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Pokojné prožití svátků vánočních
a do nového roku hlavně pevné zdraví.
Obec Pitín
Rekonstrukce památníku
obětem I. a II. světové války

Vážení spoluobčané,
je tu poslední měsíc v roce. Měsíc, který nás naplňuje
očekáváním, sváteční náladou a který nás nutí zamyslet se
nad tím, jaké byly měsíce předchozí. A to nejenom v roce
2010, ale v celém volebním období 2006 – 2010.
Bylo to období, které se prezentovalo velkým objemem
nových nebo rekonstruovaných stavebních prací:
- odkanalizování obce a napojení na čističku odpadních
vod
- výstavby bytů pro nízkopříjmové občany
- vybudování cyklostezky Pitín – Bojkovice
- zateplení a rekonstrukce mateřské školy
- opravy chodníků včetně nových autobusových zastávek
- rekonstrukce návsi včetně pomníku padlým ve světových
válkách
- místní komunikace
- vybudování další etapy sportovního areálu Niva
Pro nás občany Pitína to bylo období tvrdé a poctivé
práce, zkoušky trpělivosti, odříkání, ztráty osobního pohodlí, ale i uspokojení nad tím, že tyto stavební akce měly smysl
a velký význam pro všechny občany. Jenom tyto hlavní stavební práce se vyžádaly investice kolem 85 miliónů korun.
A ještě další desítky miliónů investovalo Ředitelství silnic
Zlínského kraje do nově zrekonstruované komunikace
II/495. Krom těchto velkých akcí obec plnila veškeré povinnosti vyplývající ze zákona a realizovala mnoho malých
investičních akcí.
Nebyly to ovšem jen akce investiční, ale také řada akcí
kulturního a sportovního zaměření a některé se zde pořádají
- již každoročně.
Jak tedy hodnotit toto volební období? Z pohledu starosty, mohu říci, že to bylo volební období úspěšné. Proto
chci poděkovat všem, kteří se na tomto společném díle podíleli. Především zastupitelům obce, zaměstnancům základní
a mateřské školy, všem složkám a zaměstnancům obecního
úřadu a v neposlední řadě Vám, občanům Pitína.
A co mě k takovému hodnocení opravňuje? Tak to jsou
výsledky voleb, které dokazují, že cesta, kterou jsme si před
12 lety vytýčili je správná a vede k rozvoji a uspokojení potřeb občanů Pitína. A to navzdory nekorektní předvolební
kampani. Vážení občané, velmi si cením Vaší důvěry, podpory a upřímně za to děkuji.
Ve volbách jste si zvolili nové zastupitele a tím vlastně
také rozhodli o dalším dění v obci během nastávajícího
období. Za všechny kandidáty, zvláště pak za ty, kteří byli
zvoleni, Vám patří poděkování, především za to, že občanům není lhostejné, kdo se bude na správě obce další čtyři
roky podílet. I když mohou na výsledky voleb být nejrůznější
názory, volbu občanů je nutné respektovat s tím, že musí být
pro nově zvolené zastupitele obrovským závazkem k tomu,
aby v následujícím období Vaši důvěru nezklamali.
Co nás čeká v nejbližším období? Pokračování výstavby
sportovního areálu (koupaliště), oprava kulturního domu,
pokračování oprav komunikací a chodníků v obci a v lokalitě Pitínských pasek, úprava hřbitova a prostranství kolem
kostela a další.
Závěrem nám všem chci popřát krásné a požehnané prožití svátků vánočních a v novém roce vše dobré, pevné zdraví,
mnoho pracovních úspěchů a spokojenosti v kruhu nejbližších a boží ochranu po celý příští rok.
Martin Zálešák, starosta
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Pitínský zpravodaj

Z jednání Zastupitelstva obce Pitín
Zastupitelstvo obce Pitín
č. 16 – 4. 12. 2009
• vzalo na vědomí zprávu o činnosti
Rady obce Pitín č. 13 za období od 4.
8. 2009 do 5. 11. 2009
• vzalo na vědomí hospodaření obce za
období 1. – 10. 2009
• schválilo III. změnu rozpočtu Obce Pitín 2009
• schválilo rozpočtové provizorium hospodaření obce Pitín na rok 2010 až
do schválení řádného rozpočtu obce
na rok 2010, po dobu rozpočtového
provizoria bude měsíčně čerpána max.
1/12 provozních výdajů z roku 2009
• vzalo na vědomí hospodaření Mateřské školy Pitín a hospodaření Základní školy Pitín za období 1. – 9. 2009
• vzalo na vědomí hospodaření spol.
Lesy Pitín za období 1. – 9. 2009
• schválilo 15 členné zastupitelstvo
Obce Pitín ve volebním období 2010 –
2014

č. 17 – 26. 2. 2010
• schválilo hospodaření obce za období
1. – 12. 2009, audit obce za rok 2009,
příloha č. 2/ZO17/2010, členové ZO
dodatečně obdrží skutečnosti týkající
se stavu úvěrového účtu a jeho čerpání
a stavu běžného účtu k 31. 12. 2009
• schválilo rozpočet obce Pitín na rok
2010, celkové příjmy rozpočtu obce
ve výši 19.635.000,- Kč, financování
ve výši 3.481.000,- Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 23.116.000,- Kč,
v roce 2010 nebude Spol. Lesy Pitín
platit nájem obci, rozpočtové limity do
10.000,- Kč starosta, do 500.000,- Kč
rada obce, členové ZO dodatečně obdrží zpracování úvěrového účtu a dotací z EU
• schválilo hospodaření Mateřské školy
Pitín a hospodaření Základní školy Pitín za období 1. – 12. 2009
• schválilo hospodaření spol. Lesy Pitín
za období 1. – 12. 2009
• schválilo smlouvu č. O/0242/2010/
DOP o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní
obslužnosti na území Zlínského kraje a pověřilo starostu podepsáním
smlouvy
• schválilo předání přechodové konstrukce na trati Staré Město – Vlárský
Průsmyk v km 133,462 Správě železniční dopravní cesty, s.o., Zlín a pověřilo starostu k podpisu potřebných
právních aktů
č. 18 – 4. 6. 2010
• vzalo na vědomí hospodaření obce za
období 1. – 3. 2010
• vzalo na vědomí hospodaření Mateřské školy Pitín a hospodaření Základní školy Pitín za období 1. – 3. 2010
• vzalo na vědomí hospodaření spol.
Lesy Pitín za období 1. – 3. 2010
Pitínský zpravodaj

•

•

•

•

a ukládá RO na nejbližším zasedání
navrhnout řešení vzniklých ekonomických problémů společnosti
schválilo uzavření dodatku č. 1 k úvěrové smlouvě číslo 0227347439 ze dne
22. 6. 2009, jehož předmětem je prodloužení splatnosti úvěru do 31. 7.
2010 s možností prodloužení do 30.
11. 2010, ostatní náležitosti úvěrové
smlouvy zůstávají beze změny a pověřilo starostu podepsáním dodatku
schválilo výjimku z počtu žáků na školní rok 2010/2011, obec se zavazuje
uhradit zvýšené náklady spojené s výjimkou
vzalo na vědomí zprávu o jednání
Rady obce Pitín č. 14 za období od 27.
11. 2009 do 27. 4. 2010
schválilo změnu návrhu územního
plánu Pitín, úpravu prostoru pro účely
smíšené výroby rozdělit na plochu pro
zahrádkářské osady počínaje parc.č.
385 a konče parc. č. 398/2 a parcelu
463/7 včetně

č. 19 – 3. 9. 2010
• po ověření ve smyslu ustanovení § 54
odstavce 2 zákona číslo 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Územního
pláni Pitín není v rozporu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu rozhodlo
v souladu s ustanovením § 172 odst.
5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy, vydává ve
smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c)
stavebního zákona za použití ust. § 43
odst. 4 stavebního zákona, v souladu
s ustanovením § 171 až 174 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy Územní
plán Pitín, ukládá starostovi zajistit
veřejnou vyhláškou oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010
vyvěšením na úřední desce Obecního
úřadu a rovněž tak zveřejnit způsobem
umožňující dálkový přístup
• zrušuje Obecně závaznou vyhlášku
obce Pitín o územním plánu sídelního
útvaru Pitín ze dne 15. 12. 2000, která
nabyla účinnosti 31. 12. 2000, včetně
navazujících vyhlášek:
- obecně závaznou vyhlášku ke změně
č. 1 ÚPSÚ Pitín ze dne 5. 10. 2001,
která nabyla účinnosti dne 21. 10.
2001

- obecně závaznou vyhlášku ke změně
č. 2 ÚPSÚ Pitín ze dne 17. 5. 2002,
která nabyla účinnosti dne 4. 6.
2002
• vzalo na vědomí zprávu o jednání
Rady obce Pitín č. 15 za období od 18.
5. 2010 do 15. 7. 2010
• vzalo na vědomí hospodaření obce za
období 1. – 6. 2010
• schválilo I. změnu rozpočtu Obce Pitín
2010
• vzalo na vědomí hospodaření Mateřské školy Pitín a hospodaření Základní školy Pitín za období 1. – 6. 2010
• vzalo na vědomí hospodaření spol.
Lesy Pitín za období 1. – 6. 2010
• schválilo odprodej plynovodní přípojky v délce 14m Jihomoravské plynárenské, a.s. v ceně 26.461,- Kč a pověřilo starostu podepsáním smlouvy
č.1 - 12. 11. 2010
• schválilo, že volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady obce bude
veřejná
• zvolilo starostou pana Martina Zálešáka, nar. 11. 10. 1957, bytem Pitín 337
• zvolilo místostarostou Mgr. Davida
Lukáše, nar. 26. 6. 1984, bytem Pitín
341
• zvolilo další členy rady obce Pavla
Berčíka, nar. 30. 3. 1968, bytem Pitín
342, Hanu Šleglovou, nar. 15. 4. 1961,
bytem Pitín 302, Mgr. Bc. Václava Peřinu, nar. 5. 2. 1968, bytem Pitín 6
• schválilo, že starosta bude svoji funkci
vykonávat jako uvolněný, ostatní funkce budou
• zastupitelé vykonávat jako neuvolnění
• stanovilo v souladu s § 72 a § 84 odst.
2 písm. n) zákona o obcích měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty
jako neuvolněného člena ZO ve výši
9.000,- Kč, odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena ZO ve výši 300,Kč, odměnu za výkon funkce člena
rady obce 900,- Kč, odměna za výkon
funkce předsedy výboru, komise 900,Kč, odměna za výkon funkce člena výboru a komise 300,- Kč
• schválilo, aby kontrolní a finanční výbor byly pětičlenné
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Z jednání Rady obce Pitín
Rada obce Pitín
č. 75 – 27. 11. 2009
• doporučila ZO vzít na vědomí hospodaření obce 1. – 10. 2009, schválit III.
Změnu rozpočtu obce Pitín a schválit
rozpočtové provizorium hospodaření
Obce Pitín na rok 2010, až do schválení řádného rozpočtu obce na rok 2010
• doporučila ZO vzít na vědomí hospodaření Mateřské školy Pitín za období
1. – 9. 2009
• doporučila ZO vzít na vědomí hospodaření Základní školy Pitín za období
1. – 9. 2009
• doporučila ZO vzít na vědomí hospodaření spol. Lesy Pitín s.r.o. za období
1. – 9. 2009
• doporučila ZO ke schválení 15 členné
zastupitelstvo Obce Pitín v příštím volebním období
• vybrala firmu Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o., Benátky 17,
Veselí nad Moravou k realizaci akce
„Památník obětem I. a II. světové války“ – nabídková cena 921.218,- Kč vč.
DPH a pověřila starostu podepsáním
smlouvy
• doporučila ZO schválit výměnu pozemků část parcely č. 5456/7 ve vlastnictví Obce Pitín za stavební parcelu
č. 36 vlastník Oldřich Kozelek po geometrickém zaměření pozemků
• schválila odměnu ředitelce ZŠ dle
předloženého návrhu
• schválila žádost o pokácení dvou lip
ve středu obce u pomníku, z důvodu
úpravy středu obce, bude provedena
nová výsadba

č. 76 – 12. 1. 2010
• schválila VI. změnu rozpočtu Obce Pitín 2009
• schválila zrušit pohledávky s nízkou
pravděpodobností uhrazení - poplatky za psy v letech 2000 – 2007 v částce
1.730,- Kč, poplatky za odpad v letech
2000 – 2006 v částce 16.050,- Kč a za
vystavené faktury v letech1998 – 2000
v částce 23.436,- Kč
• neschválila Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů na provoz ZŠ T.G.M.
Bojkovice za školní rok 2008/2009
a pověřila starostu dalším jednáním
• schválila odměnu ředitelce ZŠ dle
předloženého návrhu
• schválila odměnu ředitelce MŠ dle
předloženého návrhu
• schválila Dodatek pro rok 2009 – úprava ceníku č. 5 s firmou RUMPOLD
UHB, s.r.o., Uherský Brod a pověřila
starostu podepsáním dodatku

č. 77 – 27. 1. 2010
• vzala na vědomí plnění rozpočtu Obce
Pitín 1. – 12. 2009
• odsouhlasila rozpočet Obce Pitín na
rok 2010 a doporučila ZO ke schválení
• doporučila ZO schválit hospodaření
4

MŠ za rok 2009
• doporučila ZO schválit hospodaření
ZŠ za rok 2009

•

č. 78 – 23. 2. 2010
• doporučila ZO schválit rozpočet Obce
Pitín na rok 2010
• schválila návrh rekonstrukce pomníku

•

č. 79 – 10. 3. 2010

•

• vzala na vědomí přidělení dotace na
výměnu oken a zateplení kulturního
domu a pověřila starostu podat žádost
o prodloužení čerpání dotace na rok
2011
• schválila vedení účetnictví v MŠ Pitín
a ZŠ Pitín ve zjednodušeném rozsahu
od 1. 1. 2010 a odpisové plány obou
příspěvkových organizací
• schválila rozdělení fin. prostředků organizacím na rok 2010 následovně:
Český zahrádkářský svaz 4.000,- Kč,
OREL – jednota Pitín 19.000,- Kč,
ČČK 8.000,- Kč, TJ Sokol Pitín 8.000,Kč, Český svaz včelařů 4.000,- Kč, MS
Pitín – Hostětín 10.000,- Kč a 10.000,Kč na zaplacení kapely na hodovou
zábavu, TJ Pitín 45.000,- Kč, klub důchodců budou uhrazeny náklady na
přednášky do částky 2.000,- Kč
• schválila přidělení bytu č. 10 v budově
čp. 360 Lence Brtničkové, Dolní Paseky 5115, Zlín

