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Soutěž „Vesnice roku 2015“
S

Obec Pitín získala ocenění Zelená stuha ve Zlínském kraji a postoupila do celostátního kola, kde obsadila 3. místo.
Pitínský zpravodaj
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Investice v roce 2015

Výsadba zeleně - Smolovec

Dětská naučná stezka - odpočivadlo

Nové chodníky na Horním konci

Rekonstrukce chodníků Kút

Štěpkovač
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Rekonstrukce obce - Kút
Pitínský zpravodaj

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
advent, který již pomalu končí, je pro křesťany a nejen pro ně začátkem liturgického roku, kdy se připravují na příchod Spasitele. Poslední
čtyři neděle před Štědrým dnem byly určeny k rozjímání, k vypořádání se vším, co uplynulý rok přinesl, k usmíření mezi lidmi a navázání nových vztahů. Původní význam adventu se dnes ztrácí pod nánosem komerčního pozlátka a spěchu. Některé obchodní domy nám už od října
svou vánoční výzdobou a nabídkou zboží vnucují pocit, že je nejvyšší čas k nákupu dárků a přípravě vánoc.
Zkusme letos zpomalit a užít si předvánoční čas beze spěchu, nervozity, s porozuměním a ohleduplností vůči druhým. Jsme na začátku
vánoc a nového roku a tak bych se měl pozastavit nad rokem končícím, ve kterém proběhlo mnoho událostí.
Především se mi vybavují takové tři nejvýznamnější události letošního roku – za jednu z nejdůležitějších považuji účast naší obce v soutěži
„Vesnice roku“. Všechny spolky a organizace včetně mateřské a základní školy se spojily v jeden tým a předvedly velice pěknou prezentaci
obce a své činnosti. Akce měla velký ohlas i u vás, občanů, kteří jste se prezentace zúčastnili. Dodnes vzpomínám na veselou náladu při
přípravách a pohodový průběh soutěže. Výsledkem byl zisk „Zelené stuhy“, která s sebou přináší i ﬁnanční ocenění. Od Zlínského kraje jsme
obdrželi částku 200.000 Kč a Ministerstvo životního prostředí ČR poskytuje ﬁnanční prostředky ve výši 400.000 Kč. Toto ocenění jsme spolu
s místostarostkou Mgr. Dagmar Maňasovou přebírali v Senátu Parlamentu ČR. Všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli, velice děkuji.
Další událostí bylo 60. výročí založení místní skupiny Českého červeného kříže. Opět se potvrdilo, že členky i členové ČČK mají co slavit.
Jejich bohatá prezentace ukázala, jaké množství práce pro naši obec a její občany vykonali. I jim patří velké poděkování a do dalších let
činnosti mnoho úspěchů.
Jako třetí událost bych vzpomněl oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Pitíně a 610 let od první zmínky o obci. Naši hasiči znovu prokázali, že jim žádná činnost není cizí a k svému mottu „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“, mohou přidat i „zábavou k radosti
nás všech“. Také jim patří náš velký dík a mnoho zdaru do budoucna. Musím také poděkovat ostatním dobrovolným spolkům, sdružením,
příspěvkovým organizacím, členům zastupitelstva obce, členům komisí, výborů, pracovníkům obecního úřadu, spolupracovníkům ze společnosti ZS Pitín a v neposlední řadě i všem občanům, jak v centrální části obce, tak i na Pitínských Pasekách za vykonanou práci ve prospěch
naší krásné vesničky.
Během uplynulého roku proběhly v obci také stavební akce, které přispějí k lepšímu životu nás všech. Jednou z nich je protipovodňový
systém včetně instalace nového rozhlasu, tato investice si z obecního rozpočtu vyžádala částku 170 tis.Kč, celkové náklady činily 1,5 mil.Kč,
rozdíl byl ﬁnancován formou dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR. Další akcí byla oprava chodníku od staré hasičské zbrojnice
až po sportovní areál v částce 882.621 Kč, která byla částečně ﬁnancována formou dotace ze Zlínského kraje ve výši 352.000 Kč. Do obce byl
pořízen štěpkovač v hodnotě 500 tis. Kč, obec se podílela částkou cca 50 tis. Kč. Letos byla v obci vybudována naučná stezka, která zahrnuje
několik odpočivadel se stolem a lavicemi, informační panely, směrové tabule, mapy a infokiosek u budovy obecního úřadu. Tato investice si
vyžádala ﬁnanční prostředky ve výši 366 tis. Kč, z toho dotace z Ministerstva pro místní rozvoj činila 256 tis. Kč. Jak už bylo uvedeno, obec
obdržela dotaci ve výši 200.000,- Kč v souvislosti s oceněním v soutěži Vesnice roku. Tato částka byla použita na vybavení zasedací místnosti
obecního úřadu, kde byly zakoupeny nové stoly, židle, žaluzie, věšáky a dataprojektor s ozvučením. Hlavní investiční akcí uplynulého roku
je revitalizace středu obce, která zahrnuje opravu chodníků v Kútě – od objektu „Sokolské“ po Urbánkovi č. 64, dále od Martinovičového
č. 84 po most, částečnou rekonstrukci komunikace v Kútě, nové chodníky od Foltového č. 165 až po železniční přejezd a výsadbu nové zeleně
u hlavní komunikace (Kovářovi, Zachovi) a také na Smolovci. Celková hodnota tohoto projektu činí cca 3,5 mil. Kč, která zahrnuje dotaci
z Regionálního operačního programu (ROP) Střední Morava ve výši 2,451 mil. Kč. Toto jsou nejdůležitější investiční akce roku 2015.
A co nás čeká v roce následujícím v rámci zvelebování obce?
Dokončení rekonstrukce chodníku v části Lány naproti zastávky ČD, nová komunikace Drahy – Lány, oprava komunikace Na Výpustě
od Kozubíků k Sukaným, opravy komunikací na Pitínských Pasekách, nové veřejné osvětlení, vybudování nového sběrného dvora v areálu
družstva. Doufejme, že se nám realizaci těchto akcí podaří, pokusím se pro to udělat vše, co je v mých silách.
Závěrem mi dovolte, abych vám co nejupřímněji popřál krásné a požehnané svátky vánoční a do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti vám i vašim rodinám.
Martin Zálešák, starosta

