osobních úspěchů.
S úctou

David Lukáš - místostarosta

Ohlédnutí za rokem 2011
• Naše obec se v letošním roce zúčastnila soutěže „Vesnice roku 2011“. V květnu
Pitín navštívila krajská hodnotící komise a proběhla 2 hodinová prezentace obce.
Získali jsme ocenění za vedení kroniky a dotaci ve výši 20.000,- Kč, která byla využita k zakoupení stroje na zimní údržbu. Ještě jednou děkujeme všem občanům,
spolkům, organizacím, základní a mateřské škole a zastupitelům, kteří se podíleli
na přípravě, propagaci obce, úklidu veřejných prostranství a přípravě občerstvení.
• Světový běh harmonie - 16. 5. 2011 v 11:30 hod. naší obcí proběhli sportovci s hořící
pochodní běhu World harmony run, který byl založen v roce 1987. Běžce doprovázely děti ZŠ a MŠ. Pochodeň symbolizuje vše, co nás spojuje bez ohledu na naši
národnost, kulturu a víru – přátelství, porozumění a harmonii. V tomto roce byla
pochodeň nesena přes více než 140 zemí světa.
• V neděli 6. listopadu sloužil Arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner, v kostele
sv. Stanislava, slavnostní mši u příležitosti 50 výročí od úmrtí našeho nejvýznamnějšího rodáka ThDr a PhDr Josefa Karla Matochy (1988 – 1961). V následujícím
týdnu mohli občané shlédnout na obecním úřadě výstavu fotografií a písemností, Běh harmonie
které dokumentovaly jeho život a také krátký němý dobový film. Za přípravu výstavy děkujeme Ing. Zdeňkovi Ševčíkovi.
• U příležitosti dne veteránů 11. listopadu, starosta převzal za Obec Pitín v Lutopecnách na Kroměřížsku plaketu ministerstva obrany
za příkladnou péči o válečné hroby.
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Základní škola Pitín
Tak a je tu opět konec roku. Konec roku 2011, který se nevyhne ani naší základní škole. Je tu opět čas nejen vánoční, ale
i doba, v které se bilancuje – hodnotí, co se nám povedlo, co
jsme zažili nebo naopak nestihli. Tak je to i teď! Pojďme se tedy
podívat, co jsme všechno stihli během tohoto roku.
V lednu jsme se vrátili po krásných prázdninách do školy,
všichni v plné síle a s novou energií. Žáci ji potřebovali, neboť
se jim přibližovala doba vydání vysvědčení za půlroční práci.
V tomto měsíci jsme s žáky v rámci projektu „Jsem dobrý kamarád“ diskutovali, co je to kamarádství, jak se máme k sobě
chovat. Hráli jsme scénky a říkali co je dobře a co špatně. Kamarádsky přivítali naši prvňáčci předškoláky z mateřské školy, kteří
zavítali mezi nás. Podívali se, jak se ve škole učí, co je vlastně už
za tři čtvrtě roku čeká a nemine. Prohlédli si celou školu a spolu
si s žáky 1. ročníku zazpívali a zahráli hru. Předškoláci mohli
navštívit školu ještě jednou, tentokrát se svými rodiči v rámci
dne otevřených dveří. Leden je samozřejmě významným měsícem pro naše žáky. Vždyť vysvědčení, které si donesou domů je
jejich hodnocením za půlroční práci. A aby ten den byl něčím
výjimečným, po práci jsme hráli hry a za odměnu zhlédli zajímavý film. V únoru po jarních prázdninách, které byly o jeden den
delší, jsme se všichni vrátili s nadšením. Na horách byl sníh a pro
nás to znamenalo, že budeme moci lyžovat. Díky Nadaci Děti-kultura-sport jsme mohli vyjíždět na lyžařské výlety a naučit se
nebo zdokonalit se v lyžovaní. Celkem jsme strávili spolu s rodiči
osm krásných pohodových dnů, kde jsme se mimo jiné učili komunikovat mezi sebou, pomáhat si, ale i být soběstační a umět
se o sebe postarat. Někteří překonali i svůj vlastní strach, získali
další dovednost a nový koníček. Lyžování jsme završili závodem
ve sjezdu nejen žáků, ale i rodičů. Celé lyžování jsme ukončili
s přáním: „ Ať to příští rok vyjde zas!“
V březnu si žáci čtvrtého ročníku ověřili znalosti v testu Čtenářské gramotnosti. Zjistili jsme, že v této oblasti máme ještě rezervy. Proto jsme uspořádali projekt – Týden knihy. Žáci zjišťovali
a vyhledávali různé informace, a pak je předávali dál. Navštívili
jsme místní knihovnu, kdo ještě nebyl zaregistrován se zaregistroval. Prohlédli jsme si vybavení a vyhledali zajímavé knihy a zapůjčili jsme si je. Seznámili jsme se s divadelními hrami a jeli se
podívat do Uherského Brodu na opravdové divadelní představení
„Popelka“. V březnu jsme přivítali jaro. Dopoledne jsme spolu
s mateřskou školkou vynášeli Morénu a v podvečer jsme s rodiči odemkli všechny pitínské studánky, probudili studánkové víly
a lesní skřítky lampionovým průvodem. A i když už bylo jaro,
neodolali jsme sněhové nadílce na horách a ještě jednou jsme vyrazili lyžovat na Kyčerku. Samozřejmě, že jsme v učení nezaháleli
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a své získané znalosti a dovednosti si tentokrát ověřovali třeťáci
v scio testech s názvem Stonožka. Spolu s jarem, které už naplno
probouzelo okolní přírodu, jsme i my naplno pracovali ve škole
a těšili se na Velikonoce. Nezapomněli jsme na zvyky a tradice,
které s Velikonocemi souvisejí. Někteří se seznámili i s tradicemi
v jiných státech než u nás. Ve velikonočních dílničkách jsme pak
malovali vajíčka, vyráběli zajíčka a velikonoční ozdoby. Duben je
měsícem bezpečnosti a tak jsme spolu s policisty na téma bezpečnost diskutovali. První a druhý ročník řešil otázku bezpečnosti
na cestě, ulici a při jízdě na kole. Třetí a čtvrtý ročník řešil úskalí
a nebezpečí internetu. Dnem Země jsme uzavřeli měsíc duben.
V květnu jsme se začali poctivě připravovat na vystoupení pro
naše maminky. Zapojili jsme vše, co jsme se naučili a 15. května
to předvedli nejen maminkám. Ve vystoupení plné básní a písní,
si žáci zahráli v pohádce, v muzikálu, zatančili a sklidili nejeden
potlesk. Po dnu matek se nám školní rok začal krátit mílovými
kroky. Žáci finišovali ve svém vzdělávání a užívali si posledních
společných dnů. Stihli jsme jak kulturu – Světlovský bál, varhanní
koncert v místním kostele, koncert ZUŠ, tak i turistiku - výlet na
mysliveckou chatu. Na závěr jsme si vyzkoušeli požární poplach,
hašení vodou, porovnávali jsme svou sportovní sílu, zdatnost, ale
i vědomosti a to vše na Branném dnu. Kromě učení jsme i pracovali. Sbírali jsme elektrospotřebiče, baterie, staré mobily a papír.
Za sběr papíru, kde nás táhla velká motivace – vydělat si na trampolínu, jsme získali 6.273,- Kč a koupili trampolínu. V této soutěži
jsme v rámci kraje skončili na 7. místě v počtu odevzdaných kil na
žáka. Celkem jsme odevzdali 3,5 tuny tříděného papíru . 30. června jsme si rozdali vysvědčení a s radostí se rozběhli na prázdniny.
Na chvíli jsme uzamkli školu a zahodili všechny starosti a šli si
užívat zaslouženého volna.
Během prázdnin se škola začala proměňovat. V novém školním roce přivítaly žáky třídy
s novými barevnými kabáty. Druhý ročník se
tentokrát usídlil v nově vybudované netradiční třídě v podkroví. Naše prvňáčky a jejich
rodiče přivítala jejich třídní učitelka spolu se
starostou. Pro všechny to byl jejich dlouho
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očekávaný a velmi příjemný a krásný den. Vždyť nástup do školy
je jedním z důležitých mezníků v našem životě. Na tento krok se
mohli naši prvňáčci připravovat už půl roku dopředu. Naše paní
učitelky pro ně každých čtrnáct dnů připravovali předškoláčka,
ve kterém se seznamovali s prostředím školy a s paní učitelkami. Mohli si zde pohrát, zazpívat, zatančit, ale i něco naučit
a zdokonalit. Takže na první školní den se všichni těšili.
Celý tento školní rok nás budou provázet dvě hlavní témata – „Učme se zdravému životnímu stylu“ a „Učím se proto,
abych něčím a někým byl“. A tak jsme začátek školního roku
zahájili aktivním sportováním. V rámci tříd jsme si zasoutěžili
v běhu, ve skoku do dálky, v hodu kriketovým míčkem a v dalších sportovních aktivitách. Čtvrtý ročník navštívil dopravní hřiště a třeťáci měli kromě besedy s policistou i zkoušku zručnosti
na kole. V rámci druhého projektu jsme se seznámili s dvěma
povoláními a to knihovnice a keramička. Navštívili jsme přímo
jejich pracoviště. V keramické dílně jsme si vyrobili malý dáreček a v bojkovské knihovně jsme se seznámili s její organizací a provozem. S příchodem podzimu jsme spolu s mateřskou
školou a rodiči zamkli pitínské studánky a lampionovým průvodem uspali všechny studánkové víly a lesní skřítky. Průvod jsme
ukončili na dětském hřišti, na kterém jsme se občerstvili a příjemně si popovídali. Žáci a děti si užili večerního dovádění při
pohádkovém osvětlení. Podzimní čas jsme využili i k návštěvě
koncertu Jaroslava Uhlíře pod názvem „Hodina zpěvu“ a divadelního představení „Pinockio“. Někteří z nás zavítali na Krajský úřad ve Zlíně, kde převzali cenu za 2. a 3. místo v soutěži
„Ukliďme si svět“. Dokázali jsme totiž s pomocí všech nasbírat
tři a půl tuny elektroodpadu.
Čas i tentokrát nám rychle ubíhá a najednou tu máme advent, Vánoce. Ve škole jsme pilně nacvičovali a trénovali svůj
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program, kterým jsme se chtěli pochlubit svým maminkám, tatínkům a ostatním. Maminky nám donesli upečené perníkové
chaloupky. Která pak asi vyhraje? Před vypuknutím celé akce
„Rozsvícení pitínského stromečku“ se k nám dostavila malá
tréma. A už zní fanfáry, vše začíná první písnička hradišťského
sboru Svatý pluk dohrála a teď nastupujeme my. Po vystoupení
jsme byli někteří trochu zklamání, protože selhala technika –
ozvučení. Ale naše zklamání se rychle rozplynulo, vždyť přišel
Mikuláš se svou andělskou družinou a přivedl i rozdováděné
čerty, stromeček na náměstíčku se rozsvítil. Vypustili jsme asi