č. 80 – 30. 3. 2010
• schválila „Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů na provoz ZŠ T.G.M.
Bojkovice a školní jídelny ve školním
roce 2008/2009“ s Městem Bojkovice,
podíl nákladů Obce Pitín je 202.585,Kč a pověřila starostu podepsáním
smlouvy
• vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní
situaci za rok 2009 v Obci Pitín, Policie
ČR – Obvodní oddělení Bojkovice
• schválila mandátní smlouvu se společností AIP o výkonu technického dozoru staveb Sportovní areál U hřiště
v Pitíně I. a II. etapa a úprava středu
Obce Pitín, cena vč. DPH 178.500,- Kč
• schválila žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně
postižené ZK – Uherské Hradiště ve
výši 500,- Kč a Občanskému sdružení
Nedoslýchaví Slovácka – Uherský Ostroh ve výši 1.000,- Kč
• schválila Dodatek č.1 k veřejnoprávní
smlouvě ze dne 15. 3. 2004, uzavřené
mezi Městem Bojkovice a Obcí Pitín
k zajištění výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích ve znění dalších předpisů

č. 81 – 13. 4. 2010
• schválila příspěvek 1.050,- Kč Základní škole praktické v Bojkovicích, který
je určen jako účastnický poplatek pro
žákyni naší obce na akci „10. Letní hry

•

české speciální olympiády – Memoriál
Olgy Havlové“ v Praze
schválila dodatek pro rok 2010 – úprava ceníku č.1s firmou RUMPOLD
UHB,s.r.o., Uherský Brod a pověřila
starostu podepsáním dodatku
schválila zvýšení úvazku účetní Obce
Pitín z 0,60 na 1,00 pracovního úvazku
vzala na vědomí zprávu jednatele společnosti p. Turzy o hospodaření spol.
Lesy Pitín s.r.o. v roce 2010
doporučila ZO schválit odkup části pozemku parc.č. 2762/1, vlastník
Obec Pitín, o výměře cca 5m2, p. Radomíru Kovářovi, po geometrickém
zaměření pozemku

č. 82 – 27. 4. 2010
• vybrala návrh na barevné provedení
fasád objektů ve sportovním areálu
v Pitíně u hřiště v barvě zelené
• vzala na vědomí program slavnostního otevření realizovaných staveb
v Obci Pitín v letech 2008 – 2010 dne
8. 5. 2010

č. 83 – 18. 5. 2010
• doporučila ZO vzít na vědomí hospodaření obce za 1. – 3. 2010
• doporučila ZO vzít na vědomí hospodaření Mateřské školy Pitín za období
1. – 3. 2010
• doporučila ZO vzít na vědomí hospodaření Základní školy Pitín za období
1. – 3. 2010
• doporučila ZO vzít na vědomí hospodaření spol. Lesy Pitín s.r.o. za období
1. – 3. 2010
• doporučila ZO schválit žádost o povolení vyjímky z počtu žáků v ZŠ na
školní rok 2010/2011
• doporučila ZO delegovat na řádnou
valnou hromadu společnosti SVK, a.s.
starostu Obce Pitín Martina Zálešáka

č. 84 – 1. 6. 2010
• doporučila ZO schválit dodatek č. 1
k úvěrové smlouvě č. 0227347439
• schválila přidělení bytu č. 11 v budově
č.p. 360 p. Josefu Jakoubkovi, Lipov
č.p. 475
• vzala na vědomí oznámení o konání
veřejného projednání o upraveném
a posouzeném návrhu územního plánu Pitín, dne 3. 6. 2010 v 9:30 hod. na
Obecním úřadě v Pitíně

č. 85 – 16. 6. 2010
• pověřila jednatele společnosti p. Turzu provést rozbor hospodaření společnosti Lesy Pitín s.r.o. v letech 2006
– 2009 a průběh a výhled hospodaření
v roce 2010 do příštího jednání RO
• pověřila starostu jednáním s firmou
VHS Javorník o vyčíslení nákladů na
provedené práce v obci Pitín a možnosti jejich úhrady
• schválila provést úpravy komunikací na Pitínských pasekách v ceně
Pitínský zpravodaj

Z jednání Rady obce Pitín
100.000,- Kč

č. 86 – 15. 7. 2010
• vzala na vědomí zprávu jednatele společnosti p. Turzy o hospodaření spol.
Lesy Pitín, s.r.o. v uplynulém období
letošního roku
• neschválila žádost o odprodej části
pozemku parc. č. 5388/1, ve vlastnictví obce Pitín, v k.ú. Pitín,Heleně De
Michele Švarcové a Francescu De Michele, Pitín
• neschválila žádost o odprodej části
pozemku parc. č. 5388/1, ve vlastnictví
obce Pitín, v k.ú. Pitín, Marii a Miroslavu Barboříkovým
• schválila smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/1459/2010/KH
ve výši 110.000,- Kč a pověřila starostu
podepsáním smlouvy
• vzala na vědomí realizaci oplocení pozemku parc. č. 385, Obec Pitín je vlastníkem sousedních pozemků
• vzala na vědomí vybudování zídky,
které bylo realizováno na pozemku
parc. č. 5388/1 a náklady byly uhrazeny p. Helenou De Michele Švarcovou
a p. Francescem De Michele a zídka je
jejich vlastnictvím
• schválila smlouvu s Ing. Ivanem Kučerou o ověření účetní závěrky za účetní
období roku 2010 a pověřila starostu
podepsáním smlouvy
• schválila smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
města Uh. Hradiště č. EKO/598/2010
ve výši 35.000,- Kč, na provoz místní
knihovny a pověřila starostu podepsáním smlouvy
• schválila dodatek pro rok 2010 –
úprava ceníku č. 2 s firmou Rumpold
UHB, s.r.o. a pověřila starostu podepsáním dodatku
• schválila odměnu ředitelce ZŠ a ředitelce MŠ dle předloženého návrhu
• vzala na vědomí předvolání k okresnímu soudu dne 18. 8. 2010 o určení
neplatnosti odvolání z funkce ředitelky školy a pověřila JUDr. Jiřího Frajta
podat návrh na smír s Mgr. Alenou
Malinovou

náklady na obecním pozemku parc.
č. 5388/1, výsadba nesmí zabraňovat
v přístupu k pozemkům ostatních majitelů

č. 88 – 16. 6. 2010
• pověřila jednatele spol. Lesy Pitín p.
Turzu doplněním údajů příjmů, výdajů, závazků, pohledávek k 31. 12.
v letech 2005 – 2009 a předložením
přehledové tabulky členům ZO
• doporučila ZO vzít na vědomí hospodaření Mateřské školy Pitín za období
1. – 6. 2010
• doporučila ZO vzít na vědomí hospodaření Základní školy Pitín za období
1. – 6. 2010
• doporučila ZO schválit odprodej části
pozemku parc.č. 4960/1 ve vlastnictví
obce Pitín p. Vlastimilu Matyášovi, po
dodání geometrického plánu a splnění ostatních náležitostí
• doporučila ZO schválit odprodej části
pozemku parc. č. 5455/1ve vlastnictví
obce Pitín, oddělené parcely - pozemek parc. č. st. 545 o výměře 15m2 zastavěná plocha, pozemek parc. 546/1
o výměře 14m2 zastavěná plocha,
pozemek parc. č. st. 5455/8 o výměře
98m2 ostatní plocha, manželům Karlovi a Zdence Machálkovým
• pověřila starostu dodat JUDr. Frajtovi okresním soudem požadované
dokumenty k soudnímu sporu s Mgr.
Alenou Malinovou o určení neplatnosti odvolání z funkce ředitelky školy
• doporučila ZO schválit prodej plynovodní přípojky v délce 14m Jihomoravské plynárenské, a.s. v ceně
26.461,- Kč
• schválila dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo „Úpravy středu obce“ s firmou VHS Javorník – CZ s.r.o., cena
2.489.553,- Kč bez DPH a pověřila
starostu podepsáním dodatku č. 1

č. 89 – 14. 9. 2010

tovního areálu v zimním období při
provozu nafukovací haly
Provozní doba: po - pá 13:00 – 22:00
hod. ,so - ne, svátky – 10:00 – 22:00
hod.
Ceník: po – pá 13:00 – 18:00 hod. 270,- Kč/hod., po – pá 13:00 – 18:00
hod. - 300,- Kč/hod (bez obj. 1 den
předem), po – pá 18:00 – 22:00 hod.
- 350,- Kč/hod, so – ne, svátky 10:00
– 22:00 hod. - 350,- Kč/hod., permanentka 3.500,- Kč - 10 +1 hodina
zdarma, poplatek za použití sprchy
20,- Kč
• pověřila starostu pozvat uchazeče
o místo správce sportovního areálu
k ústnímu pohovoru dne 30. 8. 2010
od 15:00 hod.

č. 90 – 30. 9. 2010
• schválila na obsazení pracovního místa správce sportovního areálu v Niva
v Pitíně p. Janu Šustkovou

č. 91 – 9. 11. 2010
• schválila úpravu cen za pronájem nafukovací haly ve Sportovním areálu
Niva v Pitíně, zvýhodněná cena při
objednání den předem po – pá od
18:00hod., so – ne, svátky – 320,- Kč/
hod., permanentka 3.000,- Kč/10hod.
• schválila dodatek pro rok 2010 –
úprava ceníku č. 3 s firmou Rumpold
UHB, s.r.o., Uherský Brod a pověřila
starostu podepsáním dodatku
• pověřila Ing. Kateřinu Kovářovou,
aby zastupovala Obec Pitín na soudním jednání ve věci určení neplatnosti odvolání z funkce ředitelky školy
s Mgr. Alenou Malinovou, datum jednání bude upřesněn
• schválila Smlouvu o půjčce na akci
Úprava středu obce s firmou VHS Javorník-CZ s.r.o., Veselí nad Moravou
v částce 2.187.464,- Kč se splatností od
15. 1. 2011 a pověřila starostu podepsáním smlouvy

• schválila provozní dobu a ceník spor-

č. 87 – 10. 8. 2010
• schválila výjimku z počtu dětí ve třídách mateřské školy ve školním roce
2010/2011
• doporučila ZO vzít na vědomí hospodaření za 1. – 6. 2010
• doporučila ZO schválit 1. změnu rozpočtu 2010 Obce Pitín
• pověřila starostu vyhlásit dne 16. 8.
2010 výběrové řízení na obsazení pracovního místa správce sportovního
areálu, odevzdání přihlášek je do 3. 9.
2010 do 13:00
• schválila žádost Francesca de Michele
na výsadbu keřové zeleně na vlastní
Pitínský zpravodaj
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Volby do Zastupitelstva obce Pitín
Ve dnech 15. a 16, října 2010 se konaly volby do zastupitelstva obce Pitín. V Pitíně kandidovali do zastupitelstva obce - Občanské
demokratické strana, Komunistická strana Čech a Moravy, Nezávislí, Česká strana sociálně demokratická, Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová, TOP 09.
V každém uskupení kandidovalo 15 občanů, celkem 90 kandidátů.
V obci Pitín bylo v seznamu voličů zapsáno celkem 767 občanů, z toho se voleb zúčastnilo 568 voličů, což je asi 74 %.

Nově zvolené zastupitelstvo
obce Pitín
Zvolení:
Počet hlasů
Občanská demokratická strana
– celkem 2015
---------------------------------------------------Libor Lukáš
258
Martina Berčíková
208
Pavel Berčík
156
David Lukáš
149
Komunistická strana Čech a Moravy
– celkem 1117
---------------------------------------------------Jakub Peřestý
143
Vladimír Pacolt
104
Nezávislý
– celkem 859
---------------------------------------------------Dagmar Maňasová
137
Václav Peřina
99
Česká strana sociálně demokratická
– celkem 706
---------------------------------------------------František Vrba
81
Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová
– celkem 2495
---------------------------------------------------Martin Zálešák
284
Petr Berčík
205
Hana Šleglová
196
Jana Peléšková
188
Zdeněk Ševčík
186
TOP 09
– celkem 685
---------------------------------------------------Milan Navrátil
103

Pořadí náhradníků:

Hlasy:

Volební strana č. 1 – ODS
Karel Bartoš
Alena Kúdel ová
Martina Savarová
Pavel Urbánek
Pavel Savara
Ondřej Kúdela
Petr Kavka
Miloslav Jančařík
Karel Salvet
Tomáš Škarpa
Josef Jál

140
123
131
118
125
102
133
91
88
82
111

Volební strana č. 2 – KSČM
Zdeněk Slámečka

102
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Petr Husták
Jiří Machálka
Milan Bláha
Peter Jankovič
Marek Datinský
Lumír Stehlík
Milan Bulejko
Josef Polách
Martin Šlegl
Marián Krahula
Zdeněk Slámečka
Karel Peřestý

100
82
57
51
56
56
61
57
70
46
56
76

Volební strana č. 3 – Nezávislý
Jaroslav Chmela
Kateřina Kovářová
Anna Urbánková
Daniela Salvetová
Pavel Tvarůžek
Josef Šlegl
Vladimír Jál
Ladislava Zemánková
Kateřina Ševčíková
Josef Šlegl
Pavel Hasoň
Zbyněk Raška
Eva Sedláková

85
72
69
39
27
51
45
33
46
62
58
22
14

Volební strana č. 4 – ČSSD
Stanislav Voda
Blanka Peřestá
Karel Matocha
Kateřina Kučerová
Dana Mašejová
Šárka Škodová
Eva Jálová

68
65
57
56
41
41
49

Miroslav Jurásek
Alena Malinová
Rostislav Bajer
Olga Kořenková
Jana Krahulová
Lubomír Peřestý
Zdeněk Staněk

28
51
45
31
31
29
33

Volební strana č. 5 – KDU-ČSL
Karel Salvet
Marie Holíková
Josef Šustek
Jaroslav Stratil
Marcela Savarová
Zdeňka Šašinková
Kateřina Kavková
Miroslav Lišťák
Stanislav Habáník
Josef Spáčil

168
162
174
138
176
156
129
120
104
109

Volební strana č. 6 – TOP 09
Otakar Savara
Miroslav Savara
Michal Vrba
Josef Machynka
Radek Černobila
Jiří Kavka
Miroslava Dufková
Věra Vrbová
Luděk Jurásek
František Berčík
Michal Michalčík
Pavel Urbánek
Richard Koželuha
Lenka Jálová

81
69
63
54
52
41
17
35
46
24
25
39
18
18

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných
ve dnech 28. a 29. května 2010 v obci Pitín
Celkový počet voličů v Obci Pitín
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
Volební účast
Číslo strany
1
4
5
6
9
12
13
14
15
17
18
20
21
23
24
25
26

Název strany
OBČANÉ.CZ
Věci veřejné
Konzervativní strana
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
Moravané
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
STOP
TOP 09
KDU - ČSL
Volte pravý blok
Strana zelených
Suverenita
Česká pirátská strana
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana svobodných občanů
ODS