Z jednání Zastupitelstva obce Pitín
Č. 3 - 19. 12. 2014
• neschválilo rozpočtové provizorium
hospodaření obce Pitín na rok 2015
• schválilo dle § 85, písm. j) zákona č.
128/2000 Sb., zákon o obcích ve znění
pozdějších předpisů poskytnutí zápůjčky ve výši 30.000,- Kč Místní akční skupině Bojkovska, Sušilova 952, 687 71
Bojkovice, IČO: 270 12239 na předﬁnancování projektu spolupráce
• schválilo uzavření Smlouvy o zápůjčce
mezi Obcí Pitín IČO 00291234 a Místní akční skupinou Bojkovska, Sušilova
952, 687 71 Bojkovice, IČO 270 122 39
na předﬁnancování projektu spolupráce ve výši 30.000,- Kč a pověřilo starostu podpisem této smlouvy
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Č. 4 - 27. 2. 2015
• schválilo rozpočet obce pro rok
2015 takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 11.513.300,00 Kč, ﬁnancování ve výši 3.390.000,00 Kč, celkové zdroje ve výši 14.903.300,00 Kč,
investiční výdaje ve výši 5.690.000,- Kč,
provozní výdaje 8.729.300,00 Kč + ﬁnancování 484.000,00 Kč, celkové výdaje
14.903.300,00 Kč
• schválilo rozpočtové limity do 30.000,00
Kč - starosta , do 700.000,00 Kč - rada
obce
• neschválilo žádného předsedu kontrolního výboru ani další členy kontrolního
výboru
• schválilo změnu jednacího řádu Zastupitelstva obce Pitín následovně - par. 14