60 balónků, které na nebi zářili, jak malé hvězdičky a netrpělivě
jsme čekali, až zazní pokyn a odpočítávání k spuštění ohňostroje. Poslední salva zářících efektů vyletěla, dým se pomalu
rozplývá a my se pomaloučku rozcházíme do svých domovů
s vědomím, že Vánoce už jsou tu a za krátko tu bude i nový rok.
Tak Vám všem přejeme do nového roku hodně lásky, zdraví a úspěchu v rodinném kruhu, ale i v práci. Děkujeme všem,
kteří nám během roku pomáhali, podporovali nás v aktivitách,
finančně i jinak.
Přejeme krásné prožití Vánoční svátků
žáci a zaměstnanci školy
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Rok ve školní družině
Ťuk, ťuk, ťuk
……….klepeme na dveře školní družiny, abychom se dozvěděli, co nového se v uplynulém školním roce událo a co se
dětem nejvíce líbilo.
V družince, tak jako všude, právě vrcholí předvánoční přípravy a všichni mají plné ruce práce. I přesto si s námi děti rády
sednou, chvíli si odpočinou, zavzpomínají na loňský školní rok
a podělí se s námi o své zážitky.
„Tak děti, co se vám v družině nejvíc líbilo?“
Odpověď je téměř jednohlasná – „Halloween!“ Toto již tradiční zábavné odpoledne, plné všemožných strašidel, her, soutěží, tance a dobrého jídla, děti prostě milují i když se to mnohým
dospělým možná moc nelíbí. „Nejsme přeci v Americe! Copak
nemáme dost českých svátků?“ K tomu je nutno jen podotknout, že Halloween se sice slaví
převážně v USA, ale své kořeny
má hluboko v historii evropského
kontinentu, kdy tento svátek slavili již staří Keltové. A ti, jak známo,
žili i u nás, v srdci Evropy. Ale to
jsme trochu odbočili…
Novinkou toho loňského Halloweenu byl průvod masek naší
vesnicí a návštěva mateřské školky, kde si děti zařádily i s našimi
nejmenšími.
Na tomto místě bychom také
chtěli poděkovat všem maminkám, které nám na naši „párty“
s láskou připravily nejrůznější
dobroty. Maminky, děkujeme…
Další, neméně zdařilou akcí,
byl výlet do Hostětína. Tady děti
navštívily moštárnu a sušírnu ovoce, kořenovou čistírnu vody a sochy umístěné v krajině kolem Hostětína. Získaly mnoho poučných
a zajímavých informací a taky si
užily krásné podzimní odpoledne
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v přírodě a na tamním dětském hřišti.
Úspěch měly i další výlety, a to:
výprava na kolečkových bruslích po cyklostezce, návštěva kina Máj v Uherském
Brodě a cyklistický výlet do Bojkovic
spojený s oslavou Dne dětí na fotbalovém hřišti.
Z činnosti školní družiny nelze také
zapomenout na různé sportovní akce
a utkání. Společně s kroužkem Sportovních her se děti utkaly ve Vánočním floorbalovém turnaji v hale a jarním zápase
ve vybíjené. Holkám se bezesporu líbila
zumba, kterou si mohly vyzkoušet v hale
sportovního areálu. Ti pohodlnější pak
uvítali turnaj v Dámě nebo kuličkyádu.
Školní družina však není jenom zábava, hraní, sport a tvoření, je to i kus
poctivé práce, kterou děti vykonaly.
Vzpomeňme například přípravu pohoštění na lampionový průvod, kdy děti
vlastnoručně upekly voňavé koláčky
a pizza šneky, které měly opravdu velký
úspěch. S velkým nasazením také pomohly při zdobení máje a v rámci
projektového týdne ke Dni Země
uklidily dětské hřiště. Chlapci vysadili nové stromky
a děvčata přeměnila zanedbaný kout
v okrasnou skalku, kterou osadila
květinami z vlastní
sadby.
A tak bychom
mohli pokračovat
ještě dlouho, než
bychom vyjmenovali všechno, co se
v družince dělalo
a co děti zažily. Byl
to dlouhý a činorodý rok, který se
všem, doufejme, líbil a každý si v něm
našel to své.
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Informace z mateřské školy s krátkým ekonomickým zamyšlením.
Všichni, kteří přicházejí do mateřské školy, mohou potvrdit, že v budově je i přes venkovní výkyvy počasí stálá optimální teplota,
která se pohybuje v rozpětí 20°-23°C, tak jak vyhláška stanoví.
Možná se zeptáte, proč tento článek začínám právě úvodem o teplotě? Chci tímto úvodem zdůraznit a potvrdit jak správně
a v pravou chvíli učinila obec společně se zastupiteli správné rozhodnutí, když jsme se přihlásili, uspěli a investovali do ekologických programů přeshraniční spolupráce, které vypsala Evropská unie (EU). Výhodnost dotačního projektu převedena na finanční
prostředky je v poměru 90% EU a 10% realizátor tedy naše obec.
Jako u každé dotační investice je i zde podmínka, kterou je:“ potvrdit předpoklad snížení spotřeby energii o 50%“ tak jak bylo
v zadání .Proto každé čtvrtletí se v monitorovací zprávě vyhodnocuje spotřeba energií ( plyn, elektřina) a touto zprávou o spotřebě musíme prokázat správnost předpokladu zateplení budovy ze všech stran i se stropem balíky slámy, vyměnit dosluhující okna
a dosluhující dva kotle v kotelně, stejně jako elektrické spotřebiče ve školní kuchyni. Po sečtení všech energetických úspor, které
byly na budově provedeny se musí dosáhnout spotřebou úspora 50% .
Při vyhodnocení nemůžeme opomenout ani počasí-venkovní teploty, které hodně ovlivňují spotřebu energií.
Celkové zpracování spotřeby provádí nezávislá Energetická agentura Zlínského kraje obecně prospěšná společnost ( EAZK
o.p.s.) a její srovnávací vyhodnocení je následující:
rok

spotřeba a elektřiny plynu

emise

m3

kWh

GJ

2008

14 065,90

147 692,000

531,691

29,538

2009

7 324,57

76 907,960

276,869

2010

5 067,00

53 203,500

191,533

úspora

úspora %

GJ

t CO2

GJ

t CO2

15,382

254,82

14,16

47,93

47,93

10,641

340,16

18,90

63,98

63,98

V monitorovací zprávě EAZK o.p.s. se uvádí, že závazné ukazatele projektu jsou splněny, že se potvrzuje správnost zateplení
a s ní související výměny( okna, kuchyňské spotřebiče..) a že úspory plánované hodnoty dosahují i mírně překračují. Sledovanost
bude trvat pět let a věříme, že nenastanou problémy, abychom museli vracet dotaci. Tak jako se to vidí v televizi.
Naše mateřská škola tím, že realizovala využití přírodního materiálu-slámy ve stavebnictví uskutečnila unikátní provedení
v České republice a ve spolupráci s Ekologickým centrem Veronica Hostětín jej propagujeme názorně v praxi na naší mateřské
škole. Proto k nám přijíždějí i zahraniční účastníci školení například skupina z Francie, Ukrajiny, dále z Krajského úřadu Zlínského
kraje odboru územního plánování, nebo z Fakulty architektury Brno a v neposlední řadě nás nedávno navštívili i zástupci Mikroregionu Bojkovsko.
Tímto jsme se podívali o dvě léta zpět a přesvědčili jsme se a to s odstupem času, že jsme “ výborně investoval pro naše nejmenší
děti a v budoucnosti se to jistě ještě zhodnotí.“
Se současným zvyšováním cen za energie se lehčeji vyrovnáváme a nemusíme zvyšovat poplatky od rodičů ( tzv. úplatu), kterou
dokrýváme finanční náklady na provoz v budově- tj.voda, elektřina, plyn a proto nezatěžujeme ani obecní rozpočet.
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A nyní se společně podívejme na tradiční akce se ve školním roce 2010-2011 uskutečnily:
*
*
*
*

Zamykání studánky s rodiči a ZŠ (kulturní program, pohoštění, punč, dobrá nálada)
Vystoupení pro babičky a dědečky v KD
Pečení perníků v MŠ s rodiči „Pomáháme Mikulášovi“
Mikulášská návštěva Mikuláše a dvou čertů s předávání sladkostí od sponzorů: pan Smolka, pan Vrba, prodejny pan Kurtin M,
paní Šašinková Z.,
* Vyrobení a instalování dětského betlémku v knihovně na OÚ
* Vánoční tvoření dětí s rodiči
* Beseda s rodiči a ředitelkou ZŠ o zápise do 1. třídy a školní zralosti dětí
* Fašankový průvod masek v Pitíně a Hostětíně
* Vynášení Moreny a pouštění po naší řece Olšavě s odemykáním studánky
* Kulturní pásmo k svátku maminek v KD s dárkem – rostlinkou petúnií
* Oslava Dne dětí s výšlapem na mysliveckou chatu, ukázka trofejí, vyprávění paní Rózové pana Michalíka a sladkostmi od mysliveckého spolku
* Školní výlet do Pěvečkova lesoparku Slavičín kde se nachází dřevěné zvířecí postavy
pro zábavné lezení a hry
* Rozloučení se školáky a předání školních pomůcek od zástupců SRPŠ, OÜ a ZŠ
Ostatní akce:
Vítání malých občánků na OÜ
Návštěvy divadelních představení v Kulturním domě Uh. Brod
Cyklisticko sportovní dopoledne s Autoškolou pan Najzr a zmrzlinová tečka
Sbírání bylinek, sušení a vaření čaje na akcích s rodiči
Výchovný koncert v Bojkovicích-Světlovský bál
Až u Vás nastane ta pravá vánoční nálada a dětské očka
budou očekávat rozsvícení vánočního stromečku s dárečky,
pak nezapomeňte, že jsme věnovali všem dětem i jeden velký
společný dárek a tou je rekonstruovaná budova, která slouží
především nejmladším dětem.
Dovoluji si Vás proto v závěru oslovit jménem dětí, svým i zaměstnankyň popřejme si vážení spoluobčané vzájemně zdraví , vzájemné naslouchání a vzájemnou pospolitost v rodinách
i v naší pěkné vesnici.
Za mateřskou školu Rozsypálková D.

Pitínský zpravodaj
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Sportovní areál NIVA
V prosinci 18.12.2010 se konal v našem areálu Vánoční tenisový turnaj ve čtyřhře mužů. Turnaje se zúčastnili hráči ze Štítné,
Slavičína, Pitína, Bojkovic a Uherského Brodu. Vítězství si zaslouženě odnesla dvojice Josef Bartoš Uherský Brod , Franta Struhař
Štítná nad Vláří. Za mrazivého počasí se opět bruslilo po celou dobu vánočních prázdnin, děti pilně trénovali bruslení, větší hoši
odpoledne hrály hokej. Uskutečnil se již 4. ročník Silvestrovského hokeje žen, který byl letos ještě doplněn o silvestrovskou zumbu v nafukovací hale. Dále všechny věkové kategorie žen přicházeli na pravidelná cvičení do nafukovačky. Za asistence technika
firmy Mibosport se v polovině dubna nafukovací hala skládala. S prací nám vydatně pomohli členové SDH Pitín, kterým touto
cestou děkujeme za spolupráci a taky za přípravu ledové plochy, kterou po celou dobu mrazivého počasí ochotně v noci postřikovali. V létě za hojné účasti cvičenců všech věkových skupin proběhla v pátek 8.7. 2011 „Zumba party“. Lektoři Vladimír a Lenka
vytvořili super atmosféru a zahájili se letní prázdniny. V sobotu 20.8.2011 se za krásného počasí uskutečnil turnaj v nohejbale ,,O
pohár starosty Pitína“, kterého se zúčastnilo sedm tříčlenných družstev. Po urputných a vyrovnaných zápasech se stali vítězi ,,Kopálisti“ ve složení : Michal Voda, Martin Bureš a Zbyněk Trllo , před druhou ,, Rokytkou“ a třetími,, Klauny“. Putovní pohár a ceny
předal starosta Pitína pan Martin Zálešák, který všem poděkoval za účast a pozval je na další ročník, již šestý, jenž se uskuteční
příští rok. Zářijové Zumba Párty, která byla uspořádaná na ukončení prázdnin a zahájení nového školního roku se zúčastnilo 80