755
490
65%
Počet hlasů
19
69
123
3
30
40
105
6
9
3
1
82

Pitínský zpravodaj

Vážení spoluobčané,
Čas úklidů, pečení, příprav a bilancování jsou předzvěstí
toho, že k nám opět zavítaly nejkrásnější svátky v roce, kterými Vánoce pro každého z nás bezesporu jsou. Pevně věřím,
že si tyto sváteční dny užijeme v poklidu a v teple rodinného
krbu. Zapomeňme v této době na chmury, které současné životní tempo mnohdy přináší, a užívejme si těchto výjimečných
chvil, na které jsme se těšili. Závěr roku vždy každého z nás
nutí bilancovat a hodnotit jaký vlastně uplynulý rok byl. Ne
jinak tomu je u mě. Já svůj končící rok hodnotím pozitivně
a hledám na něm především ty kladné věci. Nezapomínám
však na chvíle, kdy se mi všechno nepodařilo. Právě z těchto
chvil si beru příklad a stávají se pak pro mě motivací do dalšího životního cyklu, který před sebou mám. Byl to taky rok,
který česká média označovala jako rokem supervolebním,
protože se konaly jak volby do parlamentu České republiky,
ale taky do obecních a městských zastupitelstev. Pevně věřím,
že většina využila svého práva a splnila si tak svou občanskou povinnost. V mém aktivním životě nastala po komunálních volbách zásadní změna. Byl jsem zvolen místostarostou
a budu se tak podílet na rozvoji naší obce. Tuto moji novou
náplň beru jako velkou výzvu, protože chci přicházet s novými nápady, které nám pomohou k tomu, aby se nám zde žilo
lépe. Jako nová nastupující generace chci svým aktivním přístupem přinést svěží vítr a dynamiku, aby se veřejná služba
zakládala na kvalitní komunikaci a týmové spolupráci. Věřím
totiž, že společně dokážeme více a tím pádem posuneme naši
obec zase o kus dál. Budu především podporovat spolkovou
činnost v obci, protože právě spolková činnost buduje tvář
obce navenek. Sekundárně budu podporovat společenské
a kulturní aktivity v obci. Věřím, že se budeme v hojném počtu
scházet na různých společenských událostech, kterými kulturní život obci oživíme a užijeme si společně přátelské nálady.
Za posledních pět let se naše obec výrazným způsobem změnila. Proběhla celá řada významných investičních akcí, které
vtiskly Pitínu novou a hezčí tvář. Pevně věřím, že společnou
týmovou prací se nám podaří realizovat další vize a představy.
Hlavní událostí, která se pomalu blíží, bude dokončení 3. etapy sportovního areálu „NIVA“, kdy se bude jednat o výstavbu
rekreačního bazénu spolu s dalším příslušenstvím. Sportovní
areál je již nyní dominantou Pitína, poněvadž v širokém okolí
takto ucelený komplex sportovišť není k dispozici. Věřím, že
se i díky těmto sportovištím zatraktivní turistický ruch, který
se v krásné krajině Bílých Karpat nabízí. Nesmíme však v této
souvislosti opomenout skutečnost, že je nezbytně nutné, najít
takový model, který zaručí efektivní provozování celého areálu. Nicméně již teď věřím, že se všichni s radostí budeme na
tomto místě setkávat a to nejen při sportovních událostech,
ale i při hudebně – kulturních aktivitách, které se zde budou
odehrávat. Budu rovněž nápomocen v úsilí, aby se podařilo získat finanční prostředky na opravu našeho kulturního
domu, abychom tak měli důstojné místo pro konání různých
společenských, školních a jiných akcí. Především kulturní
dění v obci chci podporovat a rozvíjet. V plánech, které před
námi jsou, bych mohl pokračovat dále, ale vím, že ke každému úkolu budu přistupovat s pokorou a budu očekávat i zapojení vás všech, kteří budou mít zájem se k tématům vyjádřit
či podat pomocnou ruku.
Vážení spoluobčané, užijte si krásné a požehnané Vánoce
v kruhu svých nejbližších a do nového roku 2011 vám přeji
především hodně zdraví a úspěchů.
David Lukáš, místostarosta
Pitínský zpravodaj

POLICIE INFORMUJE.
Bezpečnostní situace v Obci Pitín je dlouhodobě 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 tyto případy:
• majetková trestná činnost
4
• majetkové přestupky
5
• požár
1
• přestupky na úseku ochrany
před alkoholismem a jinými toxikomániemi 2
• přestupky proti občanskému soužití
2
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 2011 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.
Poslední svoz komunálního odpadu v roce 2010 proběhne 31. 12. 2010 v roce 2011 bude svoz probíhat každý
sudý týden v pátek – první svoz 14. 1. 2011.
Svoz tříděného odpadu
- papír, sklo
- 1x/měsíc.
- plast
- 1x/týden

Vážení spoluobčané,
ZO KSČM v Pitíně Vám přeje v roce 2011 hodně spokojenosti a hlavně pevné zdraví.
Děkujeme všem, kteří nám v komunálních volbách v roce 2010 dali svůj hlas.
Karel Peřestý, ZO KSČM Pitín
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Základní škola
Vzdělávání má přinášet dětem nové vědomosti, poznatky,
první životní zkušenosti, ale také praktické dovednosti. Zde má
základní škola nezastupitelnou úlohu, kterou nelze ničím nahradit.
Na počátku školní docházky se děti naučí psát, číst a počítat,
což je podstata gramotnosti a základ dalšího vzdělávání. Dnes
už většina rodičů ví, že je potřeba získat co nejlepší základy a že
je k tomu nutné, aby dítě bylo ve škole spokojené.
Myslím si, že ve školním roce 2009/2010 se nám podařilo naši
školu zase posunout o kousek dál. Podařilo se nám zvýšit úroveň
nejen materiální, ale i úroveň vzdělávání.
Pro ověření úrovně naší školy ve vzdělávání v porovnání s ostatními základními školami jsme přihlásili žáky třetího
a pátého ročníků do celorepublikových srovnávacích testů, které připravila firma SCIO. Závěry hodnocení jednotlivých žáků
z těchto testů odpovídaly tomu, jak je jejich pedagogové hodnotí během školní výuky. Testy ukázaly, že naše dvě žákyně měly
nadprůměrné studijní předpoklady, což se potvrdilo i při jejich
úspěšném přijetí na víceleté gymnázium v Uherském Brodě a ve
Slavičíně. Jedním z důležitých závěrů bylo potvrzení dlouhodobého snižování úrovně čtenářské gramotnosti, především čtení
s porozuměním. V matematice se potvrdila nižší úroveň logiky,
porozumění a aplikace v běžném životě.
Proto jsme se ve vyučovacím procesu důsledněji zaměřili na
získávání a zkvalitňování těchto dovedností. Změnili jsme přístupy, metody a formy výuky. Vyměnili jsme naše za učebnice,
které získaly ocenění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to Medaili 1. stupně. Tyto učebnice už používá více jak
tisíc škol u nás.
Chtěli jsme naši školu posunout dále, a proto jsme provedli
dotazníkové šetření „Mapa školy pro základní školy 2009/2010“,
které bylo opět prováděnou firmou Scio.
Tohoto šetření se zúčastnili žáci, rodiče a učitelé. Všichni
zúčastnění odpovídali na otázky elektronickou cestou ze svého domova. Celkem odpovídalo 49 žáků, 46 rodičů a 4 učitelé.
Naše škola pak byla srovnávána se 76 školami.
V dotaznících zazněla mimo jiné otázka: „Co podle Vás/Tebe
patří mezi hlavní úkoly školy?“ Tato otázka byla zvolena proto,
že kromě donedávna upřednostňovaných cílů “získat co nejvíce
informací“ nebo „co nejlépe připravit na přijímací zkoušky“ se
postupně uplatňují i další vzdělávací cíle, a to zejména osvojení
dovedností, které žáci mohou využívat i v dalším životě.
Rodiče i učitelé dávali prioritu získávání maxima znalostí
a vědomostí. Druhotným úkolem byla spolupráce v kolektivu
a umění jednat s lidmi. Kvalitní výuka by ale měla obsahovat
jak oblast získávání znalostí, tak oblast osvojování některých
dovedností. Zejména jde o schopnosti samostatného učení, vzájemné spolupráce, věcné argumentace a vyhledávání informací.

8

Důležitou roli hraje také to, zda výuka probíhá zajímavým způsobem a je zaměřena na využití získaných informací či dovedností v běžném životě. Učitelé průběh a kvalitu výuky hodnotili
pozitivně a podle jejich hodnocení je naše škola lepší než 69%
zúčastněných škol.
Další oblastí, která se vyhodnocovala, se týkala vzájemných
vztahů školy, žáků a rodičů. Tato oblast je významnou složkou
školního prostředí a její hodnocení ovlivňuje zejména to, jak
jsou rodiče informováni o dění ve škole, zda mohou ovlivňovat
její chod nebo jaké je jednání učitelů vůči žákům. Rodiče jsou
podle vlastního hodnocení o dění v naší škole informování dobře. Za otázku, zda rodiče mohou ovlivňovat chod školy a její budoucnost, získala škola 1,97 bodů ze 4 možných. Průměrné hodnocení ve všech školách bylo 1,84 bodů. V dotaznících bylo dále
zjišťováno, čeho si na naší škole rodiče a učitelé nejvíce váží. Rodiče nejčastěji odpovídali, že si váží přístupu učitelů k žákům,
kvalitního vybavení a pomůcek, počítačů, učebnic a přístupu
učitelů k rodičům. Učitelé si nejvíce váží kvalitního vybavení,
přátelských vztahů mezi žáky a učiteli a spolupráce s rodiči.
Na otázky, které směřovaly ke zjištění, jaké překážky brání
našim žákům v dosahování lepších výsledků, se rodiče a učitelé víceméně shodli. Jejich odpověď byla nejčastěji neochota,
lenost, pohodlnost, nedostatek vůle a píle dítěte. Funkce školy
by měla spočívat také v osvojování správného a slušného chování. Zejména ve schopnosti dodržovat pravidla či respektovat
autoritu, mít zdravé sebevědomí i sebekritický náhled nebo
v umění vycházet s lidmi. Rodiče v této oblasti naší školu hodnotí pozitivně a to 5,42 body ze 7 možných. Škola byla rodiči
hodnocena lépe než u 67% ostatních zúčastněných škol. Pomocí
dotazníků byla hodnocena i atmosféra a prostředí naší školy.
Na kvalitu vzdělávání a výchovu žáků má významný vliv také
to, jestli naši žáci do školy chodí rádi, těší se do ní a jestli se v ní
cítí dobře. Ve skutečnosti je školní atmosféra širší pojem, který
v sobě zahrnuje více složek, např. možnost obrátit se v případě
potřeby o pomoc na učitele nebo mít ve škole kamarády. Naši
žáci hodnotí atmosféru školy pozitivně a udělili jí 2,82 bodů ze
3 možných. Tímto výsledkem škola předstihla 70% sledovaných
škol. Na otázku, zda se na škole vyskytují negativní jevy, asi 80%
dotázaných odpovědělo „nikdy“.
Souhrnně řečeno byla naše škola žáky, rodiči a učiteli ve většině oblastí hodnocena pozitivněji než je celorepublikový průměr hodnocení zúčastněných základních škol.
Závěrem bych chtěla poděkovat žákům, rodičům a učitelům,
kteří se zúčastnili šetření a vyjádřili svůj názor na naši školu
a nám tak dali možnost získat cenné informace, jak a kam dál
naší školu směřovat.

Pitínský zpravodaj

Co se událo v loňském školním roce?
Školní rok 2009/2010 jsme zahájili jako běžný školní rok 1.
září, jen nás bylo ve škole o trochu více. Přesněji o děti z mateřské školy, které čekaly na dokončení rekonstrukce jejich budovy. Nikomu to však nevadilo, naopak to školu ještě víc ozvučilo
smíchem a radostí. Obec pro tento školní rok schválila výjimku,
takže se vyučovalo ve 4 třídách a spojovaly se pouze výchovy.
Celoroční plán akcí byl vytvořen a postupně doplňován. Byl plný
výchovných koncertů a divadelních představení. Žáci se zúčastnili podzimní vycházky ke studánce Ohloběnce, u které jsme
děti seznámili s její pověstí a zároveň jsme pozorovali podzimní
přírodu. Se studánkami ještě souvisejí další dvě akce, které se
stávají v Pitíně tradicí. Jsou jimi „Zamykání studánek“ a „Odemykání studánek“ s lampionovým průvodem.
Další tradicí, na kterou se naši žáci těší a pomáhají ji připravovat, je Rozsvícení pitínského stromečku. Tentokrát jejich
snahu a píli přišel ocenit Mikuláš s andělem a čerty. Za odměnu
pak všichni zhlédli báječný ohňostroj. Díky akci Nadace děti,
kultura a sport jsme si mohli v tomto školním roce zalyžovat ve
Ski areálu Kyčerka. Tuto nabídku jsme využili celkem sedmkrát.
Všichni byli velmi spokojení, lyžaři se zdokonalili a asi 20 nelyžařů se podařilo naučit lyžovat. Lyžování pak bylo ukončeno
velkým slalomem. Byla radost pozorovat, jak dobře zvládli tuto
trať i ti, co byli původně nelyžaři.
Mezi další významné akce patřilo otevírání cyklostezky, na
kterém naši žáci vystoupili s programem. Samozřejmě že nemůžeme opomenout návštěvu prince Charlese v Hostětíně. Tohoto
setkání se účastnili žáci 3. a 5. ročníku a jejich čekání bylo oceněno krátkým rozhovorem se samotným princem. Žáci 5. ročníku se kromě tradičního školního výletu v Praze jeli podívat i do
Brna na hvězdárnu. Dále si zasoutěžili na sportovním dnu v Bojkovicích. Všechny zaujala beseda s policií ČR a prohlídka místní
hasičské zbrojnice. V rámci vyučování proběhly projekty „Jsem
dobrý kamarád“, „Týden knihy“. Naše škola i v tomto roce úzce
spolupracovala s obcí. Žáci vystupovali na besedě s důchodci,
při příležitosti vítání občánků, ale i u příležitostí oslav Zlatých
svateb. Hasiči pro nás uspořádali Branný den a zdejší myslivci
výlet na mysliveckou chatu.
Škola díky grantu, který vypsala firma AV MEDIA, získala další interaktivní tabuli a hlasovací zařízení Respons. Tím si
mohli žáci z další třídy rozšířit své vzdělávání o názornost, kreativitu a soutěživost. Dotykové netbooky jsme pořídili z grantu
Nadace Děti - kultura - sport. Škola tak získala vybavení asi za
150 000Kč. V závěru školního roku získala škola ocenění Škola
21. století a titul SMART vzorová škola.

A co je nového v tomto školním roce?
Zastupitelstvo obce schválilo výjimku z počtu žáků, a tak se
naši žáci vzdělávají po jednotlivých ročnících ve čtyřech třídách.