bude doplněn o bod č. 6 „O průběhu zasedání zastupitelstva se provádí audioviuzální záznam, který je přílohou zápisu“
• schválilo účast Obce Pitín v projektu využití bioodpadu, který obci vznikne při
údržbě veřejných prostranství a předá
jej ZS Pitín, a.s. k dalšímu zpracování
• schválilo stanovy svazku obcí Bojkovsko,
sdružení měst a obcí a pověřuje starostu
k podpisu stanov
• deleguje v souladu s § 84, odst. 2, písm.
f) a g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění starostu Martina Zálešáka na valné hromady obchodních společností, v nichž má obec majetkovou
účast a pověřuje jej zastupováním obce
v ostatních orgánech těchto společností
- Bojkovsko, sdružení měst a obcí, Suši-
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lova 952, 687 71 Bojkovice - MAS Bojkovska, z.s., Sušilova 952, 687 71 Bojkovice
Č. 5 - 19. 5. 2015
• schválilo p. Miloslava Klimeše předsedou kontrolního výboru a schválilo další
členy kontrolního výboru: Miroslava
Kuželu, Petra Hustáka, Mgr. Bc. Václava Peřinu, ing. Marii Holíkovou
• schválilo účetní závěrku za rok 2014
• schválilo celoroční hospodaření za rok
2014 bez výhrad
• schválilo 1. rozpočtové opatření obce
Pitín 2015
• schválilo směnu nemovitostí - Obec
Pitín, Pitín 18, 687 71 Bojkovice - vlastník pozemku odděleného geometrickým
plánem z parcely 366/63 - parc. č. 366/75
o výměře 510m2 v k.ú. Pitín a ZS Pitín,
a.s. Pitín 94, 687 71 Bojkovice - vlastník
pozemku odděleného geometrickým
plánem z parcely č. 366/56 - parc. č.
366/74 o výměře 53 m 2 v k.ú. Pitín - rozdíl výměr bude doplacen dle znaleckého
posudku
• schválilo koupi pozemku parc. č. 366/61
o výměře 460 m2 v k. ú. Pitín - vlastník
ZS Pitín, a.s. Pitín 94, 687 71 Bojkovice
• schválilo dodatek č. 2 smlouvy č.

O/0242/2010/DOP o poskytnutí ﬁnančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti se Zlínským krajem
• schválilo výjimku z počtu žáků v Základní škole Pitín, okres Uherské Hradiště
na školní rok 2015/2016, obec se zavazuje uhradit zvýšené náklady spojené
s výjimkou
• schválilo poskytnutí dotací na rok 2015
následovně: Český červený kříž 8.000,Kč, Český zahrádkářský svaz 10.000,- Kč,
Český svaz včelařů 6.000,- Kč, Myslivecké sdružení Pitín-Hostětín 20.000,- Kč,
Jednota Orel 20.000,- Kč
Č. 6 - 26. 6. 2015
• vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce za
1.-5./2015
• schválilo souhlas s realizací projektu
„Místní akční skupina • i to je cesta ke
kompostování“ a pověřilo starostu podpisem souhlasu
• schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na
nákup štěpkovače v rámci projektu
„Místní akční skupina - i to je cesta ke
kompostování“ a pověřilo starostu podpisem smlouvy
• schválilo smlouvu o výpůjčce štěpkovače
v rámci projektu „Místní akční skupina -

i to je cesta ke kompostování“ a pověřilo
starostu podpisem smlouvy
• schválilo členství obce Pitín ve Svazu
měst a obcí ČR
Č. 7 - 25. 9. 2015
• schválilo 4. rozpočtové opatření obce
Pitín 2015
• vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce za
1.-7./2015
• vzalo na vědomí hospodaření Mateřské
školy Pitín za období 1. -6./2015
• vzalo na vědomí hospodaření Základní
školy Pitín za období 1. -6./2015
• vzalo na vědomí hospodaření Sportklubu Niva za období 1. -6./2015
• schválilo koupi pozemků p.č. 5737/1
o výměře 7 606m2 a p.č. 5737/2 o výměře
358 m2, kupní cena činí 3,- Kč/m2
• schválilo koupi pozemků p.č. 5739/1
o výměře 12 759 m2 a p.č. 5739/2 o výměře 498 m2, kupní cena činí 33 % z ceny
stanovené znaleckých posudkem
• schválilo členem ﬁnančního výboru
pana Karla Holíka ml., Pitín 308
• schválilo obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2015 o zákazu provozování loterií
a jiných podobných her na celém území
obce Pitín