Vánoční tenisový turnaj 12 - 2010

Zumba

Nohejbalový turnaj O pohár starosty Pitína

Plážový volejbal

Silvestrovský hokej žen 2010

stavba haly
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Tenis

tanečnic a 1 tanečník-Ondra ze Spytihněvy, který lekce zumby navštěvuje
pravidelně. Lektorky zumby, Olga a Lenka, ukázaly zumbu v celé své kráse
a rytmus latinsko-amerických písní strhl každého, kdo se přišel podívat. Nálada byla ohromující a nezastavilo nás ani večerní chladnější ovzduší. V sobotu 22.10.2011 za pěkného slunečného počasí jsme s pomocí technika fa.
Mibosport opět zprovoznili nafukovací přetlakovou halu. Se stavbou nám
pomohli hasiči, fotbalisti, ale i ostatní občané Pitína, kterým chceme tímto poděkovat. Dále v našem areálu je možnost využití klubovny na firemní
nebo soukromé akce. Cena za pronájem: letní období 800,- Kč + zdarma 2
hodiny hřiště zimní období 1000,- Kč + zdarma 1 hodina nafukovací hala
Kontakt pro objednání a rezervace sportovních ploch tel: 608 409 438
Ať radostné poselství Vánoc naplní naše srdce a přetrvá po celý nový rok!
Jana Šustková

Český Červený kříž
Letošní ohlédnutí za uplynulým rokem začínáme vzpomínkou na naši zemřelou sestru, paní Janu Vodovou. Dlouhá léta
aktivně pracovala ve výboru ČČK. Jen málokdo věděl o její
nemoci a tak byl její odchod o loňských Vánocích pro nás tak
překvapující. Také vzpomínáme na obětavou členku, paní Marii
Novotnou.
V roce 2011 na nás přišla řada v pořádání fašanku. Obchůzka
masek připadala letos na sobotu 5. března. Sešlo se mnoho krásných a neobvyklých masek a hlavně se přidalo hodně mladých
z naší obce a potěšilo nás, že přišli i večer na zábavu a pochovávání basy.
Na konci dubna jsme spolu s hasiči a dalšími pomocníky stavěli máj a všem přítomným hrál a zpíval soubor Světlovan. Začátkem května - na pitěnské hody jsme uspořádali taneční zábavu

s bohatou tombolou, na které hrála kapela Hradčovjanka. 31.
května se pak konalo kácení máje.
Stejně jako jiné roky i letos jsme navštěvovali naše členky
s blahopřáním k jejich kulatému jubileu. Nejstarší z nich je zároveň nejstarší občankou Pitína - paní Růžena Chmelová.
Sbírka obnošeného šatstva a jiných věcí pro Diakonii Broumov se pomalu už stává „tradicí.“ Na jaře a na podzim mohli občané nosit krabice s tím, co už doma nepoužívají, ale jiným se to
ještě může hodit, do skladu pod obecními byty. Poslední letošní
akcí byl zájezd do Polska, který se vydařil.
Na závěr děkujeme všem členkám ČČK za jejich obětavé zapojení do všech jmenovaných akcí, děkujeme obecnímu úřadu
za nemalou podporu a všem občanům přejeme do dalšího roku
hodně zdraví, štěstí, odhodlání a úspěchů.

Hody
Zdobení máje

Fasanky 2011
Pitínský zpravodaj
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ČINNOST SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ROCE 2011
Do roku 2011 vstoupil náš sbor sportovně. 1.ledna se uskutečnil turnaj v nohejbale mezi SDH Pitín, SDH Bojkovice
a SDH Hostětín v nafukovací hale v Pitíně.
V neděli 16. ledna proběhla v hasičské zbrojnici Valná hromada.
Byla předána tato ocenění:
SDH Pitín udělil Čestné uznání za aktivní práci ve sboru:
- Kateřině Breznické, Gabriele Gorčíkové, Zuzaně Kořenkové a Luďku Savarovi OSH Uherské Hradiště udělilo Čestné
uznání za obětavou práci ve SH ČMS:
- Romanu Breznickému, Stanislavu Habáníkovi, Radomíru
Kovářovi, Radomíru Krahulovi, Jiřímu Machálkovi, Karlu
Svitákovi, Petru Tomanovi st. a Josefu Zachovi st. SDH Pitín
udělil Plaketu sv. Floriána jako Poděkování za svědomitou
práci ve sboru dobrovolných hasičů
- Zdeňku Slámečkovi st. V sobotu 2. dubna jsme prováděli
sběr železa v obci a zároveň proběhla brigáda ve staré hasičárně. 24. dubna proběhl ve sportovním areálu nohejbalový
turnaj mezi naším sborem a SDH Hostětín.
28. května jsme uspořádali ve sportovním areálu NIVA Okrskovou soutěž v požárním sportu. Na jaře jsme zakoupili dvě
nové sportovní savice, se kterými jsme na této soutěži, i za nepříznivého počasí, dosáhli opravdu výborných výsledků. Mladší i starší žáci obsadili 1. místo, ženy taktéž 1. místo a muži 4.
místo. 1. místo v kategorii muži obsadilo družstvo z Bojkovic,
taktéž družstvo mužů nad 35 let. Celkem se soutěže zúčastnilo
14 soutěžních družstev. Všem zúčastněným patří poděkování
a vítězům gratulace!
29. června jsme vypomáhali ZŠ Pitín s organizací branného dne.
13. července jsme se zúčastnili pohřbu bratra Štěpána Dubovského v Bojkovicích.
30. července jsme uspořádali „Posezení u hasičárny“ se skupinou TEMPO.
Okrsková soutěž - útok mužů
K jídlu jsme nabídli zvěřinový guláš, grilované klobáse a kuřecí speciality z grilu. I za chladného aprílového počasí
byla účast dobrá.
15. srpna ve 21 hodin a 41 minut po přívalovém dešti byla
povolána Zásahová jednotka k technické výpomoci - čerpání
vody do Přečkovic.
27. srpna jsme pro hasičské děti uspořádali v areálu zahrádkářů odpoledne plné her a opékání. V srpnu jsme dále zakoupili

Posezení u hasičárny
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nový televizor a fotoaparát pro hasičské účely.
V letních měsících naši členové kosili koryto řeky Olšavy.
10. září jsme prováděli sběr železa v obci. 22. září proběhlo
v areálu ZS Pitín a.s. aplikační cvičení. Požární poplach byl vyhlášen v 16 hodin 45 minut. Zásahová jednotka si ověřila funkčnost veškeré techniky.
22. října se členové zásahové jednotky zúčastnili školení
v Uherském Hradišti se zaměřením na protipovodňovou ochranu. Tentýž den členové vypomáhali se stavěním nafukovací haly
ve sportovním areálu.
I letos jsme pokračovali v opravách staré hasičské zbrojnice.
Na nástěnce, která je vedle ní, pravidelně informujeme členy
o akcích, brigádách a změnách ve sboru, taktéž o změnách konání výborových schůzí. Obecně platí, že výbor se schází každý

Aplikační cvičení - zúčastnění členové
první pátek v měsíci v 18.00 hod (v letním čase v 19.00 hod.).
Na webových stránkách www.sdhpitin.webnode.cz naleznete
informace o našem sboru, taktéž o plánovaných akcích, akcích
již uskutečněných a veškerou fotogalerii.
Dále každoročně vypomáháme s organizací akce Rozsvicování stromečku, letos to byla taky výpomoc ČČK s organizací
hodů a stavění máje. Na konci prosince se aktivní členové scházejí v hasičské zbrojnici na akci „Ukončení roku“.
Děti navštěvující kroužek „hasič“ se účastní pravidelných
schůzek, v létě pro ně bylo uspořádáno opékání, na Mikuláše je
to „Mikulášská nadílka“ ve zbrojnici.
Každoročně se zásahová jednotka účastní různých školení,
strojníci se starají o techniku, aby byla kdykoliv připravena k výjezdu. Naši členové se účastní mnoho různých brigád.
Poděkování patří všem, kteří se aktivně podílejí na bezpro-

Ukončení prázdnin
Pitínský zpravodaj

Aplikační cvičení - první pomoc

Sběr železa

blémovém chodu našeho sboru a hlavně panu Martinu Zálešákovi a celému vedení Obecního úřadu Pitín za podporu
a spolupráci v letošním roce. Dále je na místě poděkovat všem
sponzorům, kteří nás podporují, hlavně panu Ing. Jaroslavu Šašinkovi, předsedovi představenstva ZS Pitín a.s., který vkládá

nemalé prostředky do vybavení zásahové jednotky.
Za celý výbor přeji vám všem hodně zdraví a úspěšný vstup
do nového roku!
Jitka Krahulová, kronikářka SDH Pitín
www.sdhpitin.webnode.cz

Co se letos v Orlu dělo?
Dětský karneval, velikonoční dílny, Pitěnský škrpál, pohádkový les, letní tábor pro Orlíky, pouť na Sv. Hostýn, Pitěnský
kopál, drakiáda, orelské schůzky a brigády na srubu, výlet na
rozhlednu na Skalce, mikulášská besídka, vánoční dílny…
Zdá se vám ten seznam stejný jako v kterémkoli předchozím
roce? Je to tak. Většinu akcí pořádáme už pěknou řádku let.
Ale pořád se jich zúčastňujete – děti i dospělí, velcí i malincí.
Děti, které s námi před lety chodily na orelské schůzky, řádily
na karnevalech nebo procházely pohádkovým lesem, dnes vymýšlejí prázdninový program pro další malé Orlíky, pomáhají
při organizaci turistického pochodu, výtvarných dílen, vymýšlejí
vlastní akce nebo se převlékají za Mikuláše. To, že se rádi vracejí na orelský srub a jsou
ochotní dělat něco pro
druhé, je myslím důkaz
toho, že nepracujeme
zbytečně.
Jménem pitěnských
Orlů tímto děkuji všem,
kteří se v uplynulém
roce podíleli na pořádaných akcích a zasloužili
se o chod naší jednoty.
Kateřina Ševčíková

Pitínský zpravodaj
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ZO ČZS Pitín
ZO ČZS i v letošním roce pokračovala ve své činnosti. Celkem
je registrováno 32 členů + 10 dětí.
Hlavní náplní je opět práce s mládeží. Kroužek „Mladý zahrádkář“ se pravidelně schází v zahrádkářském zařízení, kde se mladí
členové seznamují s činností organizace. Letos jsme se nezúčastnili
Celostátního kola soutěže pro pozdní obdržení propozic a přihlášek. V příštím roce bychom opět chtěli připravit družstvo a soutěže
se zúčastnit.
V letošním roce bylo zprovozněno kotlící zařízení, kterého využilo 10 zájemců nejenom z naší obce.
Během roku byla prováděna průběžná údržba a úprava zahrádkářského zařízení jako prořez stromů, sečení trávy, čištění studny,
orání a úprava budovy, garáže a skladu. Z důvodu špatného stavu
střešní krytiny na hlavní budově jsme získali z KD použitou krytinu,
kterou využijeme v příštím roce na překrytí.
Vlastní malotraktor byl dle možností používán pro polní práce a převoz různého materiálu jak pro členy ZO, tak pro ostatní
občany. Díky této činnosti, kotlení a hlavně finanční podpoře OÚ, za což děkujeme, můžeme financovat provoz našeho zařízení.
Při příležitosti soutěže Vesnice roku jsme dodali na prezentaci různé materiály se zahrádkářskou tématikou. Jednalo se o fotografie, kroniku, diplomy, které souvisejí s naší činností a hlavně činností kroužku Mladý zahrádkář.
Byla prováděna návštěva jubilantů, členů ZO kdy jim vždy byla předána malá pozornost a zároveň byli seznámeni s činností
naší ZO.
Pokračovali jsme ve spolupráci s mladými hasiči, kdy jsme se scházeli na zahrádkářském zařízení a při ohníčku a různých hrách
jsme se snažili mladé zabavit a poučit.
Pravidelně se zúčastňujeme jednání na územním sdružení v Uh. Hradišti. Zde je také prováděno školení instruktorů pro zahrádkářskou činnost a taky poradna rostlinolékaře.
Navštívili jsme tradiční Oblastní výstavu ovoce, zeleniny, hroznů, květin a medu, která se konala v září v Uh. Hradišti, Zde jsme
si prohlédli výpěstky z celého okresu. Také jsme se zúčastnili Jablečných slavností v Hostětíně.
Jménem ZO ČZS přejeme všem spoluobčanům a našim příznivcům příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdraví a pohody
v roce 2012.
Za ČZS Machálková Marie