Pitínský zpravodaj

Mezi nás se vrátila paní učitelka Mgr. Jana Nogheová a přivítala v první třídě deset nových prvňáčků. Své žáčky si ponechala
v druhé třídě Mgr. Pavla Chytrá. Ke změně došlo ve třetí třídě,
která během loňského roku poznala více učitelek, a proto se
jich ujala Marcela Polanská. Čtvrtá třída, která je nejpočetnější
a nejživější, je pod vedením Mgr. Jany Peřinové.
Někteří žáci druhého až čtvrtého ročníku se zúčastnili logické olympiády, jejíž základní kolo proběhlo v naší škole přes internet. Do krajského kola poustoupli dva naši žáci – Vojta Lukáš
2. ročník (umístil se jako 21.) a Vojta Holík 4. ročník (umístil
se na 26. místě). Naši žáci také soutěžili ve výtvarné soutěži s názvem Pravěk, kterou pořádal DDM Bojkovice a v ní byli oceněni – Liduška Sedláková (2. ročník), Eliška Peřestá, Vojta Holík,
Vlastimil Matyáš všichni z 4. ročníku. Tímto jim ještě jednou
blahopřejeme.
Ráda bych také chtěla poděkovat všem rodičům, kteří nám
svěřili své děti – dali nám důvěru, abychom je mohli vzdělávat.
Za každý názor, připomínku jsme rádi, neboť nejen naši žáci se
učí, ale i my se chceme zdokonalovat a vytvořit tak školu plnou
spokojených dětí spokojených rodičů.
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Naše škola se i v tomto roce může pochlubit kurzy angličtiny,
které vede zkušená a oblíbená učitelka Mgr. Pavla Berčíková.
V těchto kurzech se vzdělávají 3 desítky občanů z Pitína, z Bojkovic a z okolních obcí.

Co nás čeká v dalším školním roce?
Čeká nás spousta práce, kdy budeme muset vybudovat a připravit další kmenovou třídu, ta vznikne z počítačové učebny.
V příštím školním roce nám totiž přibude další ročník - pátý.
V blízké budoucnosti mohou školy získat finanční prostředky z Evropské unie. My se chystáme tyto prostředky využít. Jsou
však vázané na počet žáků ve škole, a tak je pro nás výhodnější
podat žádost až v dalším školním roce, kdy můžeme získat o 60
000 Kč více. Objem finančních prostředků by se mohl celkem
pohybovat kolem 560 000 Kč, tedy pokud nám zachováte přízeň
a žádné dítě neodejde na jinou školu.
Snažíme se pro žáky dělat maximum a jsme opravdu rádi,
že rodiče dbají na to, aby se jejich děti připravovaly pravidelně
a odpovědně, zajímaly se o školní práci, v nouzi hledaly a žádaly
o radu, vysvětlení či doučování a že rodiče přicházejí na třídní
schůzky ve vysokém počtu. Školu těší, že naši žáčci mají právě
takové rodiče.
Dále chceme za sponzorské dary poděkovat rodičům a našim stálým sponzorům, kteří i v letošním roce škole pomohli
- firmě AV media, a.s., Minimarketu zastoupený paní Zdeňkou
Šašinkovou, firmě Nástrojařství zastoupenou panem Miloslavem Klimešem, firmě TVARMETAL zastoupenou panem Petrem Kafkou, firmě Jamibo zastoupenou panem Josefem Jálem,
ZS Pitín, a.s zastoupena panem Jaroslavem Šašinkou, p. Daně
Daňkové, Lékárně Dahlia Slavičín. Sponzorské dary byly využi-

ty na pořádání školních akcí, na nákup odměn a na nákup sportovního vybavení ve škole.

A co na závěr?
Už je tady prosinec! Všichni se těšíme na první vločky, první
sníh, na to, že o vánočních prázdninách budeme jezdit na saních. Ale ještě před tím si rozsvítíme vánoční stromeček. A pak
si všichni navzájem popřejeme krásné svátky, kopu dárků, hodně štěstí a hodně lásky. Vždyť za oknem se vločky honí, zvonky
v dálce tiše zvoní a stromečky v celé zemi, sladce voní Vánocemi.
Přejeme Vám, Vánoce jako od Lady, pod stromečkem samé poklady, i kdyby to drobnost byla, hlavně, že Vaše srdce potěšila.
Už je tu zas, ten lásky čas. Čas svátků Vánočních, čas velkých
radostí, čas plný nadějí, kouzel a pohody. Čas nejkrásnější ze
všech časů, čas rodiny a hřejivých úsměvů.
Tik tak, tik tak, tik tak … vteřina po vteřině, minuta po minutě letí a hodiny do ticha půlnoc odbíjí.
Neúprosný čas tak najevo nám dal, že o rok zestárli jsme zas
a z klubka života nová nitka se nám odvíjí dál. Starý rok stačil
ještě zašeptat: „ Já odcházím a vystřídá mě nový rok! Zda bude
lepší nežli já, je už jen na Vás. Tak do něj přeji šťastný krok!“
A Nový rok se pousmál, maličkou ručkou mu zamával a pěl :
„Jak rád bych všechna lidská přání vyslyšel. Na to jsem ale příliš malý pán a nezvládnu to všechno sám. Až člověk člověka si
začne vážit, naučí se ho ctít a milovat, a jeden druhého bude
mít rád, pak mohu přidat trochu toho štěstí a vše nejlepší lidem
dát …

V novém roce krásné žití, ať i pro Vás hvězda
svítí
Přejí všichni ze Základní školy Pitín

Družinové ohlédnutí
Rok se nezadržitelně blíží ke svému konci, dny se
krátí a dlouhé podzimní večery přímo vybízí k zamyšlení nad tím, jaký ten rok vlastně byl, co se nám podařilo
a co ne, co všechno jsme prožili…. I my ve školní družince se teď vrátíme na chvíli zpět a zavzpomínáme si,
co nám přinesl uplynulý školní rok. Pokud jste zvědaví,
pojďte vzpomínat s námi.
Začátek školního roku nám přinesl opravdové
babí léto a krásné počasí nás lákalo ven. Hodně času
jsme trávili na dětském i fotbalovém hřišti a především
pak v přírodě. Seznámili jsme se se zvláštním druhem
umění, kterému se říká land-art a je to vlastně takové umění v přírodě. Sami jsme se stali umělci a tvořili
jsme pod širým nebem jen z toho, co nám dala příroda.
Tak jsme například v lese vytvořili stromy z přírodnin,
okolí cyklostezky vyzdobili obrázky z kamínků, v písku kreslili mořské motivy a na potoce jsme postavili
soustavu vodních mlýnků. Mimo to jsme si udělali cyklistický výlet po nové cyklostezce k přehradě Kolelač
a zahráli si dvoutýdenní etapovou hru „Postav dům“.
Dušičkový čas jsme strávili přípravami na halloweenskou
párty, která se už v naší družince pomalu stává tradicí. Výroba masek, kostýmů a dekorací, pečení a příprava občerstvení
a hlavně spousta her a zábavy, to všechno je pro nás halloween.
Než jsme se nadáli, už tu byl prosinec, čas adventu a příprav
na Vánoce. Vyrobili jsme si adventní kalendáře, které nám svými sladkostmi zpříjemňovaly čekání na Ježíška. Během toho čekání jsme vyráběli nejrůznější vánoční ozdůbky a dárečky, pekli
jsme perníčky, zdobili je a zpívali koledy. Nezapomněli jsme ani
na zimní procházku, ze které jsme si přinesli třešňové „Barborky“. Adventní čas jsme ukončili vánoční besídkou.
Paní Zima k nám byla štědrá, a tak jsme se po Vánocích vrátili opět do přírody, tentokrát se sáňkami a boby a jezdili jsme
jako o závod. Nechyběli ani pořádné koulovačky, stavění sněhuláků a sněhové pevnosti. V družince jsme pak hodně malovali
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a tvořili, předškoláčkům jsme vyrobili dárečky k zápisu do školy.
A když jsme byli už hodně neposední, zaskočili jsme si do tělocvičny, kde jsme se dosytnosti vyřádili, zahráli si hry, zasoutěžili
si a zacvičili.
A bylo jaro. Co všechno nám přineslo? Výrobu a vynášení
Moreny, velikonoční tvoření, přípravu dárečků pro maminky,
bruslařské závody na cyklostezce a především projektový týden
Země s ekologickou tématikou, jehož součástí byla i eko-módní
přehlídka s modely z odpadových materiálů a exkurze ve sběrném dvoře.
V červnu jsme ještě oslavili Den dětí, a to vycházkou do Bojkovic, kde jsme si užili na dětském hřišti a zamlsali si v cukrárně.
V družince nám pak paní vychovatelka připravila soutěžní odpoledne s občerstvením a diskotékou.
To nám ten školní rok ale utekl! A jaký byl?
Nám se všem moc líbil.
Pitínský zpravodaj

Informace z Mateřské školy Pitín
Citace z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání: „Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu
a v úzké vazbě pomáhá zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podmětů k jeho aktivnímu rozvoji
a učení.“
Na začátku měsíce listopadu 2009 tedy před rokem jsme se
opět sešli v nově zrekontru-ované mateřské škole. O průběhu
rekonstrukce, pracích, projektu a ostatních organizačních záležitostech byla již veřejnost informována. Avšak na otázku pro
děti: „ Jak se ti líbí nová školička?“ si každé z dětí našlo svoji
odpověď. Byla to konkrétní kresba na školičce, nebo charakteristika ročního období. Za všechny jedna z odpovědí Dianky M.:
„ Že čáp s miminkem“! Dáte nám jistě za pravdu, že odpověď je
vskutku motivující.

A nyní k výčtu všech pořádaných akcí:
Listopad:

Prosinec:

Leden:

Únor:

Březen:

Duben:

Květen:

Červen:

Slavnostní otevření MŠ, přestřižení pásky s programem dětí, prohlídkou občanů
Vítání do života na OÚ
Schůzka rodičů s pečením a zdobením perníků
Návštěva čertíků a andělů s nadílkou pro děti
Zhotovení betlémků od dětí i personálu a následně
výstava na OÚ
Vánoční nadílka hraček pod stromečkem
Tříkrálové koledování
Návštěva předškolních dětí v 1. třídě ZŠ
Beseda s rodiči o zápisu do 1. třídy s prohlídkou ZŠ
Beseda s pracovnicí pedagogicko-psychologické poradny„ O školní zralosti“
Zápis dětí do 1. třídy
Návštěva divadelního představení v Uh. Brodě
v KD
Fašankový průvod Hostětínem, následně Pitínem
Účast na vítání prince Charlese při cestě do Hostětína
Vynášení Moreny, odemykání studánky společně se
ZŠ
Velikonoční tvoření s rodiči ve školičce
Zahájení setkávání s rodiči a novými dětmi v klubu
Benjamínek
Vítání do života s vystoupením na OÚ
Koncert ve školičce“ Já jsem muzikant“
Oslava Dne matek v KD s vystupováním
Fotografování dětí pro školní tablo
Koncert ZUŠ v KD Bojkovicích
Dopravní soutěž jízdy na kole, koloběžce ke Dni
dětí společně s fa. SANS a Policií ČR s mlsáním
zmrzliny od sponzorující fa. SANS
Výlet s prohlídkou statku a projížďkou na koni
v Komni
Rozloučení se školáky s předáním školních pomůcek za přítomnosti hostů
Zábavné dopoledne s hasiči na hřišti, ukázka hasící
techniky

Rodiče i děti již naše tradiční akce očekávají, účastní se jich
a myslíme si, že jsou spokojeni a taktéž i my hodnotíme i společné akce se ZŠ a místními složkami. Nové podněty a nápady jsou
vítány a na další spolupráci se těšíme.
S blížícím se koncem roku přejeme všem klidné Vánoční
svátky a do nového roku hodně zdraví, optimismu a osobních
úspěchů.
Kolektiv pracovnic z MŠ
Pitínský zpravodaj
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ROCE 2010
Tak jako každoročně, i letos proběhla
v lednu Výroční valná hromada. Byl na ní
zvolen nový starosta a nový výbor sboru.
Od 10. ledna 2010 pracuje VÝBOR
ve složení:
Starosta – Roman Breznický
Velitel – Vladimír Pacolt
Jednatel – Jakub Peřestý
Pokladník – Radomír Kovář
Kronikářka – Jitka Pacoltová
Preventista – Karel Sviták
Kontrolní a revizní rada:
Předseda – Zdeněk Spáčil
Člen – revizor – Petr Toman st.
Člen – Ladislav Husták
Členové výboru:
Josef Zach st. – správce nové budovy
Stanislav Savara – správce staré budovy
Karel Bartoš
----------------------------------------------------Výbor se schází každý první pátek
v měsíci a schůze jsou přístupny všem členům sboru. V lednu byly sepsány smlouvy
o zapůjčení historických hasičských přileb k vystavení v hasičské zbrojnici:
s panem Romanem Breznickým, starostou sboru – 1 kus,
s panem Bohumilem Maňasem, členem
sboru – 2 kusy.
20. března v 15 hodin a 5 minut vyjela
zásahová jednotka k rozsáhlému požáru
hospodářského stavení na sezónní ustájení zvířat k Hostětínu. V sobotu 27. března jsme prováděli sběr železa a zároveň
proběhla brigáda, kdy členové instalovali
nový plot kolem staré hasičárny. Stará
zbrojnice prošla za několik posledních
let úplnou rekonstrukcí a ve středu obce
prokoukla.
V pátek 30. dubna 2010 proběhl v hasičské zbrojnici Den otevřených dveří.
2. května jsme se zúčastnili slavnostního předání zrekonstruované hasičské

zbrojnice v Bojkovicích. V sobotu 8.
května jsme se zúčastnili uctění památky
padlých ve světových válkách a 65. výročí
osvobození obce. V sobotu 22. května proběhla v Krhově okrsková soutěž v požárním sportu. Děti soutěžily ve štafetě dvojic
a požárním útoku. Přípravka se umístila
na 1. místě a starší žáci na 4. místě. Ženy
sestavily 2 družstva. Družstvo „zelené“ se
umístilo na 3. místě a družstvo „modré“
na 2. místě. Družstvo mužů skončilo na 6.
místě. Všem patří gratulace!!!
V sobotu 10. července 2010 za tropického počasí oslavil náš sbor 125. výročí
založení. Oslavu zahájila ve 13 hod a 10
minut siréna. Po vyhlášení poplachu se

do obce sjely sbory z Bojkovic, Bzové,
Komně a Hostětína. Hasiči v dýchacích
přístrojích předvedli cvičnou evakuaci
základní školy. Zraněné figuranty ošetřily
ženy z ČČK v Pitíně. Po cvičení následoval nástup s přivítáním hostů. Byla předá-

na vyznamenání aktivním členům sboru,
např. Čestná uznání za aktivní práci, Medaile Za příkladnou práci, Medaile Za
zásluhy a věrnostní medaile za 10, 20, 30
a 40 let práce v SH-ČMS.
Dále náš sbor vyjádřil poděkování
a udělil PLAKETU ZA POCHOPENÍ
A SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ
ÚKOLŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ:
panu MARTINU ZÁLEŠÁKOVI, starostovi obce Pitín
panu Ing. JAROSLAVU ŠAŠINKOVI,
předsedovi představenstva ZS Pitín a.s.
panu BOHUSLAVU BERČÍKOVI,
dlouholetému členu SDH Pitín