Z jednání Rady obce Pitín
Rada obce
č. 3 – 4. 12. 2014
• schválila nabídku ﬁrmy TES trans Bojkovice na provádění zimní údržby a nabídku
p. Vojtěcha Lebánka, Žítková na provádění zimní údržby v části Pitínské Paseky
• schválila pořízení závěsů do sálu v kulturním domě z důvodu zlepšení akustiky
v sále
• doporučila ZO schválit rozpočtové provizorium hospodaření obce na rok 2015
• vzala na vědomí výsledky kontroly provedené Oblastním inspektorátem práce
v Mateřské škole Pitín
• schválila převod částky 90.000,- Kč
v rámci rozpočtu základní školy, a to
z provozních výdajů na výdaje určené na
platy pracovníků
• schválila přidělení bytu č. 2 v bytovém
domě Pitín čp. 360 B. K. z Pitína
• ukládá členům RO připravit návrh programových cílů pro období 2015• 2018
• schválila žádost P. H. o pokácení náletových dřevin na pozemku parc. č. 5655/1
a 5656 v k. ú. Pitín
• schválila předsedkyní komise pro občanské záležitosti Hanu Šleglovou a doporučila ZO schválit předsedou kontrolního výboru Mgr. Bc. Václava Peřinu
• schválila starostovi Martinu Zálešákovi používání jeho osobního automobilu
Škoda Octavia, GLX TDi, reg. zn. 1ZO
9552 ke služebním cestám dle cestovních příkazů pro období 2014-2018
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č. 4 – 15. 12. 2014
• schválila Mgr. Dagmar Maňasovou, ing.
Zdeňka Ševčíka, Lenku Staňkovou a Jakuba Peřestého k provedení inventarizace majetku a plán inventur na rok 2014
• vzala na vědomí návrh p. Kúdelové
k projednání navržených bodů na jednání zastupitelstva obce dne 19. 12. 2014
• vzala na vědomí návrh p. Lukáše na
zařazení ﬁnančních položek do rozpočtu obce na rok 2015, bude dále řešeno
v rámci projednávání rozpočtu obce na
rok 2015
• schválila odměnu ředitelce mateřské
školy ve výši dle předloženého návrhu
• schválila prodloužení ve funkci ředitelky
příspěvkové organizace Sportklub Niva
paní Marcele Berčíkové, Pitín 342 do
30. 6. 2015
• doporučila ZO schválit zápůjčku MAS
Bojkovska ve výši 30.000,- Kč na předﬁnancování projektu spolupráce s ostatními MAS
č. 5 – 15. 1. 2015
• doporučila ZO schválit návrh rozpočtu
obce na rok 2015 v předloženém znění
• schválila Dodatek pro rok 2015 ke
smlouvě o svozu a uložení komunálního
a ostatního odpadu na skládku mezi ﬁrmou Rumpold UHB, s.r.o., Předbranská
415, Uherský Brod a Obcí Pitín a pověřila starostu podepsáním dodatku
• schválila licenční smlouvu s Ochranným svazem autorským o veřejném