Něco málo ze ZO ČSV Bojkovice o.s.
Vážení spoluobčané,
chceme Vám přiblížit naši zájmovou,ale velmi důležitou, činnost, kterou je chov včel. V Bojkovicích je základní organizace Českého svazu včelařů, která sdružuje členy z Bojkovic, Bzové, Krhova, Přečkovic, Pitína, Hostětína a Komně. V letošním roce 2011
máme cca 68 členů a zazimovali jsme cca 620 včelstvev.
Chov včel je důležitou zemědělskou činností, jelikož včely opylují v přírodě všechny různé květy, a to jak okrasné, tak i zemědělské rostliny. Stanoviště pro včelstvo by mělo být v místě, kde je po celý rok dostatek nektaru, vody a pylu. Česna úlů by měla směřovat k východu a měla by být v závětří. Včelstvo 9/10 své činnosti věnuje přírodě, lidem dává pouze 1/10 své práce formou medu,
pylu, propolisu, vosku, jedu a mateří kašičku. Každý včelař si obhospodařuje svoje stanoviště včel podle platných zákonů. Mimo
jiné to znamená, že je udržuje v čistotě a dobrém zdravotním stavu. V současné době jsou všechna stanoviště včel zaregistrována
v celorepublikovém rejstříku ČSV. ČSV úzce spolupracuje s Veterinární správou v kraji.
Včelařův rok vlastně začíná v srpnu, kdy jsou z úlu vybrány poslední medové plásty, včelstvo se začíná připravovat na zimu zakrmením cukrem a jsou preventivně přeléčeny proti mnoha nemocem. Pak, během podzimních měsíců, jsou zatepleny a opět projdou
preventivní léčbou, která je hlavně zaměřena na boj proti varoáze. Včelař chodí pravidelně i přes zimní období kontrolovat zdravotní stav včelstev, hlavním nepřítelem v tomto období mohou být jak různá zvířátka, která mohou vlést do úlu nebo jej poškodit,
tak nedostatek klidu, který je pro včelky v tomto zimním období velmi důležitý. V lednu základní organizace členům odesílá vzorek
měli k rozborům do veterinární laboratoře ke zjištění zdravotního stavu včelstev. Základní strategii udržování dobrého zdravotního
stavu včelstva je preventivní léčba pouze v době,kdy včelař nevybírá med, abychom vyloučili jakoukoliv možnost ke znehodnocení
medu.
Život v úle začíná v době,kdy ještě zima nekončí - někdy koncem února nebo začátkem března, včelstvo začíná pečovat o novou
generaci jarních včel, včel v úle přibývá a hned při prvních jarních paprscích letí včelky posbírat první pyl z jív a lísek. V úle nastává
velký rozvoj,včelař přidává do úlu nové rámky, aby mohly včelky vychovat novou generaci. Včelky musí vystavět nové mezistěny,
nasbírat dostatečné množství pylu a taky přinést nektar, který zpracují na med. Dále z pupenů sbírají pryskyřice, která je upravena
jako propolis a užívána v úle jako dezinfekce. V tomto období, což je květen až červen, se stává, že se včelky rojí, to znamená,že
v úle byla vychována další matka a ta s částí včelstva vylétá hledat nový domov. A takto pokračuje koloběh života do srpna, kdy
činnost včelaře jsme již probrali.
Pro nás,konzumenty, je nejznámějším produktem od včel med. Med je pylový, medovicový, pastovaný nebo mohou být i medy
jednodruhové podle plodin, ze kterých byla nasbírána většinová část medovice a pylu.
Včelí jed, mateří kašička a propolis jsou používány jak v kosmetice, potravinářství, tak k léčebným účelům.
Med přece užívaly již naše babičky v lidovém léčitelství: bolest v krku, průdušek, při nespavosti, do cukroví – nejznámější je
perník atd.
Přejeme Vám dobrou chuť při konzumaci Sladké zdravé pochoutky, které Vám dodá mnoho tělu prospěšných látek!
Rádi Vás uvítáme mezi námi, nebojte se včelího jedu! I ten nám může pomáhat v léčbě nemocí. Včelaření je prospěšná činnost.
Neostýchejte se a přijďte mezi nás! ČSV Bojkovice
Eva Zemčíková jednatel ZO ČSV Bojkovice o.s.
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Myslivecké sdružení Pitín - Hostětín
Vážení občané,
Rok s rokem se tady sešel a před námi je vánoční čas. Čas klidu, míru a spokojenosti. Naše sdružení bylo osloveno o krátký
článek do našeho Pitínského zpravodaje. Je to snad tradice, že
každá působící složka v naší vesnici by se měla alespoň jednou
v roce představit občanům, že v Pitíně vůbec tahle složka funguje. Naše sdružení si pronajímá honitbu Pitín - Hostětín evidenčního čísla 82 od honebního společenství Pitín - Hostětín. Výměra této honitby je 1 500 hektarů. Pro představu laické veřejnosti
jsou to téměř veškeré pozemky našich občanů v katastru Pitína
a Hostětína.
Jediné pozemky co do naší honitby nepatří a jsou katastrálně
evidované v Pitíně, jsou Žítkovské paseky - nebo tzv. Pitínská
kolonie. V minulosti zažádal o vynětí honebních pozemků pan
Machů Radim z důvodu založení sadů. Starousedlíci určitě vědí
přesné hranice katastru Pitína a Hostětína a tím znají i hranice
naší honitby.
Celou tuhle naši honitbu obhospodařuje 23 členů našeho
sdružení, převážně rodáků z Pitína. Všech těchto 23 členů a dva
čekatele na členství se podílejí na hospodaření v našem sdružení
a zapojují se jak do běžné činnosti mysliveckého sdružení tak
i kulturních akcí pořádaných sdružením MS. A že běžné činnosti neboli povinností všech členů není málo, zkusím jmenovat
několik z nich.
V jarních měsících je to roznos medikovaného granulovaného krmiva pro spárkatou zvěř. Každý člen má přidělen alespoň
jeden zásobník pro zimní přikrmování zvěře, na někoho vyjdou
i dva. Jiní zase mají přidělen takzvaný bažantí zásyp nebo myšák.
Tohle zařízení se musí po každé zimě řádně vyčistit a vydezinfikovat, nejlépe nehašeným vápnem. U každého takového zařízení by měl být solník a ten celoročně naplněn kamennou solí pro
zvěř. V průběhu roku je každý člen povinen naplnit přidělený
zásobník kvalitním senem pro nadcházející zimní období. To je
mnohdy i několik ráhen sena, záleží na tom, ve které lokalitě se
krmné zařízení nachází a kterou zvěří je navštěvované. Dále se
musí do každého zásobníku dopravit i jaderné krmivo, jako je
kukuřice, ječmen, popřípadě jiná obilnina pro zimní přikrmování v době nouze, kdy se zvěř k potravě dostává velmi těžko pro
vysokou vrstvu sněhu.
Snažíme se udržovat v čistotě studánky a alespoň jednou v roce
je vyčistit. V uplynulém roce byla hezky opravena studánka v Olsavách. Každý kdo půjde kolem, se může napít čisté studené vody.
Dále obhospodařujeme dvě myslivecké chaty a to Skalí a Salaš. Na chatě Skalí se snažíme každoročně v červenci uskutečnit tradiční myslivecký výlet. Speciality ze zvěřiny a dechovou
hudbou k poslechu a tanci samozřejmostí. Tento rok se nám vy-

Půjdeme ve stopách sousedů?
Tak jsme zase o jeden rok starší. Čas
neúprosně plyne a zdá se, že to bylo včera, co jsem tvořil příspěvek do Pitínského zpravodaje. Sled událostí se valí jako
vlna za vlnou a vypadá to tak, že ty, které
představují horší události, jsou čím dál
více hlubší a hlubší. Zatimco vlny představující události lepší, sotva překonají
pomyslnou čáru ponoru křehké skořápky
našeho bytí.
Není třeba se zmiňovat o problémech
globálních, evropských, problémech České republiky a regionálních, protože ty
jsou nám předkládány z různých pohledů
a názorů prostřednictvím všudypřítomných masově sdělovacích prostředků.
Každý z nás si určitě ujasní svůj názor
a náhled.
Pitínský zpravodaj

dařilo i počasí, ale návštěvnost byla malá. Zájem o tuto tradici
pomalu upadá. Mladší ročníky říkají, že na dechovou hudbu se
nepobaví a pro starší ročníky je to zas daleko. I s touhle otázkou
se budeme muset do budoucna zabývat.
Před koncem školního roku jsme na chatě Skalí zorganizovali den dětí pro mateřskou školku i pro základní školu. Cestou
na chatu ve Skalí byl dětem ukázán krmelec v lokalitě zvané
Hradisko. Krmné zařízení takzvaný myšák b Dubí a pramen
pod Stohyněmi, studánka Žadonůvka. Na chatě si děti opekly
nad ohněm špekáčky, a po svém se pobavily v přírodě. Děti ze
základní školy si zkusily svoji dovednost ve střelbě ze vzduchovky. Při loučení byla v dětských očích vidět radost a spokojenost
z pěkně prožitého dopoledne.
Ve spolupráci s Orlem jsme se zúčastnily pohádkového lesa
pro děti. U Orelské chaty jsme měli stanoviště, kde si každý
z dětí mohl zkusit taky střelbu ze vzduchovek. Zájem byl i ze
strany starších, kteří děti doprovázeli.
Snažíme se také spolupracovat s členy zemědělského družstva Pitín a lesy OÚ Pitín. V obou těchto případech bych chtěl
vedoucím pracovníkům, ale i členům poděkovat za vzájemnou
spolupráci. Řešení problémů na úrovni Myslivecké sdružení –
Zemědělské družstvo, to myslím škody způsobené zvěří na polnostech obdělávaných ZD Pitín. Jen v jarních měsících to byly
nesčetně rozbité louky po černé zvěři, ale i v obilích byla znát
jejich přítomnost. V době senoseče nám členové zemědělského
družstva umožnily před sečením projít danou lokalitu a vyhnat
zalehlou zvěř a právě kladená srnčata. Nebýt tohoto opatření
mnohá by zahynula pod rotačním žacím zařízením traktoru.
Ze strany OÚ jsme se v minulosti snažili vypomoci při sázení
stromků pro lesy OÚ Pitín. Při změně hajného jsme se domluvili, že vypomůžeme při odstranění starých oplocenek. Za pomoc jsme na oplátku dostali tyčovinu k výrobě krmných zařízení
a posedů. Mnohé ze starších posedů jsme opravili, jiné přibyly
nové a ty co se na nich podepsal zub času, museli být odstraněny.
S podzimem jsme poorali myslivecká políčka, na nichž se zaseje obilí k volnému spásání zvěře.
V prosinci jsme dostali pozvání účastnit se rozsvícení vánočního stromečku. Po domluvě a výborné spolupráci s hasiči jsme
si půjčili starou hasičárnu, kde jsme mohli v mrazivém počasí
podávat zvěřinový guláš a zelňačku. I když počasí bylo opravdu
předvánoční, výborná nálada přispěla k tomu, že všichni odcházeli od stromečku spokojeni. Touto akcí jsem se dostal až
do času adventu a toho bych chtěl využít a popřát všem krásné a klidné prožití vánočních svátků, veselého Silvestra, hodně
zdraví a štěstí do nadcházejícího nového roku.
Za MS předseda Richard Koželuha