Od paní plk. Jarmily Čičmancové, ředitelky HZS Zlínského kraje, obdržel náš
sbor PLAKETU SV. FLORIÁNA a PAMĚTNÍ LIST k příležitosti 125. let SDH
Pitín.
Bratři z Komně předvedli ukázku cvičení se žebříky. Vystoupili profesionální
lezci ze Zlína s ukázkou slaňování. Zároveň přistavili své profesionálně vybavené zásahové vozidlo. Oslavy zakončila
tradiční zábava „Posezení u hasičárny“ se
skupinou TEMPO.
22. července proběhlo v areálu ZS
Pitín a.s. aplikační cvičení, při kterém
si zásahová jednotka ověřila funkčnost
veškeré hasičské techniky. 31. července
jsme v areálu zahrádkářů uspořádali opékání pro děti navštěvující kroužek hasič
a všechny ostatní členy našeho sboru.
15. srpna jsme se zúčastnili oslav 125.
výročí založení SDH Komňa a hodové zábavy v Hostětíně. V letních měsících jsme
prováděli již tradiční kosení koryta řeky
Olšavy přes naši obec.
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16. října slavil v hasičské zbrojnici své
60. narozeniny pan Miroslav Krahula.
V sobotu 23. října naši členové prováděli
sběr železa.
Dále každoročně vypomáháme s organizací Branného dne pro děti ze ZŠ
a MŠ Pitín a vánočního jarmarku. Děti
navštěvující kroužek „hasič“ se účastní pravidelných schůzek, v létě pro ně
bylo uspořádáno opékání, na Mikuláše
je to „Mikulášská nadílka“ ve zbrojnici.
Kroužek vede Katka Breznická, které patří poděkování za výchovu další generace
hasičů.
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 a mají odpracováno nespočetně mnoho brigádnických
hodin.
Poděkování patří všem, kteří se aktivně podílejí na bezproblémovém 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
a hlavně panu Miloslavu Klimešovi, který sponzoroval nové soutěžní dresy žen
a panu Ing. Jaroslavu Šašinkovi, předsedovi představenstva ZS Pitín a.s., který
vkládá nemalé prostředky do vybavení
zásahové jednotky.
Do nového roku přeji za celý výbor vám
všem hodně štěstí, zdraví a pohody.
Jitka Pacoltová, kronikářka SDH
www.sdhpitin.webnode.cz

Pitínský zpravodaj
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ZO ČZS Pitín
Základní organizace ČZS Pitín pokračovala i v letošním roce
ve své činnosti. Z důvodu přestárlé členské základny ubývá stále
aktivních členů. Proto jsme se opět soustředili hlavně na práci
s mládeží. Kroužek Mladý zahrádkář se pod vedením př. Machálkové M. pravidelně scházel na zahrádkářském zařízení, kde
se mladí členové jak teoreticky tak prakticky seznamovali se zahrádkářskou tématikou.
Od jara jsme pracovali na záhonech, které opět připravili
starší členové. S pomocí př. Machálky, Peřestého St. a Peřestého M., kteří zryli záhony, ořezali stromky a pravidelně vysékali
zahradu se nám podařilo sklidit dobrou úrodu. Tuto si děti rozdělily.
Ve své činnosti jsme se zaměřili i na spolupráci s mladými
hasiči. Společně jsme uspořádali rozloučení se školním rokem
a prázdninový táborák. Zde jsme při ohníčku a sportovních
hrách připravili zúčastněným pěkné chvilky.
V této činnosti bychom
rádi pokračovali i nadále.
V letošním roce se
pod vedením př. Machálkové opět připravovala a zúčastnila, celostátní soutěže Mladý
zahrádkář v Kroměříži
Klárka Koželuhová a to

v kategorii starších dětí, kde se neztratila. Patří jí poděkování,
protože za okres Uherské Hradiště soutěžila jako jediná.
Pro velmi malou úrodu jsme nezprovoznili kotlící zařízení.
Zájemcům o práci malotraktorem se dle možností snažil vypomoct př. Bartoš. Opět jsme prováděli návštěvu jubilantů. Zahrádkářské zařízení jsme průběžně udržovali a upravovali, všem
děkujeme.
Přejeme všem našim příznivcům a spoluobčanům příjemné
vánoce, hodně zdraví a pohody do roku 2011
za ČZS – Machálková M.

ZO ČSV Bojkovice o.s.
Český svaz včelařů je občanským sdružením, jehož členy jsou
chovatelé včel (fyzické i právnické osoby) a příznivci včelařství.
Tento obor lidské činnosti patří mezi nejstarší na Zemi. v České
republice je ve svých základech na velmi vysoké odborné úrovni.
Lidé si opět včely stále více váží, neboť včely = život.
Již dobře vědí, že více jak 1/3 potravin zdravé výživy na celém světě opyluje právě nenahraditelný opylovač a tím je včela
medonosná.
Její význam jakožto opylovatele vzrostl zejména s rozšířením a koncentrací ploch hmyzosnubných rostlin. Z celkového
užitku, tj. 80 - 90 % chovu včely medonosné, připadá na zvýšení výnosů semen a plodů cizoprašných hmyzosnubních rostlin.
Mimořádný význam včel spočívá také v opylovací činnosti v květech rostlinných druhů ohrožených vyhynutím. Včela je též nezbytná i pro život ostatních zvířat v přírodě. Např. většina druhů
ptáků se živí semeny, plody, bobulovinami, které se vyvinou jen
za účasti opylovatele včely.
S vývojem lidské společnosti se měnilo i ohodnocení jednotlivých složek užitečnosti včel. Mimo opylovací činnosti je včela
také jediným producentem medu. Význam medu jako základního sladidla však klesl. Snad proto, že dnes si můžeme v supermarketech koupit levný dovážený med z asijských zemí, různě
upravovaný a přehřívaný. Tímto je však zbaven veškerých „dobrých a zdravých látek“.
Slaďte medem, nejlépe přímo zakoupeným od Vašeho blízkého a oblíbeného včelaře. Posuďte sami proč :
Med přímo od zdejších včelařů, kteří své včely chovají s láskou chutná o to lépe, když víme, že je to náš český med.
- zároveň se tímto také vyhnete případné alergii na cizokrajný
pyl!
- med dodá dětem mnoho velmi zdravé energie.
- cukr - sacharóza je špatně stravitelná a zatěžuje organismus.
- na jedince v ČR připadá roční spotřeba 40 kg cukru!
- cukr tělo neobohatí o žádné vitamíny.
- doposud nebylo nikde prokázáno, že med má negativní vliv
na kazivost zubů.
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Byla bych ráda, kdyby si včelaři vážili své práce a tomu, aby
odpovídala i cena našich velmi kvalitních českých včelích produktů, tedy i medu.
Co se týká produktivity medu v letošním roce??
Včelaři naříkají, že medu bylo málo. A je to taky pravda.
Proč?
Velkou měrou se na této skutečnosti podepsalo počasí . Vlivem deštivého jara byla květová snůška podprůměrná, včelstva
nemohla létat – pak se rojila. To co přinesla, kvůli chladnému
počasí zkonzumovala. Přesto, že snůška medovicová – lesní byla
nad obvýklý průměr, včelstva nebyla v kondici tuto lesní snůšku
využít.
To je příčinou toho, že v naší oblasti bylo o 50 – 70 % medu
méně než v loni. Zakoupit med od včelaře je už takřka problém.
Něco málo statistiky z naší včelařská organizace.
K roku 2010 eviduji v naší ZO ČSV Bojkovice 63 včelařů ze
7 obcí. Jejich věkový průměr dosahuje 55 let. Přijali jsme mezi
sebe 4 nové členy. Z toho jeden převzal včelaření po otci panu
Rudolfu Zemánkovi, který oslavil 81 let.Za práci v naší organizaci mu děkujeme a přejeme hodně zdraví.
Rok 2010 je u konce. Každý z nás jsme se s touto zkutečností
vypořádali po svém. Příroda nám dává zakusit svých rozmarů.
Lidské žití se zpravidla dalo přirovnat k ročním období.
Jaro – zrození. • Léto – dospívání. • Podzim – stárnutí. • Zima
– smrt.
Jak je možné, že jarní pučení květů je nahrazeno zimou
a deštěm. Copak to není proti přírodě, když listopadové teploty
odpovídají těm, které měli být v dubnu. Co se zmatenými kvítky,
jež rozkvetly v tento měsíc ? Spálí je pak mráz?
Snaží se snad příroda napodobit nestálé mezilidské vztahy,
anebo my napodobujeme její rozmary? Věřte, vše co se kolem
nás děje má nějaký důvod.
Těžko říct. Brání se snad, anebo varuje !!!!!!......
Jménem ZO ČSV Bojkovice o.s. Přeji všem do roku 2011 jen to
nejlepší. Hlavně zdraví, l ásku a Boží požehnání.
Savarová Martina
Pitínský zpravodaj

Myslivci v r. 2010.
Naší hlavní činností je celoročně se starat o zvěř, připravit dostatek objemového,
jadrného a dužnatého krmiva pro zimní
přikrmování, dbát o její dobrý zdravotní
stav. Tady provádíme již pravidelně v zimním období léčbu medikovanými směsmi,
které přidáváme do krmelců. Důležitá je
ochrana před škodnou, hlavně drobná zvěř
a její nízké stavy trpí nejvíce. V době senosečí spolupracujeme s traktoristy ze ZS,
a.s. Pitín. Jsme informováni před sečením
určených lokalit a tam s pomocí loveckých
psů provádíme vyhánění zvěře před příjezdem sekaček. Horší je situace na silnicích
a tratích ČD, kde jsme bezradní a ztráty
jsou zde nemalé.
Každý myslivec má svěřený krmelec, zásyp či krmeliště,
které je povinen naplnit krmivem a v zimě přikrmovat. Je nutné,
aby všude byla sůl a naplněny lizy. V zimním období, kdy mrzne,
je nutné rozbíjet ledy ve studánkách a napajedlech, nedostatek
vody působí zvěři zažívací potíže.
V r. 2010 jsme byli pověřeni právem na pořádání akcí, spojených s dlouholetou tradicí. V únoru jsme uspořádali fašankový průvod v obci a večer v sále taneční zábavu s pochováváním
basy. K veselé náladě vyhrávali hudebníci ze Strání. Děkujeme
všem spoluobčanům za výpomoc, účast v průvodu, finanční či
jiné dary.
V předvečer 1. Máje jsme za účasti techniky a místních hasičů postavili máj. Následovalo kulturní pásmo, tančil a zpíval
soubor Světlovan za velmi dobré účasti občanů. Ke vší spokojenosti bylo i občerstvení, grilování a překrásné teplé počasí. Na
návsi jsme uspořádali také hodovou zábavu, kde vyhrávala dechovka Hradčovjanka. Koncem května proběhlo kácení máje,
za účasti souboru Světlovan.
V červnu jsme pro děti ZŠ uspořádali vycházku do přírody
spojenou s programem na chatě ve Skalí.
V červenci byl v plánu myslivecký výlet, kde jsme měli zajištěny zvěřinové speciality. Špatné počasí se podepsalo na malé
účasti, ale věrní skalní návštěvníci byli spokojeni. Bohatá tombola – srnec, 80 kg divočák, televize aj. ceny je potěšily. Děkujeme všem našim tradičním sponzorům.

Dále jsme uspořádali povinné střelby pro členy našeho MS
na střelnici ve Slavičíně, kde každoročně předvedou své umění
a také praktické zacházení se zbraní, kde je nejdůležitější bezpečnost s nabitou zbraní. O tom, že máme i dobré střelce svědčí
to, že naše 3členné družstvo již po 3. v řadě zvítězilo ve střelecké
soutěži na závodech ve Slavičíně za účasti špičkových střelců ze
Zlínska a okolí.
I letos se naši členové zúčastnili bezplatné brigády pro obecní lesy, při výsadbě smrku.
V lovecké sezoně pokračujeme v lovu, který nám dle plánu
stanovil odbor životního prostředí. Drobná zvěř se neloví pro
nízké stavy, ze spárkaté je to černá, jelení, mufloní a srnčí. Pro
myslivce by mělo platit, že první se loví zvěř slabá, nemocná
a přestárlá, potom až trofejově vyzrálá. Pokud je to opačně, je
to špatné.
Děkujeme panu starostovi a zastupitelům obce za finanční
pomoc, honebnímu společenství za pronájem honitby, hasičům za výpomoc a spolupráci při pořádání našich akcí v tomto
roce, vedení ZS a.s. a traktoristům za spolupráci při senoseči
při ochraně zvěře a všem našim sponzorům, kteří při pořádání
kulturních akcí svými dary do tomboly obohatili naši pokladnu.
Myslivci přejí všem spoluobčanům, čtenářům Pitínského
zpravodaje dobré zdraví, štěstí a pohodu.
Za myslivce Hasoň Pavel

Co se dělo letos v Červeném kříži?
V roce 2010 oslavila naše organizace 55. Výročí od svého založení. Tuto událost jsme ale oslavili jen skromně – na slavnostní
výroční schůzi.
Tak jako každoročně pomáháme s úpravou veřejných prostranství. V místech nezasažených rekonstrukcí proběhlo na jaře 5 brigád, jichž se zúčastnilo vždy 5 členek. V naší obci je pořádána již po několik let sbírka obnošeného oblečení a dalších věcí pro
potřebu Diakonie Broumov. Celkem 11x měly naše členky službu při ukládání balíků do skladu pod obecními byty.
Každý rok navštěvujeme naše členky, které mají významné životní jubileum. K blahopřání jim přidáváme malý balíček. Také
jsme navštívili několik našich dlouhodobě nemocných
členek. Musíme též vzpomenout na naši zemřelou členku paní Marii Berčíkovou. Navždy opustila naše řady
v srpnu letošního roku ve věku nedožitých 70 let. Byla to
hodná a obětavá paní.
Na začátku října jsme pak zorganizovali zájezd do
Polska. Vyjížděli jsme brzo ráno, ještě za tmy a při teplotě blížící se nule. Celé dopoledne nás provázela mlha
a zima a pak během půl hodiny sluníčko přemohlo inverzi a my jsme mohli svlékat bundy a čepice. Vraceli jsme
se spokojeni v krásném podzimním odpoledni.
Na závěr našeho krátkého ohlédnutí za rokem 2010
chceme poděkovat všem členkám za práci v ČČK, obecnímu zastupitelstvu a panu starostovi za podporu. V příštím roce pak přebíráme žezlo od mysliveckého sdružení
a těšíme se už na fašanky s vámi!
Pitínský zpravodaj
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Co máme na Orlu rádi? Co se nám letos líbilo a na co vzpomínáme?
Trochu jsme zauvažovali… a tady jsou
odpovědi:

V Orlu je sranda, vyrobím si tam fůru věcí
a jsem s kámošama. (Majka)

Letos jsem se naučila skoro přejít lajnu.
(Klárka)
V Orlu nikdo neví, co to znamená „nuda“.
(Filda)

Pohádkový les a dílny beru jako nějakou
tradici, chodím se tam odreagovat od
všech povinností a okolního světa. (Filda)

Z tábora si nejvíc pamatuji poslední soud,
stezku odvahy, líbila se mi báječná kuchyně naší HÉRY a všechny hry byly super.
(Klárka)

Na Orlu mám ráda všecko... Hlavně, že je
sranda... škoda, že ze všeckýma nemožu
byt pořád..:-( Těším sena všecky další akce
a slibuju že se objevím! (Anička)

Těšíme se na vás všichni, tak AHOJ v novém roce!