provozování hudebních děl pro rok
2015 a pověřila starostu podpisem
smlouvy
• schválila Rámcovou partnerskou smlouvu o spolupráci mezi Obcí Pitín a MAS
Bojkovska a pověřila starostu jejím podpisem
• schválila navýšení měsíční odměny paní
Renatě Kudlíkové jako správci kulturního domu dle předloženého návrhu
č. 6 – 29. 1. 2015
• vzala na vědomí stanovisko ﬁnančního výboru, aby příspěvkové organizace
obce (MŠ, ZŠ, Niva) předkládaly stanovené podklady z důvodu celkového
zpřehlednění jejich hospodaření
• vzala na vědomí hospodaření obce za 1.12./2015
• pověřila starostu oslovit ﬁrmy SILAMO
UH. Brod, STRABAG Uh. Hradiště,
LISONĚK Uh. Brod, aby předložili
cenové nabídky na realizaci projektu
„Oprava chodníků ve středu obce Pitín“
- vyjádřila podporu akci „Vlajka pro Tibet“, k akci vyvěšení vlajky 10. 3. 2014 se
obec nepřipojí
• schválila složení komise pro občanské
záležitosti
• vzala na vědomí informaci starosty
o možnosti získání dotace na pořízení
informačních a směrových tabulí v obci
Pitín a pověřila starostu k dalšímu jednání ve věci zpracování a podání žádosti
o dotaci
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č. 7 – 10. 2. 2015
• schválila komisi pro hodnocení nabídek
na veř. zakázku „Rekonstrukce chodníků Pitín k autobusové a vlakové zastávce“ v tomto složení: Martin Zálešák,
Jakub Peřestý, Lenka Staňková, Zdeněk
Ševčík
• schválila ﬁrmu SILAMO, s.r.o. Uh.Brod
k realizaci akce „Rekonstrukce chodníků Pitín k autobusové a vlakové zastávce“ a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo
• vzala na vědomí žádost TJ Pitín o poskytnutí příspěvku na rekonstrukci sociálního zařízení v objektu ubytovny Pitín
361, žádost bude projednána na zasedání zastupitelstva obce
• schválila výmalbu hasičské zbrojnice,
kterou provede ﬁrma L. Savara, Pitín
306
• vzala na vědomí informaci starosty
o možnosti získání dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Pitín
a pověřila starostu k dalšímu jednání ve
věci zpracování a podání žádosti o dotaci
• doporučila ZO schválit účast obce na
společném projektu zpracování biodpadu z veřejných prostranství
• schválila umístění jednotlivých informačních a směrových tabulí na obecních
pozemcích
• vzala na vědomí žádost o příspěvek za
ubytování občana z Pitína v Domě pokojného stáří Nedašov
č. 8 – 25. 2. 2015
• schválila Programové prohlášení Rady
obce Pitín na období 2014 -2018
• schválila RO vzala na vědomí náplň činnosti Komise pro občanské záležitosti
• schválila RO schválila rozpočtový výhled obce Pitín na období let 2015•
2017
• schválila smlouvu s RWE GasNet, s.r.o.
o zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 5456/1 v k.ú. Pitín v souvislosti
s plynovou přípojkou k RD čp. 368 a pověřila starostu podpisem smlouvy
• doporučila ZO schválit členství obce
Pitín ve Svazu měst a obcí ČR
• schválila zpracování energetického auditu na veřejné osvětlení v obci Pitín
• vzala na vědomí informaci starosty
o možnosti získání dotace na revitalizaci
veřejné zeleně v obci a pověřila starostu
k dalšímu jednání ve věci zpracování
a podání žádosti o dotaci
č. 9 – 12. 3. 2015
• schválila podání žádosti o dotaci z ROP
na projekt „Revitalizace centra obce“
v Pitíně
• schválila zpracování projektové dokumentace na opravu chodníků a části
místní komunikace Ing. J. Kunčíkem
z Uh. Brodu a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo
• schválila smlouvu s ing. Kašparem na
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zpracování žádosti o dotace z ROP
na projekt „Revitalizace centra obce“
v Pitíně a zajištění udržitelnosti projektu
po dobu 5 let a pověřila starostu podpisem smlouvy
pověřila starostu jednáním ve věci úpravy koryta potoku na pozemku p.č. 5418
doporučila ZO schválit dodatek č. 2 ke
smlouvě se Zlínským krajem o zajištění
dopravní obslužnosti
schválila umístění lešení u domu čp. 33
z důvodu dokončení stavebních prací na
RD
schválila pořízení nahrávacího zařízení
za účelem pořizování audiovizuálního
záznamu z jednání zastupitelstva obce