Dnes bych se chtěl pozastavit o vystoupení obce Pitín v soutěži Obec roku
2011. Třebaže Pitín v soutěži roku prozatím neuspěl, nesporný pozitvní vývoj je
vidět téměř na každém kroku. Toto potvrzují zejména návštěvníci a rodáci, kteří se
po letech do Pitína vracejí. Dík za to patří
především obecnímu zastupitelstvu v čele
se starostou panem Martinem Zálešákem. V neposlední řadě také neúnavným
a obětavým spoluobčanům pracujících
v dobrovolných spolcích a tak přispívajících ke zvyšování kvality života v Pitíně.
Zarážející však je, že při organizování různých akcí se však setkáváme jen
s úzkou skupinou nejvytrvalejších. Chybí
širší zapojení všech občanů. To se právě
projevilo, podle mého názoru, v soutěži
Obec roku 2011. Není možné nahradit

dlouhodobé zapojení většiny obyvatel do
obecního života, krátkodobým i když intenzivním úsilím, aby byl Pitín představen
v co nejlepším světle. Kde potom sehnat
najednou lidové řemeslníky, amatérské
ochotníky nebo původní lidové zvyky
a obyčeje, tak jako tomu je v Komni. V té
Komni, která nakonec zvítězila. Pro Pitín
je jistě velká čest, že měl v krajském kole
této soutěže takového silného konkurenta.
Co se doposud ne zcela dařilo, může
se zlepšit a je naším určitě společným
přáním do dalších let, aby se tomu tak
dělo. Tvůrčí potenciál v Pitíně určitě je.
Jménem akciové společnosti ZS Pitín
přeji všem čtenářům Pitínského zpravodaje
příjemné prožití vánočních svátků a hodně
štěstí a zdraví v roce 2012 .
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T. J. Sokol
Tělocvičná jednota Pitín díky svým členům
z okolních dědinek obsazuje pěkná místa ve volejbalových turnajích. Dobrého výsledku se podařilo dosáhnout během celoroční soutěže. A tak T. J. Sokol
Pitín dovezl z Vlčnova 2. místo Župního přeboru,
kterého se zúčastnily ještě týmy - Uh. Brod, Vlčnov
A, Vlčnov B, Bánov, Malenovice.

Každým rokem probíhá tradiční přátelské utkání
mezi T. J. Sokol Pitín a T. J. Sokol Bojkovice. Toto
setkání je zaměřeno na bowling turnaj, kde vyhrává
jednota, která se ukáže jako celek s vyšším počtem
bodů. A tento rok je favoritem opět jednota Pitína,
která si dovezla už dva pěkné putovní poháry 1. místa také z jiných tradičních turnajů.

Děkuji všem hráčům, kteří reprezentují T. J. Sokol Pitín a finanční podpoře obce Pitína.
Marcela Berčíková, starostka
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„Zase to nadělení…“
Ano, i takovými slovy i s takovým postojem lze
vnímat vánoce. Tady úmyslně píši malé „v“, protože takový pohled vidí ve vánocích jen shon, napětí,
spoustu práce, vyprázdněnou peněženku, trochu
sentimentu o půlnoční (tedy pokud se na ní vůbec
jde, vždyť v televizi ji přece dávají také); no a když
už je to „nadělení“ konečně za námi, tak nás čeká
kýžené funění na gauči s povoleným knoflíkem
u kalhot, prokládané funěním na návštěvách, tam
však raději necháme knoflík zapnutý. Vždyť taky:
„co by lidi řekli…!“ Ano, to je další úžasný pohled
na vánoce s malým „v“. „Co by lidé řekli“, kdybychom: neměli naklizeno, neměli stromeček, neměli napečeno alespoň patero, čím více, tím lépe,
cukroví. Tak k takovémuto, a já doufám, že cítíte,
že nesprávnému pohledu na vánoce už chybí jen
tichá rodinná domluva typu: „proč shánět dárky,
vyměníme si obálky“ (s jakým obsahem si domyslíte – s nic neříkajícími, neosobními bankovkami,
opět platí, čím víc, tím líp…). Dalo by se pokračovat v této karikatuře vánoc dál, a bohužel, mnozí by se v ní i našli, ale není úmyslem
pisatele kohokoli naštvat. Právě naopak. Chtěl bych vás naladit na Vánoce s velkým „V“. Na takové, které jsou rovněž „nadělením“,
ale nikoli pohromou. Vzájemným nadělením radosti, pokoje a lásky. Takové vánoce ovšem nevypuknou 24. prosince. Na ty se zadělává mnohem dříve. Protože onen pokoj, vřelost vzájemných vztahů, touha po tom, být spolu a těšit se z radosti a blízkosti druhých,
snaha je obdarovat, udělat jim radost, atd., atp., to vše se musí pěstovat, chránit a opatrovat jako choulostivou květinku. A ta nám
také nevyroste za den, ale vyžaduje mnoho péče – čím víc, tím líp. Jak tedy takové Vánoce, které jsou opravdovým „nadělením“
vypadají? Tak předně: mají Ducha. Bezduché jsou leda reklamy na vánoce (čím víc, tím hůř), doslova ďábelské pak nabídky vánoc
na dluh. Pravý Duch vánoc je nenápadný, takřka neviditelný; nekřičí a nevnucuje se; nemaskuje se lacinou podbízivostí. Nezviditelňuje se na cenovkách dárků (čím dráž, tím líp), ani na nás nebliká a nemrká žárovčičkami namotanými na kdeco, opět, čím víc,
tím líp. Nenajdeme ho ve výkladech, ani v regálech supermarketů. Kde tedy? Mezi námi, v našich srdcích, v našich vztazích, v naší
naději a také v naší víře. Duch vánoc je plný paradoxů – projevuje se spíše v přítmí (nad Betlémem byla noc ozářená pouze onou
zvláštní kometou a v jeslích rozhodně neměli umělé osvětlení), v tichosti (volek s oslíkem toho moc nenamluvili a koledníci přišli
s úctou a po špičkách…), v umírněnosti – staré dobré „všeho s mírou“
platí i pro množství dárků (méně je někdy více) a hlavně pro jejich
Rozpis bohoslužeb o vánočních svátcích:
výběr (čím jsou osobnější, tím lépe); dále a především: duch vánoc je
duchem lásky. Té nefalšované, bez pozlátek a prázdných gest. Maria,
24. 12. dětská mše svatá
15:00
pravzor všech matek, třímá ve svém náručí děťátko, tento dar nebes
půlnoční mše svatá
22:00
a Josef, trošku rozpačitě, je hladí svou tesařskou mozolnatou rukou.
25. 12. mše svatá
8:15, 10:30
Tato trojice vyhnanců, uprchlíků a dnešními slovy bezdomovců, nic
26. 12. mše svatá
8:15, 10:30
netuší o tom, že ještě za 2000 let poté si lidé budou připomínat onu
27. 12. adorační den v Pitíně
10:00
zvláštní noc a zobrazovat je v našich jesličkách a Betlémech. Podívejmše svatá
15:00
me se, více než na vnější kulisu na ten opravdový, nezfalšovaný obraz:
31. 12. mše svatá
16:00
žena, muž a dítě – Svatá rodina tu navzdory vší nejistotě a bídě stojí
1. 1.
mše svatá
8:15, 10:30
pospolu a jsou šťastni. Protože mají to nejdůležitější. Vzájemnou lásku a úctu, důvěru a naději… V tomto a ne ve všem vnějším, bychom
Každoroční TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ
je měli napodobovat! A přitom, nestálo by nás to vůbec nic – pokud
proběhne v sobotu 7. ledna 2012.
nám není zatěžko obětovat pro své nejbližší trochu času, povzbuzení,
Děkujeme už dnes za všechny potřebné obdarované
úsměv, pohlazení. Naše vánoce jsou možná bohaté - až příliš, na dárky,
v roce 2012.
ale chudé na lásku. Ještě máme šanci to změnit. A to vám ze srdce
přeji. Požehnané vánoce vám všem.
P. Vojtěch Jiří Černý

Kaple Panny Marie Kopanické
V sobotu 3. září 2011 oslavili na Pitínských Kopanicích 20 výročí vysvěcení kaple P. Marie Kopanické. Po mši svaté, kterou sloužil
P. Jan Hudík , vystoupil mužský sbor VÁPENICE. Děkujeme všem, kteří tuto oslavu připravili.
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Vážení spoluobčané,
základní organizace KSČM Pitín ještě jednou děkuje všem těm našim
spoluobčanům, kteří dali v komunálních volbách svůj hlas komunistům. Pomocí Vašich hlasů jsme získali do Zastupitelstva obce Pitín po dlouhé době 2
zastupitele. Jménem všech nově zvolených komunistických zastupitelů Vám,
vážení voliči, upřímně za Vaši důvěru, za Váš hlas, děkujeme.
Rovněž bychom Vám chtěli poděkovat za hojnou účast při oslavách 1.Máje
a 66.výročí osvobození obce Pitín spojenou s výstavou vojenských historických
vozidel uskutečněnou ve spolupráci s klubem vojenské historie Armypark Slavičín. Tato akce uskutečněná po dlouhých letech zatracování se setkala s úspěchem a měla velkou odezvu u širokého kruhu občanů, mladých i starších. Myslíme si, že se nesmí zapomínat nejen na naši historii ale i historii světovou.
Neboť 1.Máj vzešel ze 30.let minulého století, ze Spojených států amerických,
do celého světa jako
Svátek práce. Svátek
obyčejného pracujícího člověka.
A osvobození od
hrůz 2.světové války
si prožili nejen tehdejší obyvatelé Pitína
ale lidé na celém světě. A na to, co prožili
naši otcové a dědové
by se nemělo zapomenout v žádném
případě.
Proto se těšíme opět na Vaši účast i v příštím roce. Nutno dodat, že výtěžek z této akce byl věnován těžce nemocným spoluobčanům.
Závěrem bychom Vám chtěli popřát hodně zdraví a pevné nervy nejen pro rok 2012 ale i roky nadcházející. Protože jak sami již
víte, v dnešním světě není jisté nic. Ale tradiční jistoty, komunita a rodina přetrvají.
Milan Bláha, ZO KSČM Pitín

Z Vašich dopisů...
O co ide?