Jednota Orel Pitín

Pokoj lidem dobré vůle
Na zasněženém vršku nad ztemnělou vsí září do dálky světla kostela. Nad celým krajem se rozléhá mír a pokoj. Všem
se určitě vybaví nostalgické vzpomínky na neopakovatelnou atmosféru krásných vánočních obrázků českého malíře pana
Lady. Na zasněžené návsi se setkávají sousedé, kteří spěchají na půlnoční mši. Vzájemně si podávají ruce, zdraví se a přejí
si vánoční přání. Pokoj lidem dobré vůle.
I v dnešních svátečních vánočních dnech velmi rozšířené přání. Přejeme příbuzným, blízkým, často i náhodným kolemjdoucím a úplně neznámým lidem. Přejeme a zcela jistě svá přání myslíme upřímně. Jaká škoda, že po dnech svátečních,
přicházejí dny všední. Obyčejné všední dny, ve kterých v návalu drobných i větších problémů, často zapomínáme na svá
předsevzetí. Zapomínáme na svá přání, která jsme, v neopakovatelné vánoční náladě a s příjemným úsměvem ve tváři,
rozdávali.
Zapomínáme, že kolem nás a s námi žijí lidé se svými radostmi i starostmi, které mohou být větší nebo menší než ty
naše. Lidí dobré vůle je rázem čím dál méně. Žádný úsměv , žádné uznaní, žádné pochopení. Ten druhý již není blízký, nic
nečiní dobře, všechno co činí je špatné. Co zlého vykonal, že se k němu dokážeme takto chovat?
Kam se poděla naše dobrá vůle? Nejsme téměř ochotni alespoň připustit jeho existenci, neřkuli připustit existenci jeho
myšlenek a názorů, které jsou každopádně odlišné od těch našich. Naštěstí doba, kdy nám byla vnucována jednoznačná
správnost a jednosměrnost názorů, je snad již minulostí. Nebojme se vyjádřit svůj vlastní názor a nezapomeňme se pod
něj podepsat. Uznávejme právo vlastního názoru našich blízkých, známých, spoluobčanů, tedy každého z nás. Uznávejme
jejich činy, pokud nejsou v rozporu s obecně uznávanými morálními zásadami a zákony společnosti.
Jménem zaměstnanců ZS Pitín, a.s. i jménem svým Vám přeji příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví
a úspěchů v roce 2011. Přeji nám všem sílu hledat v ostatních lidech ty lepší stránky, oni je určitě budou hledat u nás. Přeji
pokoj lidem dobré vůle. A těm ostatním vlastně taky.
Ing. Jaroslav Šašinka, předseda představenstva akc.spol. ZS Pitín
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Pitínský zpravodaj

SOKOL Pitín
Tělocvičná jednota SOKOL Pitín udržuje družbu s dalšími
oddíly z okolních vesnic a městeček
Naše sportovní organizace rozšířila působnost v Nezdenicích, kde je postavena nová sportovní hala a začali jsme zde pořádat další volejbalové turnaje. I do těchto prostor se sjíždí další
týmy z celého Zlínského kraje. Sokolská župa Hanácká a Sokolská župa Komenského. Dalšími prostory na konání se župních
přeborů nám slouží sportovní hala v Bánově a ve Vlčnově. Spolupráce je výborná a činnost ve volejbale stále trvá a rozvíjí se
díky naší mládeži z Nezdenic. Tímto děkuji za vzájemnou spolupráci našemu novému členovi z Nezdenic Kamilovi Soukeníkovi

porazit a to jen o pár bodů. Naše akce jsou vydařené a členové
Sokola odchází vždy s velkým nadšením. Velké zásluhy patří starostovi jednoty Bojkovic Pavlovi Křížkovi.

PODZIMNÍ TURNAJ V NEZDENICÍCH 2010

UTKÁNÍ V KUŽELKÁCH NA KUŽELKÁRNĚ V BOJKOVICÍCH
Zde je naše nejstarší sestra a bývalá starostka RŮŽENA
CHMELOVÁ, která pro naši jednotu udělala velký kus práce
a jí patří největší poděkování za celé ty roky činnosti v Sokole.

VÝSLEDKY ŽUPNÍHO
PŘEBORU 2010
Každým rokem taktéž
spolupracujeme a soutěžíme
v kuželkách v Bojkovicích,
kde se koná vždy dosti dramatický a velmi vyrovnaný
souboj proti T.J.SOKOL
Bojkovice.
Tentokrát se díky mladým
děvčatům z oddílu Pitína podařilo bojkovské chlapíky
Pitínský zpravodaj

HISTORICKÁ A VZÁCNÁ FOTKA Z ROKU 1948 – SOKOLSKÁ ZAHRADA V PITÍNĚ
Naše jednota se zúčastnila v letošním roce 20 různých akcí
a za chod celé nezávislé organizace vděčíme našemu starostovi
Martinovi Zálešákovi a členům zastupitelstva v Pitíně.
Děkuji jménem členů T.J.SOKOLA v Pitíně
starostka Marcela Berčíková
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Z Vašich dopisů...
Volby do obecního zastupitelstva a co jim předcházelo
Týden před volbami v sobotu ráno, jsem našel ve schránce posudek na starostu Martina Zálešáka, vložený do kandidátky
ČSSD. Na tomto díle lidské blbosti, byl pravdivý jen anonymní podpis – Občan Pitína. Protože za občana Pitína se již 63 let považuji a nechtěl jsem mít nic společného s tímto pamfletem, řekl jsem něco, co nejde napsat ani po 22 hod. Spolu s několika dalšími
občany Pitína, kteří sdílí můj názor, jsme vymysleli jedinou větu „ PROTESTUJEME PROTI ANONYMNÍMU, NEPRAVDIVÉMU A URÁŽLIVÉMU TEXTU, PROTI SOUČASNÉMU STAROSTOVI MARTINU ZÁLEŠÁKOVI A NESTYDÍME SE ZA
PODPIS“. S takto narychlo nadepsanou peticí, jsme ještě v sobotu obešli obec a sesbírali zhruba 110 podpisů. Kvůli nedostatku
času, jsme neoslovili všechny občany, proto se svolením otce Zdeňka, jsme po hrubé mši svaté nabídli možnost podpisu této petice.
Též otec Zdeněk se ve svém kázání zastal celého zastupitelstva.
Pak začaly se dít věci. Trefená husa gégla (jak jsme zvyklí u nás říkat).
Mě se dostal do rukou článek stažený z internetu, ve kterém byla vznesena ostrá kritika na naši petici i kázání otce Zdeňka –
údajně tímto byla znesvěcena půda kostela.
Po volbách, na ustavující schůzi zastupitelstva vystoupila paní s diskusním příspěvkem začínajícím slovy „ Nemůžu si ODPUSTIT, abych se nevyjádřila k regulérnosti voleb, které jsem chtěla jako členka volební komise přerušit. Protože ve veřejné vitríně na
budově obecního úřadu byly vyvěšeny výsledky nějaké petice. Což zákon nedovoluje“.
Po schůzi v soukromé debatě, jsem se dotyčné paní snažil vysvětlit, že tato petice byla napsána pouze na očištění dobrého jména
pana Zálešáka a nikoli k volební agitaci. Což je na každém listě této petice čitelně deklarováno. Na to mi paní odpověděla „Tento
anonym jste si vy lidovci mohli napsat sami“. Proto si ani já nemůžu ODPUSTIT, veřejně této paní neodpovědět.
Volební kampaň naší strany spočívala pouze ve vypracování bilance minulého volebního období a sepsání nového volebního
programu. Dokonce jsme se obešli bez jakýchkoliv agitačních aktivit. V neposlední řadě si nedovedu představit, jak by jsme vkládali námi vypracovaný anonym do kandidátek ČSSD.
Sečteno a podtrženo
Máme u obou případů stejného jmenovatele. Oběma nejmenovaným osobám nevadil lživý, hanlivý anonym, ale naopak reakce na jeho napsání.
Je až s podivem, čeho jsou někteří lidé schopni kvůli prosazení svých cílů a ambicí. Naštěstí máme i rozumné voliče, kteří
hodnotí kandidáty podle činů, ne podle hloupých řečí, pomluv a planých slibů.
Na závěr chci zopakovat slova pana bývalého hejtmana Zlínského kraje, která pronesl na ustavující schůzi zastupitelstva.
„Zanechme osobních sporů a společně se pusťme do práce.“ Já to myslím smrtelně vážně a jak jste na tom Vy?
Joža Spáčil zvaný Mlýnek

Vážení spoluobčané. V Pitínském zpravodaji 2009, bylo zveřejněno mé vyznání železničářům, písnička či snad říkanka pod
názvem KDE? I když, jsem neočekával žádný úspěch, přesto se některým z Vás líbila, a proto jsem si dovolil předložit další písničku, tentokrát o krásách samotného Pitína, nazvanou KDYŽ, věnovanou spíše rodákům bydlícím dnes jinde, často daleko od své
domoviny. Ani u této písničky, nenašel jsem nikoho, kdo by ji zhudebnil. A tak pokud se někomu z Vás bude líbit, jsem ochoten
mu ji zazpívat v jednoduchém vlastním nápěvu.
Ke vzniku textu, inspirovaly mě pravidelné cesty ze služby v Bojkovicích a z Rokytnice od vnuka. Když totiž pojedete po silnici
od Bojkovic, skutečně uvidíte věnec lesů nad údolím s Olšavou, pak boží muku a zastávku vlakovou, pak kostel v stráni a pod ním
obec malebnou, kolem dráhy železniční pod horami schoulenou – a už jste ve své domovině, ve svém rodném Pitíně. Obdobně
když pojedete od Hostětína a z Jahodiska uvidíte skutečný zemský ráj. Napsal: Miroslav Kužela.
Když.
Když uvidíš věnec lesů, nad údolím s Olšavou, od Bojkovic boží muku a zastávku vlakovou. Když uvidíš kostel v stráni,
pod ním obec malebnou, kolem dráhy železniční, pod horami
schoulenou.
RE: Už jsi ve své domovině, už jsi v rodném Pitíně, kde jsi
strávil svoje mládí a měl svoje rodiče, kde jsi strávil svoje mládí
a měl svoje rodiče.
Když uvidíš z Jahodiska, postavený velký máj, ranním sluncem ozářený, požehnaný zemský ráj. Když uvidíš přes viadukt,
od hřbitova motorák, jak uhání dolů z kopce, kolem obce jako
drak.
RE: Už jsi ve své domovině, už jsi v rodném Pitíně, kde jsi
strávil svoje mládí a měl svoje rodiče, kde jsi strávil svoje mládí
a měl svoje rodiče.
Když uvidíš známá místa, kde jsi dříve vyrůstal, rodný dům
a místní školu kde jsi prvně rozum bral. Když uvidíš novou náves, kde dřív kolotoč stával, jak je krásně upravená, ani bys ji
nepoznal.
RE: Už jsi ve své domovině, už jsi v rodném Pitíně, kde jsi
18

strávil svoje mládí a měl svoje rodiče, kde jsi strávil svoje mládí
a měl svoje rodiče.
Když uvidíš staré věci, které jsi dřív nevnímal, pomník padlých, sochy svatých, které jsi neuctíval. Když teď zjistíš, že tu
stojí jako otců dědictví, pokloníš a pomodlíš se, poznáš jejich
poselství.
RE: Už jsi ve své domovině, už jsi v rodném Pitíně, kde jsi
strávil svoje mládí a měl svoje rodiče, kde jsi strávil svoje mládí
a měl svoje rodiče.
Když uvidíš známé tváře, kterés dřív tak dobře znal, kamarády, tajné lásky, jenž jsi kdysi miloval. Když uvidíš, že tu žijí, svorně vedle sebe dál, toho by ses v širém světě, toho by ses nenadál.
RE: Už jsi ve své domovině, už jsi v rodném Pitíně, kde jsi
strávil svoje mládí a měl svoje rodiče, kde jsi strávil svoje mládí
a měl svoje rodiče.
Když odejdeš z domoviny do daleké ciziny, nezapomeň při
všem shonu, kde máš svoje kořeny. Nezapomeň na svůj Pitín
schoulený pod horami, nezraď předky, vrať se myslí zpátky do
své otčiny.
Pitínský zpravodaj

Jednoho dne se Bůh zeptal sv. Františka ....