č. 10 – 25. 3.2015
• pověřila starostu pozvat na příští zasedání RO i další členy ZO ve věci účasti
obce Pitín v soutěži Vesnice roku 2015
• vzala na vědomí informaci starosty
ohledně poskytování dotací a ﬁn. výpomocí spolkům a organizacím z rozpočtu
obce z důvodu platnosti novely zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
• schválila žádost p. Kúdelové o uspořádání přednášky v zasedací místnosti
obecního úřadu, akce bude povolena
s tím, že nebude pořádána pod záštitou
politické strany nebo hnutí
• vzala na vědomí informaci starosty
ohledně případného odkupu pozemku
pod sběrným dvorem
• schválila žádost p. J. M. o pokácení
náletových dřevin na pozemku parc. č.
5309/4 a 5313 v k. ú. Pitín
• vzala na vědomí informaci o povinnosti
údržby (zametání) komunikace II/495
na území obce vlastním čistícím strojem
č. 11 – 10. 4. 2015
• schválila pořízení leteckého snímku
obce Pitín ﬁrmou JAS AIR Hluboká nad
Vltavou a pověřila starostu podpisem
smlouvy
• vzala na vědomí nabídku ﬁrmy STUDIO
5 z Uh. Hradiště na tisk knihy o Pitínu –
ke zpracování nabídek budou osloveny
další ﬁrmy
• vzala na vědomí poskytnutí dotace ze
Zlínského kraje na opravu chodníků od
středu obce ke sportovnímu areálu
• uložila ředitelce Základní školy Pitín
zajistit volbu zákonných zástupců nezletilých žáků i zástupců pedagogických
pracovníků do školské rady dle zákona
č. 561/2004 Sb.
• schválila účast obce Pitín v soutěži Vesnice roku 2015
č. 12 – 22. 4. 2015
• pověřila starostu zajistit zveřejnění výzvy ke změně územního plánu obce Pitín
• schválila registraci Obce Pitín jako zemědělského podnikatele u Městského
úřadu v Uherském Brodě, odb. obecního živnostenského úřadu a pověřila starostu zajištěním potřebných podkladů