Vo co go? (Jak sů zvyklí říkat Rusi)
Tak na úvod:
„…...............povidaly baby v řepě...anebo chlapi v hospodě,tož nevím. Že prý naši nejmenovaní vysocí politici byli na návštěvě
v Egyptě a kdesi v tom údolí králů ich uštípla kobra. A jaký div? Im sa nic nestalo, akorát jeden věcej zmodral a druhý zrůžověl. Prý
měli tak silnů imunitu,kerú získali v parlamentě. Enom to hadisko scíplo.Lesti je to pravda, tož sa nedivím, že ti naši hlavoni sa do toho
parlamentu tak derú.“
A teď z domova:
„....................hlásili v rádiu, že sa bude po novém roku zdražovat voda a obce, keré vložily své vodovody do správy akciových společností, si podepsaly hara kiri.!“
Voda je potřebná, ale néni dobrá ani v botách. Sú s ňú samé problémy: jendnú je jí moc, podruhéj málo, potom je zakalená nebo
podejdená močůvkú, furt je cosi. Když si myslíte, že je všecko akorát, praskne dvojková vodovodní trubka a průser je na světě. Je to
věčná oštara, starosti a práca, a proto je najlepší to nekom hodit na krk, ať sa stará. Takto rozumno uvažovali aj naši obecní konšelé,
keří dali z nerozumnosti obecní vodovod do správy firmě SVAK. Údajně byla smlúva podepsaná tak, že od ní nejde odstúpit. Já tom sice
nevěřím , protože byl vydaný zákon, kerý upřednostňuje právo vlastnické před uživatelským. A když byla zrušená Varšavskká smlouva
a Mnichovská dohoda, tož ide zrušit všecko, enom chtět.
Po uzavření této smlúvy sa noví správci začali opravdu starat ! Z vody ze studánek udělali přechlórovanú břečku, prej aby byla
nezávadná. Enom aby s mikrobama nezabila aj nás. A takovúto vodu eště aj pořádně zdražili. Také opravy vodovodu sú veliký zážitek ale hlavně trauma pro občany Pitína. Prácu, kerú by místní organizace udělala za deň nebo dva, dělajú šrtnást dní aj víc. Néni
mně jasné, proč sem platil stočné od 15.2.2009, když čistička pro našu potřebu začala fungovat až od roku 2010. Lesti sem takto byl
„odměněný“ enom já, to nevím. Když sem sa ptal té paní, kerá se mňú tu smlúvu uzavírala, tož mně řekla, že neví, ale že mám napřed
zaplatit a potom si podat stížnosť. Ale zapomněla řéct, na keréj lampárně.... Tož sem to zatím neudělal. Že sa platí stočné aj ze studně,
je také veliká spravedlnosť ! Já si vykopu studňu, zavedu si vodu do chalupy, potom si zaplatím vodovodní přípojku, abych měl kvalitní
vodu z řádu a studňu si nechám jako zálohu pro případ poruchy. No a páni z Hradišťa mně naúčtujú všecko.
Tak sa mně zdá, že těch důvodů, keré sem menoval, je dosť, aby sa obecní zastupitelstvo zamyslelo nad tím, jak zpátky vrátit vodovod do správy obce, Mám pocit, že by nebylo od věci nachystat 300 anketních lístků a obejít dědinu, jaký na to majú ludé názor.
Aby zastupitelé věděli, jaká je podpora občanů pro tento záměr. Na závěr bych měl otázku, proč obecní zastupitelstvo nechce řešit
tento problém , kerý sa týká každého občana téjto obce ? Je to jediný způsob jak spravedlivě rozdělit příspěvěk obce na každého občana.
Požehnané vánoce, zdraví a veselú mysl do nového roku Vám přeje
Joža Mlýnek
ěště sa smějte, šak bude hůř
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PITÍN
Vážení spoluobčané, vážení příznivci kopané,
dovoluji si Vám na těchto stránkách zrekapitulovat uplynulý
sportovní rok v naší složce a zároveň všem našim příznivcům,
podporovatelům a spoluobčanům v Pitíně popřát krásné a především klidné Vánoce a do nového roku 2012 především zdraví
a sportovní úspěchy.

SPORT A CHYBĚJÍCÍ PROSTŘEDKY
Sportovní prostředí v České republice prochází strastiplnou
cestou, která vede tunelem, na jehož konci není světlo, nýbrž
stále temno. Po všech eskapádách, které jsme v tomto roce ve
sportovním prostředí zažili, by se dalo říct, že už nás nic nemůže
překvapit, ale bohužel opak je pravdou. Zlatá vejce, která sportovnímu prostředí snášela loterijní společnost SAZKA, a. s., se
s definitivní platností snášet přestala a sport tak dostal trhlinu
do již tak chatrného systému financování, jaké v České republice funguje. Skrze ČSTV (Český svaz tělesný výchovy), tedy přes
sdružení sportovních klubů, ve kterém TJ Pitín figuruje, jsme
na činnost dostávali prostředky, které sehrávaly v našem malém
klubu a omezeném rozpočtu významnou roli. Bohužel, již i tyto
malé prostředky do našeho rozpočtu od roku 2012 započítávat
nebudeme. ČSTV čili sportovní prostředí, jakožto největší akcionář SAZKY, a. s., o svůj podnik přišlo. Určitý podíl na tom
má i náš klub. I TJ Pitín přispěla svou malou měrou k úpadku
loterijního gigantu, jakým SAZKA, a. s., je. Ano, i z tak malé
obce a tak malého klubu jsme dokázali tohle. Nicméně tato
slova volím spíše přehnaně a jsou zavádějící, ale chtěl jsem tím
poukázat na to, že i ten jeden hlas, který máme, a který byl věnovaný našim zástupcům v ČSTV v dobré víře, že chtějí hájit
zájmy sportovních klubů, byl zneužit ve prospěch osobního profitu. Laicky řečeno TJ Pitín dal hlas osobám, kterým byl osud
financování českého sportu zcela lhostejný. Jako sportovní klub
však vždy hledáme vícezdrojové financování. Další možný zdroj
financí přicházel ze strany loterijních společností, ale ani zde
již útěchu nenajdeme, poněvadž Parlament ČR koncem roku
2011 rozhodl, že finanční prostředky z loterií již nebude možné
směřovat na veřejně prospěšné účely neziskových organizaci,
ale poputují do státního rozpočtu a do obecních pokladen, tedy
tam, kde provozovatelé loterií mají své přístroje. Výčet finančních ztrát, které se nejen sportu, ale i TJ Pitín týkají, je poměrně
značny, ale pevně věřím, že rozpočet naplníme a zajistíme tak
plnohodnotné fungování naší složky.

REKAPITULACE UPLYNULÉ SEZÓNY

nejdůležitějším soupeřům. Jarní část soutěže jsme opět odehráli na náhradním hřišti v Komni, kde se nám na podzim vůbec nedařilo, ale jaro již bylo mnohem úspěšnější. Úspěšný byl
především zápas proti Popovicím (nakonec v sezóně 2010/2011
sestoupily do Základní třídy), kdy jsme zvítězili rozdílem třídy,
a to v poměru 9:2. Další poměrně kvalitní utkání mohli fanoušci
vidět proti Mařaticím (v té době lídr soutěže a nakonec v sezóně
2010/2011 postupující mužstvo do Okresního přeboru). I když
jsme v utkání nakonec zůstali bez bodu, byli jsme Mařaticím
více než důstojným soupeřem a fotbal to byl z obou stran velmi kvalitní. Nešťastné utkání jsme pro změnu odehráli v Huštěnovicích, kdy jsme inkasovali až v samotném závěru utkání
a z kýženého bodu nakonec nebyl bod žádný a odjížděli jsme
s prohrou 1:0. V konečném zúčtování jsme získali celkem 33
bodů a s pasivním skóre 43:46 (vstřelené/obdržené) jsme skončili na výše uvedeném 8. místě, což byl po katastrofickém podzimu úspěch a zároveň úleva ze zachráněné soutěže.

FOTBALOVÝ TURNAJ
Po sezóně 2010/2011 by všichni očekávali, že přijde na řadu
jubilejní V. ročník fotbalového turnaje „O pohár Bílých Karpat“,
ale opak byl pravdou. Z důvodu dokončování prací na hrací ploše, která prošla celkovou rekonstrukcí, jsme turnaj museli zrušit
a přesunuli jsme jej až na léto 2012. Místo našeho tradičního
turnaje jsme tak nastoupili do turnaje v Bojkovicích, který má
svou bohatou historii. V tomto turnaji jsme nevystupovali pod
hlavičkou TJ Pitín, ale pod názvem Region team. Tento název
proto, že jsme nedokázali zajistit pouze hráče TJ Pitín, a mužstvo jsme tak doplnili o fotbalisty z jiných okolních týmů (Šanov,
Komňa, Krhov apod.). Na tomto turnaji jsme obsadili skvělé
2. místo, kdy jsme ve finále podlehli favorizovanému týmu FC
Čechie Uhříněves (Praha), který hraje Pražský přebor a v sezóně 2010/2011 skončil na třetím místě a unikl mu tak postup do
divize. Výkonnostní rozdíl tedy byl propastný, ale tým to dokázal nahradit bojovností a zarputilostí, která zkušeným borcům
z Prahy dělala problémy. Nakonec však zkušenosti zvítězily nad
fyzickou kondicí a favorizovaná Čechie zvítězila 3:1. Turnajový
pavouk vypadal následovně:
1. zápasy:
SK SV Bojkovice – FC Čechie Uhříněves 2:2 (2:1), na penalty
postoupila do finále Uhříněves
REGION TEAM – Trenčianská Turná (SK) 2:1 (2:0), do finále
postoupil REGION TEAM

Vraťme se však do uplynuvší jarní části fotbalové sezóny
2010/2011, kdy jsme v konečném zúčtování obsadili střed tabulky a skončili na dobrém 8. místě. Nyní musím konstatovat, že
to byla třetí sezóna v Okresní soutěži, ale zároveň byla nejtěžší.
V jarní části jsme totiž bojovali o záchranu v samotné soutěži.
Tento cíl se podařil především díky skvělému nástupu do jarní
části, kdy jsme posbírali důležitá vítězství a odskočili jsme tak

zápas o 3. místo:
SK SV Bojkovice – Trenčianská Turná 2:2 (1:2), na penalty zvítězila Trenčianská Turná

Podzimní zápas Pitín x Strání

Rekonstruovaná hlavní budova
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zápas o 1. místo:
REGION TEAM – FC Čechie Uhříněves 1:3 (0:1), Uhříněves
obhájila turnajové prvenství z roku 2010
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Konečné pořadí turnaje:
1. FC Čechie Uhříněves
2. REGION TEAM
3. Trenčianská Turná
4. SK SV Bojkovice
V rámci letní přípravy jsme rovněž zavítali k našim kamarádům na Záhorie, a to do Šajdíkových Humenců, kde jsme
sehráli přípravné utkání v rámci oslav výročí klubu. Tato sportovní událost měla i společenskou nástavbu, a to upevnit vztahy
a vazby mezi obcemi a pokračovat tak ve vzájemné spolupráci.
V rámci odpoledne sehrála utkání obě naše mužstva. Stará garda TJ Pitín a A-mužstvo TJ Pitín. Stará garda TJ Pitín následně
poslední víkend v srpnu 2011 pozvala Starou gardu TJ KERKO
Šajdíkové Humence k odvetě do Pitína.

TJ PITÍN – STARÁ GARDA
Činnost našeho nejmladšího mužstva se zatím vejde na pár
stran papíru, ale o co méně se o tomto týmu napíše, o to více
předvedou na hřišti při utkáních. Mužstvo je tvořeno z bývalých hráčů TJ Pitín, kteří ještě mnohé, o generaci mladší, přesvědčují o svých dovednostech, jež naplno ukazovali v dobách
své největší slávy. Pravidelné souboje se Šajdíkovými Humenci
přitahují pozornost mnoha fanoušků. K vidění jsou pak ekvilibristické výpady a snahy o dosažení vedoucí branky, ale také
fotbalové libůstky, kterými zkušení borci ještě oplývají a mohou
je tak předávat mladší generaci, která tak nějak pozapomíná na
to, že sport, a fotbal především, mezi námi stále je a nevytratil
se. Věřím, že se Stará garda nestane pouhou epizodou, ale bude
aktivní složkou TJ Pitín s cílem motivovat a vést nové nadějné
talenty k fotbalu v Pitíně a předávat jim své bohaté zkušenosti.