Něco o Vánocích

Bůh, který se narodil v Betlémě, nepřišel na tento svět jenom tak, na zkoušku. Nepřišel na zkoušku za nás zemřít ani
milovat, protože on nás miluje stále. Kristus se pro nás rodí
stále a otevírá nám vykoupení. Můžeme přijmout, můžeme
odmítnout, můžeme zůstat neteční.
Bůh se nad námi slitoval a projevil nám svoji lásku už
v Betlémě. Syn Boží nám přišel vstříc. Pro některé je Betlém pouze pohádkou, legendou. Lidé, kteří upnou svůj zrak
jen k pomíjejícím dobrům tohoto světa, mají své plné stoly
a dárky. Snadno se může stát, že malého Ježíška v Betlémě
si vůbec nevšimnou, zaskládají ho cetkami a haraburdím
a zůstane jen sláma.
Slavit Vánoce znamená pochopit Jeho záměry. Narozený
Spasitel nám ukazuje cestu, aby jsme my, křesťané, mohli
ukazovat cestu těm, kteří jsou vzdálení od Krista. Pro nás
narozený Ježíš nám dává naději, že naše hříchy nám mohou
být odpuštěny. Jít po Kristových cestách znamená prožívat
vánoce stále. Když potkáš člověka, který potřebuje tvoji pomoc a neodmítneš ho, naplňuješ Vánoce. Když pomůžeš
tomu, kdo už nemůže, tyto situace jsou pro tebe Vánoce.
Když vedeš své děti k poctivosti, skromnosti a jednoduchosti
života, když jim svým příkladem ukazuješ Krista, tehdy jsou
Vánoce. Nejsou schopni Vánoc ti, kdo myslí jen na sebe,
a zapomínají na Krista.
Přeji požehnané a milostiplné Svátky narození našeho
Pána, prožité v lásce, pokoji a radosti a s přáji Boží požehnání v roce 2011
P. Zdeněk Graas

Rozpis bohoslužeb o vánočních svátcích:
24. 12.

dětská mše svatá
půlnoční mše svatá

15:00
22:00

25.12

mše svatá

8:15, 10:30

26. 12

mše svatá

8:15, 10:30

27. 12

Hostětín - zahájení adorace 10:00 hod
mše svatá
15:00 hod

31. 12.

mše svatá

16:00

1. 1.

mše svatá

8:15, 10:30

2. 1.

mše svatá

8:15, 10:30

Každoroční TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ proběhne v sobotu 8. ledna 2011.
Děkujeme předem za všechny potřebné obdarovaném v roce 2011.
Pitínský zpravodaj

Bůh: Franto, ty víš všechno o zahradách a přírodě, co se to děje
tam dole? Co se to stalo pampeliškám, fialkám, sedmikráskám
a těm dalším věcem, které jsem před věky vysázel? Měl jsem
perfektní bezúdržbovej zahradní plán. Ty rostliny rostly v jakékoliv půdě, vydržely sucho a hojně se samy množily. Nektar
z dlouhotrvajících květů přitahoval motýly, včely a hejna zpěvných ptáků. Očekával jsem tedy, že už uvidím krásné zahrady
plné barev a květů. Ale všechno co vidím jsou zelené fleky...
Sv. František:To všechno ten kmen, který se tam usadil, Pane.
Říkají si Příměšťáci. Začali říkat tvým květinám „plevel“, ze
všech sil je hubí a nahrazují trávou.
Bůh: Trávou? Ale to je tak nudné! Není to barevné. Nepřitahuje to včely, motýly, ani ptáky, jenom ponravy a žížaly. Je to
citlivé na teplotní změny. Chtějí tihle Příměšťáci opravdu aby
tam rostla tráva?
Sv. František: Očividně, Pane. Podstupují při jejím pěstování
velké utrpení. Začnou každé jaro hnojit a hubí všechny ostatní
rostliny, které se v trávníku objeví.
Bůh: Jarní deště a teplé počasí pravděpodobně způsobuje, že
tráva roste opravdu rychle. To musí být Příměšťáci velice štastní.
Sv. František: Vypadá to, že ne, Pane. Jakmile trochu povyroste,
sekají jí někdy i dvakrát do týdne.
Bůh: Oni jí sekají? Suší jí jako seno?
Sv. František :Nikoliv, Pane. Většina z nich jí hrabe a dává do
pytlů. Nebo jí spálí?
Bůh: Do pytlů? Proč? Je to cenné? Prodávají to?
A pálí? To neví, že je to škodlivé a smradlavé?
Sv. František: Ne Pane, právě naopak. Platí za odvoz. A co se
dýmu týče, však to čuchají hlavně jiní.
Bůh: Tak počkej chvilku: Oni to hnojí, aby to rostlo, a když to
roste, tak to sekají a platí za to, aby se toho zbavili? Nebo škodí
sobě a druhým smradem?
Sv. František: Ano Pane.
Bůh:Tihle Příměšťáci musí cítit velkou úlevu v létě, když vypínáme déšť a zapínáme horko. To dozajista zpomalí růst trávy
a ušetří jim to hodně práce.
Sv. František: Tomu nebudete věřit, Pane! Když tráva přestane
růst tak rychle, vytáhnou hadice a platí ještě více peněz za zalévání, aby mohli pokračovat v sekání a odvážení.
Bůh: Děsnej nesmysl! Alespoň že si nechali nějaké stromy. To
bylo ode mne geniální, musím se pochválit. Stromům narostou
na jaře listy pro krásu a letní stín. Na podzim opadají a vytvoří
přirozenou pokrývku, aby zadržely vláhu v půdě a chránily tak
stromy a keře. Navíc se rozloží na kompost, aby obohatily půdu.
Je to přirozený cyklus života.
Sv. František: Raději si sedněte, Pane. Místo toho je Příměšťáci
hrabou na velké hromady a platí za jejich odvoz.
Bůh: To není možné!! A co dělají, aby chránili kořeny stromů
a keřů před mrazem, a aby udrželi půdu vlhkou a nespečenou?
Sv.František: Po tom co vyhodí listy kupují něco v igelitových
pytlích, co se nazývá mulč. Přivážejí to domů a rozsypávají to
na místo listů.
Bůh: A odkud tento mulč berou?
Sv. František: Oni kácí stromy a rozemelou je, aby tento mulč
vyrobili.
Bůh: Dóóóst!!! Už na to raději nechci myslet. Svatá Kateřino, ty
máš na starosti kulturu. Jaký film je na programu dnes večer?
Sv. Kateřina: “Blbý a blbější“ Pane. Je to opravdu hloupý film
o ...
Bůh: To je OK, klidně to pusť. Myslím, že jsem o tom už slyšel
od Františka.
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Tělovýchovná jednota Pitín
Ohlédnutí za fotbalovým rokem 2010 Vážení spoluobčané,
TJ Pitín si Vám dovoluje prostřednictvím Pitínského zpravodaje
popřát, příjemné a klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví,
úspěchů v osobním i pracovním životě a do roku 2011 plno optimismu, odhodlání a především zdraví.

VÍTĚZSTVÍ A PROHRY
Fotbal, hokej, volejbal a sport všeobecně postrádá v současné
době silného strategického partnera, který by zabezpečil sportovní prostředí v České republice. Každý tak nyní hodnotí především
skutečnost, že dokáže zabezpečit chod jakéhokoliv sportovního
oddílu. Ne jinak tomu je, i v Pitíně. Jsme rádi a především děkujeme všem, kteří jakkoliv podpořili a podporují pitínský fotbal, který za rok 2010 ukázal, že sport je především o výhrách,
ale i o prohrách. Hlavně prohry musíme nejen ve fotbale, ale i v
životě umět přijmout a postavit se k nim čelem a jít vstříc novým zítřkům. Jeden uznávaný podnikatelský guru ze spojených
států amerických jménem Jack Welsh ve své knize Cesta k vítězství napsal: „Nebudeš-li umět prohrávat, nenaučíš se vyhrávat!“
Troufáme si tvrdit, že tento výrok je navýsost pravdivý, protože
za celý fotbalový klub věříme, že rok 2011 přinese našemu týmu
mnohem více výher, které přinesou kýžené ovoce v podobě potřebných bodů do tabulky Okresní soutěže Uherské Hradiště. Jak
jsme již výše naznačili, fotbalový rok 2010 byl pro fotbalisty Pitína
a celý klub, jako na houpačce. Když ještě na konci fotbalové sezóny 2009/2010 mělo naše mužstvo na dosah postup do Okresního
přeboru, byla to fantazie, příjemný pohled na tabulku a taky vřelé
slova od fanoušků, kteří nás povzbuzovali. S nástupem nové fotbalové sezóny 2010/2011, o které jsme předem věděli, že bude
velmi náročná, přišel strmý pád a křivka úspěchů začala padat
směrem dolů. V zápasech se nám nedařilo, tréninková i celková
morálka mužstva byla velmi špatná a v neposlední řadě se ozývalo
negativní častování k předvedené hře a výsledkům od vlastních
fanoušků. V této popsané atmosféře se dohrávala podzimní část
fotbalové sezóny 2010/2011. K jednotlivým bodům je těžké se vyjadřovat, protože vše ještě máme v živé paměti, ale zároveň víme,
že je nutné se dívat dopředu a začít plánovat zimní přípravu, která bude pro jarní odvetné zápasy velmi důležitá.

REKAPITULACE UPLYNULÉ SEZÓNY
Vraťme se však do uplynuvší jarní části fotbalové sezóny
2009/2010, kdy jsme v konečném zúčtování obsadili skvělou 3.
příčku, která však již nezaručovala postup do vyšší soutěže. Byla
to naše druhá sezóna v Okresní soutěži po postupu ze Základní
třídy a hodnotili jsme ji jako velmi vydařenou. Podzim 2009 se
nám vydařil na výbornou. Získali jsme 28 bodů, a tudíž jsme do
jarní části vstupovali s tím, že nám teoreticky jediná výhra zaručí
setrvání v Okresní soutěži, poněvadž ze statistik vyšlo najevo, že
pokud mužstvo uhraje během sezóny 30 bodů, v soutěži se zachrání. Zimní přípravu na jaro 2010 jsme absolvovali v domácím
prostředí, kdy jsme tréninkové dávky polykali především v okolí
Pitína. S koncem zimy se nám však podařilo díky podpoře Nadace Děti-kultura-sport získat finanční prostředky na soustředění,
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které proběhlo v Trenčíně na Slovensku. Zde jsme pobyli 3 dny
a trénovali 2 x denně na fotbalovém hřišti druholigového týmu
AS Trenčín přímo pod Trenčínským hradem. Regeneraci v podobě sauny či bazénu jsme pak absolvovali ve vyhlášených Trenčianských Teplicích. Mužstvo tedy mělo připraveno soustředění,
které splňovalo prvoligové parametry. Každý hráč, který se soustředění zúčastnil, to musí hodnotit jen a jen pozitivně. Po tomto
krátkém soustředění jsme naskočili rovnou do soutěže. V začátku
jarní části jsme si ještě udrželi svou formu, kterou jsme měli na
podzim, ale v dalším průběhu již bylo zřejmé, že výkonnostně jde
mužstvo dolů a předvedená hra začala postrádat efektivitu a patřiční bojovný zápal. Během 12-ti jarních zápasů jsme získali 21
bodů, což bylo o sedm méně než na podzim. Celkově jsme tak
získali za celou sezónu 2009/2010 49 bodů a skončili tak na výborném třetím místě (druhý v pořadí získal bodů 59).

FOTBALOVÝ TURNAJ
Po sezóně 2009/2010 nás čekal již IV. ročník letního fotbalového turnaje, který nově nesl název „O pohár Bílých Karpat“ a byl
spojen s významnou společenskou událostí v naší obci. V lokalitě
u Hřiště byl 26. června 2010 slavnostně otevřen Sportovní areál
Niva, který nyní nabízí široké sportovní vyžití nejen pro občany
Pitína, ale i pro širokou veřejnost. Tato poměrně velká kulturně – společenská událost na sebe poutala velkou pozornost a s
odstupem času ji hodnotíme velmi pozitivně. Celý slavnostní akt
byl okořeněn večerním koncertem legendární kapely CITRON,
která do nového areálu přilákala více než 600 příznivců. 27. června 2010 pak následoval tradiční fotbalový turnaj, který byl pod
záštitou statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje Libora
Lukáše. Paní „štěstěna“ k nám ani na čtvrtý pokus nebyla nakloněna a tak se nepodařilo „náš“ turnaj premiérově vyhrát a skončili jsme na druhém místě, kdy první místo a putovní pohár získali
fotbalisté ze spřátelené obce Šajdíkove Humence ze Slovenska.
Turnajový report:
1. místo – TJ KERKO Šajdíkove Humence
2. místo – TJ Pitín
3. místo – SK SV Bojkovice
4. místo – TJ Košíky
Semifinále:
TJ Pitín x TJ Košíky – 1 : 0
SK SV Bojkovice – TJ KERKO Šajdíkove Humence – 1 : 2
O 3. místo - SK SV Bojkovice – TJ Košíky – 6 : 0
O 1. místo – TJ Pitín – TJ KERKO Šajdíkove Humence – 0 : 1
REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
Po fotbalovém turnaji přišla očekávaná rekonstrukce fotbalového hřiště, která znamenala zásadní změnu pro naše mužstvo
a taky pro příznivce fotbalu v Pitíně. Své domácí zápasy jsme byli
nuceni přesunout na náhradní hřiště. Svůj azyl jsme pro fotbalovou sezónu 2010/2011 našli v Komni, kde nám za pronájem fotbalového hřiště nabídli adekvátní podmínky. Pro všechny v klubu to
byla nová situace, kterou jsme nezažili. V podstatě se dá hovořit
o tom, že všechny zápasy během fotbalové sezóny odehrajeme
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v cizím prostředí. V současné chvíli je rekonstrukce fotbalového
hřiště v Pitíně u konce. Dle dodavatelů bude hřiště schopné plné
zátěže začátkem června. Pokud tedy budou přijatelné klimatické
podmínky a vše půjde dle nynějších prognóz, otevřeme rekonstruované hřiště v červenci 2011. Novou fotbalovou sezónu 2011/2012
bychom již měli absolvovat na domácím hřišti, které během podzimu doznalo mnoha zásadních změn. Byla stržena původní tráva, původní zábradlí, branky, záchytné sítě. Následovala úprava
samotné plochy, kdy se pokládaly drenáže, a byl instalován automatický závlahový systém. Na řadu pak přišla finální úprava plochy, kdy hřiště dostalo parametry deklarované Českomoravským
fotbalovým svazem, a byla vyseta předklíčená travní směs. Kolem
hřiště vzniklo nové oplocení, na jaře budou instalovány nové fotbalové branky a nový záchytný systém. V současné chvíli se již těšíme, až budeme moci nový pažit okusit a pokřtít jej výhrou.