• vzala na vědomí informace ve věci dokončení funkčního období stávající školské rady
• doporučila ZO schválit účetní závěrku
obce Pitín za rok 2014
• doporučilo ZO schválit závěrečný účet
obce za rok 2014
• doporučila ZO vzít na vědomí zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Pitín za rok 2014
• pověřila starostu zažádat správce toku
Olšavy – Lesy ČR o provedení vyčištění
koryta z důvodu zajištění protipovodňové ochrany
• vzala na vědomí uspořádání pietní akce
dne 1. 5. 2015 s položením věnců u pomníku padlých v I. a II. světové válce
u příležitosti 70. výročí osvobození obce
č. 13 – 25. 5. 2015
• vzala na vědomí informaci o průběžném
zpracování knihy o Pitínu
• schválila hospodářský výsledek za rok
2014• Mateřská škola, p.o. + 91.494,02
Kč, Základní škola + 25.303,75 Kč,
Sportklub Niva – dle přiloženého výkazu
• schválila převod hospodářského výsledku za rok 2014 dle předloženého návrhu: Mateřská škola částku 91.494,02 Kč
do rezervního fondu a Základní škola
částku 25.303,75 do rezervního fondu
• schválila vedení účetnictví příspěvkových organizací – mateřská škola, základní škola a Sportklub Niva ve zjednodušeném rozsahu i v roce 2015
• schválila odpisový plán příspěvkových
organizací – mateřská škola, základní
škola a Sportklub Niva dle přiloženého
návrhu a doporučení ﬁnančního výboru
• pověřila ředitelku p. o. Sportklub Niva
zřídit elektronický rezervační systém na
pronájem sportovních ploch a provést
opatření navržená ing. Lorencem – odpisový plán, fond investic, registrační
pokladna
• vzala na vědomí instrukce k pořádání
Světlovského bálu 2015
• schválila zhotovení krojů pro dětský folklorní soubor Pitíňánek
• schválila návrh smlouvy o poskytnutí
podpory č. D/0808/2015/STR na projekt
„Rekonstrukce chodníků Pitín k autobusové a vlakové zastávce“
• vzala na vědomí informaci starosty
o jeho nepřítomnosti v období od 1. 6.
do 9.6. z důvodu čerpání dovolené, zastupuje místostarostka Mgr. Dagmar
Maňasová
č. 14 – 17. 6. 2015
• vzala na vědomí připomínky k provozu
Sportklubu Niva Pitín a a ukládá starostovi pozvat na příští zasedání RO ředitelku Sportklubu Niva Pitín
• schválila zhotovení krytů na radiátory
v učebnách mateřské školy, ﬁn. prostředky budou použity z rezervního fondu
• schválila ing. Bajzu z ﬁrmy AIP Zlín
k provádění stavebního dozoru při re-
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konstrukci chodníků Střed-Kút a pověřila starostu podpisem smlouvy
• schválila smlouvu s RWE GasNet, s.r.o.
o zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 6067/1 v k.ú. Pitín v souvislosti
s plynovou přípojkou k RD čp. 116 a pověřila starostu podpisem smlouvy
č. 15 – 18. 6. 2015
• schválila návrh smlouvy na zpracování
projektu „Sadové úpravy v obci Pitín“
a pověřila starostu podpisem smlouvy
č. 16 – 23. 6. 2015
• ukládá ředitelce Sportklubu Niva opakovaně zajistit splnění opatření k provozu ve Sportklubu Niva Pitín
• vzala na vědomí připomínky k projektu
„Dětská naučná stezka“ a pověřila starostu dalším jednáním
• vzala na vědomí plnění rozpočtu obce za
1.-5./2015
• doporučila ZO schválit za členy dozorčí
rady spol. Lesy Pitín složení kontrolního
výboru
• schvaluje Mateřské škole Pitín p. o. přijetí peněžitého daru od zákl. organizace
KSČM Pitín
• vzala na vědomí dodání čestného prohlášení dle zákona č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů starostovi do konce června
• schválila poskytnutí dotace TJ Pitín ve
výši 50.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy a pověřila starostu podpisem
smlouvy
č. 17 – 8. 7. 2015
• vzala na vědomí současnou situaci týkající se prodeje občerstvení ve Sportklubu
Niva
• schválila 2. rozpočtové opatření Obce
Pitín 2015
• schválila tržní řád obce Pitín
č. 18 – 29. 7. 2015
• schválila použití odměny ve výši
200.000,- Kč, kterou obec obdržela
v soutěži Vesnice roku od Zlínského
kraje na nákup vybavení do zasedací
místnosti – promítací technika, ozvučení, žaluzie, stoly a židle
• schválila pořízení samostatně stojícího
informačního panelu (kiosku) v rámci
projektu „Dětská naučná stezka“
• pověřila p. Fr. Vrbu dalším jednání ve
věci odkupu lesních pozemků a stanovení konečné prodejní ceny
• souhlasí s provedením nutných oprav
elektrozařízení ve sport. areálu Niva
v rámci schváleného rozpočtu projednala
žádost p. Koželuhy týkající se řešení dopravní situace u domu čp. 16 a navrhuje
dopravní značky zde neumisťovat
č. 19 – 18. 8. 2015
• schválila ﬁrmu CAY, s.r.o. Zlín na zhotovení zakázky „Dětská naučná stezka
Pitín“
• schválila 3. rozpočtové opatření obce
Pitín
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• schválila Tělovýchovné jednotě Pitín poskytnutí účelové dotace ve výši 30.000,•
Kč na nákup branek pro fotbalovou přípravku TJ Pitín
• schválila pořádání společenské akce
„Vše co má kola“ spolkem Pitěnská beseda z.s., vydání rozhodnutí bude řešeno dle zákona č. 13/1997 Sb.
• schválila povolení výjimku z počtu
dětí ve třídách MŠ Pitín pro školní rok
2015/2016 dle zákona č. 561/2004 Sb.
a vyhlášky č. 14/2005 Sb., následovně:
1. třída 24 dětí, 2. třída 25 dětí
• vzala na vědomí hospodaření Mateřské
školy Pitín, Základní školy Pitín a Sportklubu Niva za 1. -6./2015
č. 20 – 9. 9. 2015
• doporučila zamítnout žádost spol. SYMINT o povolení k provozování výherního hracího přístroje v objektu kavárny
Holzer
• vzala na vědomí další informace týkající
se nabídky k odkupu lesních pozemků
• pověřila starostu oslovit oslovit 3 stavební ﬁrmy k předložení cenové nabídky na
realizaci projektu „Rekonstrukce obce
Pitín“
• schválila použití 100 ks výtisků knihy
„Dějiny Pitína a přifařených obcí Hostětína a Šanova“ k účelům daru
• RO schválila prodejní cenu knihy „Dějiny Pitína a přifařených obcí Hostětína
a Šanova ve výši 300,- Kč za kus
• schválila koupi vozidla AVIA A 31požární H05432 s výbavou pro Sbor dobrovolných hasičů Pitín, kupní cena činí
91.500,- Kč a pověřila starostu podpisem
kupní smlouvy
• vzala na vědomí možnost navrhnout zástupce obce Pitín do komisí Svazu měst
a obcí ČR
• souhlasila s pokácením náletových dřevin v korytě řeky Olšavy na žádost s.p.
Lesy ČR
• vzala na vědomí zprávu o uplatňování
územního plánu za období 10/2010 –
5/2015 včetně změn provedených na žádost občanů
č. 21 – 22. 9. 2015
• vzala na vědomí výsledky jednání ﬁnančního výboru
• vzala na vědomí informace týkající se
zpracování projektové dokumentace na
vybudování sběrného dvora v areálu ZS
Pitín, a.s.
• schválila smlouvy o výpůjčce pozemků parč. 6051, parc. č. st. 268 a parc. č.
6048 v k.ú. Pitín pro realizaci projektu
„Rekonstrukce obce Pitín“ a pověřila
starostu podpisem těchto smluv
• schválila smlouvu se s.p. Lesy ČR o právu provést stavbu „Rekonstrukce obce
Pitín“ na pozemcích parc. č. 5448/45
a 5448/7 v k.ú. Pitín a pověřila starostu
podpisem smlouvy
• schválila zakoupení 56 ks židlí v rámci
dotace ze Zlínského kraje