PO REKONSTRUKCI FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
OPĚT NA DOMÁCÍ PŮDĚ
Do aktuální sezóny 2011/2012 jsme vstupovali s několika posilami, ale tou nejpodstatnější bylo především to, že domácí zápasy jsme již zahájili na domácím hřišti v Pitíně. Po roce v azylu
jsme tak konečně okusili, jak chutná pažit na nově zrekonstruovaném hřišti, které doznalo řady změn. Tou hlavní je především
rozměr. Ten se nafoukl a dnes máme hřiště, které má parametry
požadované fotbalovou federací UEFA. Byl instalován automatický závlahový systém, osazeny nové hliníkové branky, nové
záchytné sítě, nový plot kolem celého hřiště a v neposlední řadě
zábradlí. Rovněž správní budova dostala zcela nový kabát včetně zateplení a výměny oken. Investorem této rozsáhlé investiční
akce byla Tělovýchovná jednota Pitín, která tak obecní majetek
revitalizovala a oblekla do nové podoby.

REKAPITULACE PODZIMU 2011
Fotbalová sezóna 2011/2012 začala psát svůj scénář 7. srpna 2011 v Tupesích. Byl to první zápas podzimní části, do které jsme chtěli vstoupit důstojně. To se nepodařilo a výsledkem
toho byla upletená rukavice od hráčů z Tupes a skóre 5:0 v jejich
prospěch. Bylo to z naší strany katastrofické utkání. Alibisticky
jsme k němu přistoupili, kupili jednu chybu za druhou a nechali
domácí hrát to, co chtěli. Sami jsme si po dvou hrubých chybách
v obraně vstřelili 2 branky a zmar tohoto utkání byl na scéně.
Takový vstup do sezóny čekal málokdo, a proto bylo nutné ihned
mobilizovat síly a připravit se na další utkání. To se podařilo
a hned ve druhém kole jsme zvítězili na hřišti Ostrožské Nové
Vsi B v poměru 3:2 (0:0). Po dvou zápasech venku jsme s očekáváním vyhlíželi premiéru na domácím trávníku, kde jsme hostili
Jarošov. Obnovená premiéra před domácím publikem se nám
však nepodařila a my jsme prohráli 3:4 (1:3). K dalšímu utkání
jsme zajížděli do Babic, které do té doby nezískaly ani bod, ale
po tomto utkání jich měly rovnou tři, neboť naše mužstvo opět
po alibistickém výkonu prohrálo vysoko 5:1 (4:0). Od druhého
domácího utkání jsme očekávali, že přinese výhru, ale opak byl
pravdou. Náš soupeř z Huštěnovic se v soutěži prezentuje kvalitní hrou, což se opět potvrdilo i na našem trávníku. Výsledkem
byla remíza 1:1 (0:1) a zisk jednoho bodu. V Boršicích u Blatnice jsme nastoupili v hodně kombinované sestavě. Domácí byli
v tabulce beznadějně poslední, ale i přesto jsme tušili, že to bude
náročný zápas. Vše byla pravda, ale utkání plné nepřesností vyznělo nakonec úspěšně pro nás. Z Boršic jsme si odvezli všechny
body za vítězství 2:3 (1:2). Další domácí utkání bylo malým derby
v soutěži. Soupeřem nám byli borci z nedalekého Bánova, který
byl tou dobou na druhém místě tabulky. Toto kvalitní mužstvo
se v letošním roce pohybuje na předních příčkách a prezentuje
se kombinační hrou. V mužstvu působí řada zkušených hráčů,
kteří umí rozhodovat zápasy. Sehráli jsme s Bánovem kvalitní
utkání, ale nakonec jsme museli spolknout porážku v poměru
1:3 (0:2). Opět se tak prohloubilo naše čekání na první domácí
vítězství a zároveň jsme se po polovině podzimní části nepohybovali v tabulce na příčkách, které byly v plánu. Když jsme po
domácím zápase s Bánovem k dalšímu utkání zajížděli do Kunovic, které byly na prvním místě, mnozí prorokové předpovídali,
že toto mužstvo nás přejede a odjedeme s prázdnou. S tímto
scénářem jsme se však nechtěli smířit a předvedli jsme dobrý
výkon, který jsme okořenili vedoucí brankou. Domácí však nesložili zbraně a s pomocí všech dostupných sil (tendenční řízení
zápasu) utkání zvrátili a udrželi si neporazitelnost vítězstvím 3:1
(2:1). Kaňkou na celém zápase bylo, že jsme obdrželi dvě červené karty. I bez dvou potrestaných hráčů základní
sestavy jsme nastoupili
k dalšímu domácímu utkání s odhodláním, že musíme zvítězit. Soupeřem nám
byla Korytná, která v této
sezóně opět paběrkuje
a pohybuje se na samém
chvostu tabulky. Toto důležité utkání jsme zvládli,
vyhráli jsme 3:1 (0:0) a zároveň jsme domácí hřiště
po návratu z exilu pokřtili první výhrou v sezóně.
K dalšímu utkání jsme jeli
do Buchlovic. Do tohoto
utkání jsme šli v hodně improvizované sestavě. Byli
jsme sice lepším týmem,
měli jsme brankové příležitosti, ale ty jsme bohu-
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žel neproměnili a domácí nás dokonale vyškolili z produktivity.
Výsledkem bylo, že nám soupeř upletl rukavici a odjížděli jsme
tak prohrou 5:0 (2:0). Další utkání slibovalo kvalitní fotbal. Na
domácí půdě jsme přivítali celek Kněžpole B, který se prezentuje
kvalitním herním projevem. Utkání jsme měli skvěle rozehrané
a jako celek se zapíše do historie velkými písmeny. Zápas, který
jsme měli pod kontrolou a vedli v něm 3:0, jsme zpackali a v závěru zápasu se radovali z toho, že jsme neprohráli. Utkání skončilo remízou 3:3 (1:0) a ještě dnes se mnozí ptají: „Jak se tohle
mohlo stát?“ K dalšímu utkání jsme zajížděli na hřiště nevyzpytatelné Jiskry Staré Město. V sychravém počasí a na nekvalitním
terénu jsme toto důležité utkání zvládli a zvítězili 1:2 (0:2). V posledním utkání podzimní části na naše hřiště zavítalo mužstvo ze
Strání B. Po Kunovicích aspirant na postup do vyšší soutěže č. 2.
Utkání, ve kterém rozhodoval první vstřelený gól, mělo patřičný
náboj i kvalitu. Toto utkání odehrál i náš skvělý kamarád Milan
Navrátil, který, ač se s aktivní kariérou rozloučil přesně před rokem, neváhal a přišel nám pomoct. Opět ukázal nejen svůj obrovský charakter, ale i hráčskou kvalitu a na hřišti patřil opět
k nejlepším. Za to mu patří naše velké poděkování. Utkání bylo
celou dobu vyrovnané, ale opticky bylo lepším mužstvem Strání.
V tomto zápase nás opět zklamala žalostná koncovka a potvrdilo
se zlaté pravidlo „nedáš, dostaneš“. Strání nakonec zvítězilo 0:3
(0:0), kdy rozhodlo v poslední desetiminutovce. Poslední utkání
roku 2011 jsme odehráli 6. listopadu 2011, a to na domácí půdě.
Hostili jsme Tupesy, které nás v prvním kole potupily pětibrankovým přídělem. Tento fakt nás nejvíce motivoval k tomu, abychom zápas zvládli a připsali si do tabulky potřebné a důležité tři
body za vítězství. Vše se splnilo a my jsme se s fotbalovým rokem
2011 rozloučili vítězně. Tupesy jsme porazili v poměru 4:0 (1:0).
Škoda jen, že toto utkání pokazili naši hráči svou nedisciplinovaností. Resumé podzimní části je následující. Ve 14 utkáních
jsme 5x zvítězili, 2x remizovali a 7x prohráli. Získali jsme celkem
17 bodů, což nás řadí na 9. místo, kde taky přezimujeme. Skóre
máme pasivní v poměru 25:38 (vstřelené/obdržené). Z výše uvedeného je zřejmé, že nás v jarní části sezóny 2011/2012 čeká především boj o záchranu v soutěži. Všichni však věříme, že mužstvo
je natolik kvalitní, že tento fakt nedopustí a od prvního zápasu
bude chtít bodovat a soutěž zachránit.

AKTUÁLNÍ STAV V MUŽSTVU TJ PITÍN
Když se ještě vrátíme k současnému kádru, tak ten před touto
sezónou doznal následujících změn. V létě vzniklo v Bojkovicích
B-mužstvo. Klub tak stáhl ze všech hostování své hráče, což se
dotklo i nás v Pitíně. Rázem v mužstvu skončil František Švehlík,
který již byl nedílnou součástí našeho týmu, což nám naradosti
nepřidalo, ale museli jsme se s tímto faktem smířit. Dále skončilo hostování Janu Zýkovi z Bojkovic, Radimu Šustovi ze Záhorovic, Pavlu Struhařovi ze Slavičína a Zbyňku Trllovi z Nevšové.
Z osobních důvodů v našem mužstvu ukončil činnost Jan Vladár
a kariéru ukončil Luděk Jurásek. Mužstvo bylo třeba pro sezónu
2011/2012 doplnit. Na přestup se podařil transfer se Zbyňkem
Trllem, který je již hráčem TJ Pitín a patří spolu s Pavlem Struhařem, který prodloužil hostování ze Slavičína, k pilířům základní
sestavy. Dále na hostování přišli Bohumil Bor z Rudimova, Pavel
Machala ze Šumic, Martin Maňas z Rokytnice, Václav Martínek
z Krhova a výraznou posilou se stal brankář Petr Škovran, který
k nám přišel na hostování ze Slavičína. Na hostování do Bojkovic

jsme naopak opět uvolnili Ladislava Salveta. Do jarních bojů bychom rádi mužstvo doplnili. Otázkou zůstávají finanční možnosti
a nabídka na přestupovém trhu.
Kádr TJ Pitín pro sezónu 2011/2012 tvoří tito hráči:
1) Petr Škovran
2) Pavel Urbánek
3) Adam Kozubík
4) Karel Kocurek
5) Jakub Kozubík
6) Libor Krahula
7) David Lukáš

8) Martin Bureš
9) Zbyněk Trllo
10) Pavel Struhař
11) Petr Kavka
12) Martin Maňas
13) Václav Martínek
14) Bohumil Bor

15) Michal Voda
16) Robert Janota
17) Petr Gabrhel
18) Pavel Machala
19) Lukáš Hasoň
20) David Jančařík
21) Pavel Berčík

KALENDÁŘ 2012 A PLÁN AKTIVIT
Jarní část fotbalové soutěže startuje v dubnu 2012 a bude
končit na konci června 2012. V zimní přestávce proběhne tradičně neoblíbená příprava. V rámci zimní přípravy absolvujeme
po delší odmlce fotbalový turnaj v Uherském Brodě, kde sehrajeme 6 přípravných utkání, která budou řídit delegovaní rozhodčí. Hrubá část přípravy proběhne v domácích podmínkách.
Případné soustředění proběhne, ale jen pokud se mužstvo rozhodne jej absolvovat, v takovém případě je klub připraven toto
soustředění podpořit. V zimní pauze je v plánu i rekonstrukce
sociálního zařízení ve správní budově TJ Pitín. Připravujeme
i výstavbu pevných lavic pro sezení, tak aby byly pro jarní část
soutěže již instalovány. V letních měsících budeme připravovat
jubilejní V. ročník fotbalového turnaje „O pohár Bílých Karpat“.
Budeme pořádat letní kulturní akce ve sportovním areálu NIVA.
V hledáčku jsou koncerty zvučných interpretů, jako jsou CHINASKI, Tomáš Klus, MIG 21, TURBO, Xindl X či oblíbená kapela STREET 69. Budeme rádi, když nám s organizací těchto
společensky-kulturních akcí pomůžete i Vy.