REKAPITULACE PODZIMU 2010
Fotbalový podzim 2010 jsme rovněž pokřtily výhrou a vstoupili do něj vítězně. Další zápas se nám rovněž podařil a vše nasvědčovalo tomu, že by se nám mohlo dařit jako v uplynulé sezóně,
ale opak byl pravdou. Už samotné dva vítězné zápasy ukázali, že
podzim bude velmi složitý, poněvadž naše výkony nebyli vůbec
hodny předním příčkám, a proto se aktuálně krčíme na 11. místě
fotbalové tabulky. Ve 14-ti podzimních utkání jsme získali pouhých 14 bodů. Z toho jsme 4 zápasy vyhráli, 2 zápasy jsme dovedli
k remízám a 8 zápasů jsme prohráli. To znamená, že za podzim
2010 máme více porážek než za celou loňskou sezónu a to mužstvo doznalo minimálních změn. Paradoxem je, že více bodů jsme
uhráli na hřištích soupeřů než na našem azylovém hřišti v Komni,
kde jsme vyhráli pouze první utkání. V dalších utkáních v Komni
jsme se trápili a těžko jsme hledali síly na to, abychom některé
utkání zvrátili či dotáhli do vítězného konce. Nejtěžší ránu jsme
utrpěli 12. 9. 2010, kdy jsme hostili slabý Bánov. V tomto zápase
nás, do té doby, špatný Bánov knokautoval osmi brankami a zaslouženě jsme prohráli 8 : 2, protože jsme předvedli nejhorší výkon za celou dobu působení v této soutěži. Osud k nám však nebyl
během utkání vůbec nakloněn, a když už jsme trpěli na hřišti, díky
brankám v naší síti, trpěl pak Michal Voda bolestí ze zranění, které si během tohoto utkání přivodil. Zranění Michala Vody se ukázalo, jako zlomové v celém zbytku podzimní části, poněvadž hráč
tohoto typu nám velmi chyběl a nedokázali jsme jej nahradit. Jeho
zranění se ukázalo natolik vážné, že musel podstoupit artroskopii
kolena. V současné chvíli se již ze zranění zotavil, a pokud vše
bude bez komplikací, budeme rádi, když nám v jarní části sezóny
2010/2011 pomůže opět na hřišti. Dalšími negativními prvky, které ovlivnili průběh podzimní části, byly: neustále se měnící sestava
a s tím spojená rotace hráčů, absence hráče Karla Kocurka, který je pracovně zaneprázdněný a několikrát i neočekávaně Luďka
Juráska, který čas trávil rekonstrukcí domu. Celkově nyní s odstupem času výkony mužstva hodnotíme velmi negativně a pro
zbytek sezóny očekáváme, že se mužstvo stmelí, vytvoří dobrou
partu a bude mít o fotbal zájem, protože pokud nebude z hráčů
sršet chuť, zájem a snaha o zvrácení situace, nebude naše záchrana v soutěži zřejmě reálná. Doufejme, že nám i fanoušci a všichni
podporovatelé pomohou a cíl splníme. V zimní přestávce, která
právě probíhá, se budeme snažit o to, abychom případně kádr
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vhodně doplnili a co nejdříve se během jarní části dostali z míst,
které by měly znamenat sestup.

AKTUÁLNÍ STAV V MUŽSTVU TJ PITÍN
Když se ještě vrátíme k současnému kádru tak ten před touto sezónou doznal drobných změn. V létě požádal o uvolnění do
Bojkovic Ladislav Salvet, kde byl během podzimu na hostování.
V zimě se však vrátí zpět do našeho týmu a pomůže nám v boji
se záchranou. Další hráči už z kádru neodešli. Naopak ze Slavičína k nám přišel do konce podzimu na hostování hráč Pavel
Struhař, který má divizní zkušenosti. Jeho angažování skončí k 31.
12. 2010. O jeho služby máme eminentní zájem, ale hodně napoví
zimní přestávka a debata s vedením Slavičína. Samotný hráč nám
v tuto chvíli potvrdil, že chce mužstvu pomoci. Hráč, s kterým bychom se neradi ještě loučili je Milan Navrátil. Tento bojovník, srdcař a skvělý chlap strávil v TJ Pitín podstatnou část své fotbalové
kariéry a stal se tak výraznou ikonou klubu.
Po posledním podzimním zápase však oznámil, že se svou bohatou fotbalovou kariérou, ve které zažil mnoho vzestupů, ale i pádů
končí. Milan Navrátil oslavil v listopadu 2010 své 40-té narozeniny
a v tomto věku se rozhodl pověsit kopačky na hřebík. V posledních
sezónách patřil k tahounům mužstva a zároveň byl výraznou osobností našeho týmu. Zdobila ho skvělá dirigentská taktovka v obraně, zápal pro hru a hlavně zodpovědnost k samotnému fotbalu, ze
které by si mohli někteří brát příklad. V tuto chvíli víme, že mužstvo
bude jeho zkušenosti v boji o záchranu velmi postrádat, ale věříme,
že nám minimálně morálně pomůže. Do dalších mimofotbalových
a osobních aktivit mu přejeme hodně zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a v neposlední řadě samé úspěchy.

FANOUŠKOVSKÁ KULTURA V PITÍNĚ
Ještě bychom se chtěli pozastavit nad příznivci fotbalu v Pitíně. Fanoušci patří ke každému sportu a to na jakékoliv výkonnostní úrovni. Úroveň Okresní soutěže patří do kategorie amatérských soutěží, proto tréninky i utkání jsou jen projevem vůle
jednotlivce věnovat se svému zájmu a koníčku. Hráči TJ Pitín tak
nepatří do kategorie profesionálů, kteří by uměli řešit situace či
počínat si s fotbalovým míčem tak, jako Messi a jiné fotbalové
hvězdy, které berou za své zaměstnání miliónové částky. Byli bychom velmi rádi, kdyby se kultura fandění mezi některými příznivci fotbalu v Pitíně změnila. Například pan Václav Hubáček,
který dokáže slovně urážet nejen mladší fotbalisty, ale i ty, kteří
mají za TJ Pitín odkopáno tolik, že si takové výrazy zcela jistě nezaslouží, by ve svém věku mohl znát i jiné způsoby, jak mužstvo,
které chce vidět především vítězit, podpořit. Byli bychom velmi
rádi, kdyby se v Pitíně vytvořila skupina našich podporovatelů,
kteří nás budou držet nad vodou i v situacích, kdy se nám nedaří.
Pozitivní a nikoliv negativní atmosférou můžete hráče motivovat
ke zlepšeným výkonům. Když se například podíváme na utkání,
které jsme v Komni sehráli s mužstvem z Košíků, nemohli jsme si
nevšimnout skvělého fan klubu, který po vlastní ose do Komně za
svými fotbalisty dorazil. Fanoušci Košíků vytvořili skvělou atmosféru celému utkání a podporovali a hnali své hráče za vítězstvím,
které nakonec společně oslavili.

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM KLUBU
Podporu budeme rovněž potřebovat od našich mecenášů, kteří přispívají na chod našeho klubu a umožňují nám zabezpečit
klub jak po stránce finanční, tak i materiální. Naše velké díky
proto patří Obecnímu úřadu v čele se starostou obce a dalšími
členy zastupitelstva, panu Liboru Lukášovi, panu Miloslavu
Klimešovi, firmě JAMIBO v čele s panem Josefem Jálem, panu
Milanu Kurtinovi, firmě MORASTAV, firmě Vodohospodářské
stavby Javorník – CZ, profesionálnímu fotbalistovi Ondřeji Kúdelovi a jeho rodině, speciální poděkování patří rovněž Nadaci
Děti-kultura-sport a taky všem, kdo podporují náš klub tím, že
navštěvují naše utkání.
Všem patří obrovské díky a přejeme šťastné a požehnané prožití
Vánoc a úspěšný vstup do nového roku 2011.
Výbor TJ Pitín
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SPORTOVNÍ AREÁL NIVA
Letos v létě byla dokončena a slavnostně otevřena druhá
etapa výstavby sportovního areálu.
Ve sportovním areálu ,,NIVA“ přibyli k dosavadním dvěma
hřištím další tři nová, vhodná na tenis, volejbal, nohejbal. Dále

V zimním období se asfaltové hřiště promění v ledovou plochu, která je hojně využívána zejména dětmi, na letošní sezónu
nám zde přibude také osvětlení. Největším lákadlem našeho
nového sportovního areálu bude bezesporu přetlaková víceúčelová hala, kde je možné provozovat sporty jako je tenis, volejbal, nohejbal, sálovou kopanou, cvičení pro ženy, děti a různé
další aktivity. Nafukovací hala bude v provozu podle počasí
od poloviny října do poloviny dubna, na jaře se hala opět složí,
uskladní a připraví na další sezónu.
Nyní je hala využívána hlavně k tréninkům tenistů z okolních
tenisových oddílů, k tréninku fotbalistů,2x týdně je zde cvičení
pro ženy a 1x pro rodiče s dětmi. Ve středu areálu je budova, ve

Stavba haly 20.10.2010
zde byla vybudovaná tréninková stěna na dva druhy sportů tenis
a lezení. V letních měsících bude možnost využít hřiště na plážový volejbal.

Tenis v hale
které se nachází šatny se sprchami a malá společenská místnost
s možností posezení a občerstvení sportovců. Součástí areálu je
i nové částečně kryté výletiště, které se bude využívat na různé
kulturně-společenské akce.
Přijďte si zahrát, zacvičit nebo se jen tak podívat do nového
sportovního areálu NIVA, všechny aktivní i začínající sportovce
zve Jana Šustková správce sportovního areálu.

Přeji Vám požehnané svátky vánoční plné radosti a štěstí.
Ať je tento rok pro vás rokem úspěšným, rokem splněných
přání.
Správkyně sportovního areálu s nafukovací halou

Cvičení s dětmi

Zaslechnuto na hřbitově aneb ROZHOVOR TŮJÍ
Zerava: Řeknu vám, milé přítelkyně, já stále žasnu.
Thujka: To je o tobě známé, Zeravo. Nad čím je to zrovna
teď?
Zerava: Nad lidmi.
Thujka: Ach ano, narážíš na časté stesky některých. Občas
také slyším, že jsme příliš vysoké, padá z nás jehličí….
Cypřiška: I jen řekni doslova, jak to znělo: bordel. Jakoby
z lidí padaly zlaté drátky a plíšky a ne chlupy a lupy.
Zerava: I naše kořeny jsou na obtíž. A přitom je to docela
nedávno --Cypřiška: Nedávno pro nás stromy, milá kolegyně, lidé mají
kratší paměť.
Zerava: Pravda, tehdy nás sadili jiní lidé. A byly jsme mladé
a malé.
Thujka: Co je malé, to je milé ….
Zerava: Chci ale zdůraznit, že nás sadili právě pro to, co je
nám dnes některými vytýkáno. Pro naše kořeny, které drží nestálou jílovitou zem, aby neujížděla. Navíc ve spojení s větvemi
udržují poměrně stálou vlhkost té slínovice a brání tak nebezpečnému střídání přemíry vody a velkému vyschnutí. Toto střídání totiž samo o sobě může vést k sesuvům.
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Cypřiška: Jo, ale to málokdo domýšlí. Vždyť vidíte, na čem
si lidé zakládají. Pomníky z mramoru upřednostňují před kamenem a travou, o honosné hroby pečují víc než o své blízké.
Zerava: Brzdi Cypřiško, o všech lidech to přece neplatí. Někteří si tím stěžováním nad údržbou hrobů jen ulevují – to už tak
mají v povaze naučeno. A své blízké, ba někdy i vzdálené, mají
opravdu rádi a váží si jich.
Thujka: Ano, nepřímo to potvrzuje i nedávný hovor pode
mnou stojících osob, které si pochvalovaly, že naše řady na pitínském hřbitově jsou vyjímečné, že tak úpravný hřbitov aby
hledal široko daleko. A blahořečily stínu, který dáváme, že vysazené květiny nepotřebují tolik zalévat.
Cypřiška: No, --Dál sem řeči stromů nenaslouchal a šel po své práci.
Pro Pitínský zpravodaj zaznamenal Laďa Jál.

Záznam z kroniky
1880 – v den stříbrné svatby Jejich Veličenstva Františka
Josefa I. a Alžběty dne 24. 4. 1880 vysazené byli lípy u kostela po dolní straně na památku
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Naši noví občánci
4. 10. 2009
23. 10. 2009
5. 11. 2009
26. 10. 2009
18. 3. 2010
17. 4. 2010
24. 8. 2010
25. 8. 2010

Jiří Michalčík
Petr Bláha
Lukáš Běluša
Michaela Marečková
Elena Maria Lebánková
Simona Staňková
Daniel Šupák
Eliška Šleglová

15. 9. 2010
30. 9. 2010
22. 10. 2010
6. 11. 2010
6. 11. 2010
19. 12. 2010

Gabriela Kozelková
Julie Navrátilová
Adéla Berčíková
Gita Šašinková
Magda Šašinková
Julie Klimešová

Už nejsou mezi námi

31. 1. 2010
12. 2. 2010
10. 3. 2010
12. 4. 2010
14. 5. 2010
19. 5. 2010
6. 6. 2010
8. 6. 2010
22. 7. 2010
18. 11. 2010

Anna Zemánková
Jarmila Pacoltová
Zdeněk Voltner
Anastazie Voltnerová
František Navrátil
Anežka Helová
Václav Šafář
František Kundrata
Marie Berčíková
Jindřiška Trávníčková

92 let
85 let
77 let
82 let
75 let
60 let
79 let
85 let
69 let
60 let

K 30. 11. 2010 je v Pitíně přihlášeno k trvalému pobytu 952 občanů.

Komise pro občanské záležitosti
Věkové složení obce k 30. 11. 2010
Ženy

muži

celkem

Do 6 let

28

27

55

6 – 18

66

63

129

18 – 30

80

76

156

30 – 40

74

84

158

40 – 50

56

75

131

50 – 60

48

64

112

60 – 70

57

39

96

70 – 80

47

26

73

80 – 90

28

10

38

90 – 100

2

0

2

100 +

2

0

2

Celkem

488

464

952

Komise pro občanské záležitosti v naší obci zajišťuje konání akcí spojených s významnými jubilei našich občanů, pořádá vítání nových občánků do
života a každoroční besedu s důchodci v kulturním domě.
V letošním roce jsme oslavili tyto výročí našich občanů
70 let –

Jiřina Saňáková, Eva Berčíková, Marie Navrátilová,
Marie Kovářová, Marta Berčíková, Ludmila Gabková

75 let –

František Navrátil, Josef Sukaný, Marie Savarová,
Julie Foltová, Milan Ondráček, Marie Zachová, Stanislava Berčíková, Anežka Miškaříková

80 let –

Marie Hrbáčová, Jaroslav Savara, Bohuslav Berčík

85 let –

František Kundrata, Jarmila Pacoltová, Helena Ševčíková, Zdenka Prachařová, Emilie Ondrašicová, Jaroslav Hrbáč

90 let –

Hedvika Pavlacká

91 let –

Ludmila Koželuhová

Zlatá svatba –

Marie a Ladislav Peřestí, Stanislava a Jaroslav Pacoltovi, Marta a František Berčíkovi, Angela a František
Michalčíkovi
Diamantová svatba – Ludmila a Miroslav Juráskovi

Ještě jednou všem oslavencům přejeme
hodně zdraví a pohody do dalších let
Pitínský zpravodaj
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Významná životní jubilea občanů naší obce v letošním roce
Dne 20. září 2010 oslavila
paní Marie Urbánková kulaté jubileum 100 let
Ke gratulantům se připojila i komise pro OZ
a za obec popřál pan starosta.

Oslavenkyním ještě jednou přejeme
do dalších let zdraví a pohodu
v rodinném kruhu.
Dne 29. srpna 2010
oslavila paní
Růžena Chmelová
vzácné jubileum
102 let