BEZ „VELKÉHO DĚKUJEME“ TO NEJDE
Rozvoj a fungování fotbalového klubu není postaveno pouze
na financích, ale i na lidech, kteří svému koníčku a zálibě obětují
svůj volný čas, úsilí a další energii, které napomůžou k fungování
složky jako celku. Touto cestou bych chtěl poděkovat za aktivitu
všem těm, kteří klubu TJ Pitín jakkoliv pomáhají a věnují mu
svůj čas. Právě tito lidé mají největší podíl na tom, že TJ Pitín
je složkou aktivní a utváří společensky-kulturní nástavbu pro
všechny spoluobčany v obci. Děkuji především Tomáši Poláchovi – vedoucí mužstva, Pavlovi (Bohušovi) Berčíkovi – pokladník,
údržbář atd., Marcele Berčíkové – provoz bufetu, panu Škovranovi – hlasatel, panu Juráskovi a Josefu Vaculínovi – za výběr
vstupného, Janě Krahulové – za praní dresů, Liboru Urbánkovi
– za obsluhu udírny, Pavlu Urbánkovi – trenér mužstva, a taky
všem hráčům a ostatním, kteří se na chodu klubu podílejí a podají pomocnou ruku při různých aktivitách.

PODPORA A PODĚKOVÁNÍ PODPOROVATELŮM
KLUBU TJ PITÍN
I v roce 2012 budeme potřebovat podporu od našich mecenášů, kteří přispívají na činnost a umožňují nám zabezpečit klub jak
po stránce finanční, tak i materiální. Za dlouhodobou či jednorázovou pomoc děkujeme: Obecnímu úřadu Pitín, statutárnímu
náměstku hejtmana Zlínského kraje Liboru Lukášovi, Nástrojářství Miloslav Klimeš, firmě JAMIBO zastoupené Josefem Jálem,
Milanu Kurtinovi – obchod Pitín, společnosti MORASTAV, s. r.
o., společnosti Vodohospodářské stavby Javorník – CZ, společnosti RM – FOREST, s. r. o., společnosti SYNER Morava, a. s.,
společnosti Lisoněk, s. r. o., a speciální poděkování patří rovněž
Nadaci Děti-kultura-sport a taky všem, kteří podporují náš klub
tím, že navštěvují naše utkání.

Na závěr mi dovolte, abych Vám ještě jednou za celou složku
TJ Pitín popřál klidné Vánoce a do nového roku 2012 především zdraví a správný tah na branku.
za TJ Pitín připravil Pavel Berčík
Pitínský zpravodaj
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Procházky
Je prosinec, první zimní měsíc. Advent. Lidé tráví svůj volný čas různě. Podle osobní nátury a zvyku. Já vás „vezmu ven“. I když v této
chvíli to bude jen vycházka na papíře, v představě. Tak poďme na procházku podél potoka. Po břehu Olšavy.
Začneme v dědině, třeba u mateřské školky. Olšava tu teče po dně koryta obehnaného vysokou kamennou zdí, klene se přes ni
široký betonový silniční most. A pod ním se do ní vlévá zatrubněný potůček pramenící kdesi v polích na Jarkoch pod Kopcama. Most
vytváří teplotní clonu, a tak je tady déle živo. Bude-li nám přát štěstí, můžeme tu uvidět pobíhat žlutobřichého ptáčka, jak komíhá svým
dlouhým ocasem a na dně potoka hledá hmyz. Je to konipas horský. Většina jeho druhů odlétá před zimním obdobím za potravou na jih
a západ Evropy až sever Afriky. Ojedinělí ptáci, najdou-li vhodné místo, zůstávají v naší republice.
Jest-li štěstí vydrží, hned na kraji mostu u splavu, či nad tišinou naproti Sokolské zahrady (kde je její sláva) anebo na podobných
místech v celém Kůtě, můžeme zahlédnout ledňáčka. Nevěříte? Jen věřte. V mimohnízdní době ho tady lze někdy pár dní vidět. A bylo-li
by v Olšavě dostatek drobných rybek, snad by tu i hnízdil. Pojďme dál a proti proudu.
Cesta – silnice vede převážně nad regulovaným korytem v celém Kůtě i dál ve Vodomči, šlape se nám tady pohodlně. A vlastně,
uvědomíme si i my mladší, že tomu tak nebylo vždy? Že vzhled obce i krajiny kolem se v posledním století zásadně a docela překotně
měnil? Pohled do kroniky by tu jistě byl užitečný. Však i v paměti starších je mnohé zaznamenáno. A je užitečné to občas slyšet. Oživit
vzpomínky. Mět „to“ na paměti. Co to? Že všechno hmotné je pomíjející. Aha, jsme na procházce. Zaměřme zase chvíli pozornost na
živáčky u potoka. Ryby v této době už aktivní nejsou. Snad alespoň zahlédneme ondatru. Celkem ještě uvidíme nějakou kočku, která si
tu s oblibou ověřuje svou loveckou zdatnost. Kde jsme teď? Stojíme někde před Berčíkovým či Hasoňovým. Zajímalo by mne, kde končí
Kůt a začíná Vodomča. Či snad se překrývají? Tady lze poměrně často, pozorovat koupající se kosi, vrabce, stehlíky, vzácněj strnady
i jiné. A také hejna sýkor prohledávající kamenné břehy porostlé mechem a travou. Odtud až po splav za Bajerovým je břeh potoka už
jen zčásti zpevněný dvěma řadami panelů na kamenném základu. Zastavme se na posledním silničním mostě v obci a dobře prohlédněme mělčiny. Mohl by tu lovit „vodní kos“ – skorec. Je o trochu menší než známý kos černý, převážně hnědý se smetanově zabarvenou
skvrnou táhnoucí se od zobáku až na prsa. Povím vám, proč zvlášť na něho upozorňuju. Vyvinul totiž ojedinělý způsob získávání potravy.
Živí se hlavně hmyzem žijícím ve vodě. Sbírá ho tak, že běhá po dně toku, pomocí křídel umí pod vodou i plavat, hledá ve všech škvírách
a zobákem převrací i menší kameny. Oči má kryté pohyblivou mžurkou a pod hladinou vydrží až minutu. Že je skutečným potápěčem
v ptačí říši dosvědčuje fakt, že i hnízdo si s oblibou staví kryté padající vodou, například v dutině splavu. A to je stálý pták, kterého z jeho
domovského úseku na potoku vystrnadí jen souvisle zamrzlá hladina.
Trochu jsme se, pravda, se skorcem zdrželi. Ale tento nehojný zvláštní pták pozornost přitahuje. A rád jsem vám ho představil. Nu,
zdá se mi, že někteří už mají zážitků z procházky tak akorát. Škoda. Potok tu má přirozenější vzhled, zážitek z něho je opravdovější,
syrovější. Třeba na kraji Dělnic vody omývají kus zvláštního železa. Nemýlím – li se, je to železniční most stržený povodní v roce 1911.
Odplavený a pohřbený až tu, za Zemánky.
Ale jo, pro dnešek stačí. A komu ne, může pokračovat sám.
Rozlučme se tedy. Před tím vás však ještě pozvu na další procházky. Tentokrát, ale bude třeba opravdu vyjít ven z domu. Rád bych
během roku uspořádal a vedl několik takových vycházek do přírody. V každém ročním období jednu, pokaždé někam. Na pár hodin ven,
starší i mladí spolu. Myslím, že v únoru by jsme to mohli poprvé zkusit. Dám včas vědět.
Tož nashledanú v novém roku.
Laďa Jál

Jak bývalo před námi
Podzim zima střídá,
Martin jede na koni,
divoce vlaje hříva,
chce chytit zpoždění.
Krajem mlhy táhnou
jako tuláci,
tma si sáhla na dno,
v horách větry burácí.
Vánoce,
mráz kreslí obrázky,
zas po roce
praskají provázky

pod stromkem na dárcích,
je čas, kdy srdce rozkvetou,
kdy nemyslíš na práci,
kdy stříbrnou trumpetou
zní hudba na duších,
čas, kdy ví i Vinettou,
že samota nesluší,
přání se před zrak připletou,
mám rád ten čas až po uši,
až do morku kostí,
chci k Vám přání doručit,
ať jsou Vaši stálí hosti
zdraví, radost, pohoda
víno, ženy, zpěv (pro pány)
víno, muži, zpěv (pro dámy),
dárků ať se urodí úroda
a síla, jakou má lev.
Bohumil Hrubý
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Pokud národ živou víru míval
v blahu žil a ctnostmi jen skvítal.
Chodce, jezdce svazovalo k sobě blíže
na pohranicích u cest dřevo kříže.
Před nímž křesťan hlavu poklonil,
kleče mnohou slzu uronil.
Doma večer, v poledne i zrána
všem je útěcha u kříže dána.
Kříž jim bázeň, ouzkost, bolest hojil,
každý sobě dřevo kříže svojil.
Modlitba u kříže znamení
posvětila lid i stavení.
Hospodyně moudrá, řádu dbalá,
bochník chleba křížem znamenala.
Rolník setbou křížky zdobenou,
váže, kropil vodou studenou.
Bývalo tak u nás kdysi dříve,
konejme tak dále každé chvíle,
chorobnost, jež tíží národ náš
svatým křížem nejlíp zažehnáš.
J. T.
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Naši noví občánci
7. 1.
30. 3.
6. 5.

Zlata Berkyová
Daniel Paška
Michal Pospíšil

23. 5.
2. 8.
13. 9.

Antonín Berčík
Luděk Jurásek
Adam Dawid Babiarski

Už nejsou mezi námi
21. 12. 2010
Miroslav Lišťák
26. 12. 2010
Jana Vodová
8. 3. 2011 Stanislav Voda
12. 3. 2011 Marie Novotná
11. 4. 2011 Josef Polách
26. 4. 2011 Josef Černíček
18. 6. 2011 Pavel Martinovič
9. 9. 2011 Jaroslav Savara
6. 10. 2011 Alois Salvet
4. 12. 2011 Růžena Chmelová

78 let
57 let
72 let
89 let
67 let
88 let
62 let
81 let
76 let
103 let

Komise pro občanské záležitosti

Zlatá svatba –

Emil a Marie Sukaní, František a Karla
Kovářovi
Diamantová svatba – Ludmila a Miroslav Juráskovi

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

Pitínský zpravodaj

celkem

muži

V letošním roce jsme oslavili tyto výročí našich občanů
70let - Sukaná Marie, Zemánková Věra, Pacoltová Stanislava, Peřestá Marie, Tvarůžek Josef
75 let - Caputová Ludmila, Peřestý Ladislav,
Machálková Zdenka, Šafářová Zdenka, Jarolímová Marie, Neradilová Ludmila, Šašinková Ludmila, Berčík František, Šašinková Marie, Tlustý Karel
80 let - Krahulová Františka, Spáčil Oto, Jurásková Ludmila, Savara Jiří
85 let - Sviták Karel, Stehlík František, Krahulová Anna
90 let - Ondráčková Marie
91 let - Pavlacká Hedvika
92 let - Kželuhová Ludmila
101let - Urbánková Marie
103 let - Chmelová Růžena

Věkové složení obce
k 30. 11. 2011
Ženy

Komise pro občanské záležitosti v naší obci zajišťuje konání akcí spojených s významnými jubilei našich občanů a pořádá vítání nových občánků do života.

Do 6 let

28

28

56

6 – 18

64

66

130

18 – 30

75

72

147

30 – 40

74

79

153

40 – 50

51

76

127

50 – 60

55

70

125

60 – 70

56

40

96

70 – 80

50

24

74

80 – 90

28

9

37

90 – 100

3

0

3

100 +

2

0

2

486

464

950

Celkem
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Významná životní jubilea
občanů naší obce v letošním roce

Dne 20. září 2011 oslavila
paní Marie Urbánková
vzácné jubileum 101 let.

VZPOMÍNKA
Dne 29. srpna 2011
ještě oslavila
paní Růžena Chmelová
vzácné jubileum 103 let
( 4.12. 2011)

Ke gratulantům se připojila i komise pro OZ a za obec popřál pan starosta.