• souhlasí se zapojením obce Pitín, Mateřské školy Pitín a Základní školy Pitín
do zpracování Místního akčního plánu
vzdělávání v rámci obvodu obce s rozšířenou působnosti ORP Uherský Brod
• vzala na vědomí provedení inspekce
v Mateřské škole Pitín
č. 22 – 22. 10. 2015
• schválila program jednání RO tak, jak
byl předložen starostou
• schválila ﬁrmu SILAMO, s.r.o. Uh.
Brod k realizaci akce „Rekonstrukce
obce Pitín“ na základě výsledků výběrového řízení a pověřila starostu podpisem
smlouvy o dílo
• schválila záměr prodeje hasičského vozidla AVIA DVS 12 A30
• schválila pořízení barevné kopírky včetně skeneru a tiskárny zn. RICOH MPC
211 SP pro potřeby obecního úřadu
• schválila zhotovení 10 ks DVD „Prezentace obce“ v rámci soutěže Vesnice roku 2015
• doporučila ZO schválit nejprve rozpočtové provizorium obce na rok 2016, samotný rozpočet obce by byl schválen až
v průběhu roku 2016
• schválila smlouvu o poskytnutí podpory
ze Zlínského kraje ve výši 200.000,- Kč
za 3. místo v soutěži Vesnice roku ve
Zlínském kraji a pověřila starostu podpisem smlouvy
• schválila p. Janě Bělušové, Pitín 203
provozování keramické dílny v objektu
mateřské školy
č. 23 – 5. 11. 2015
• schválila návrh p. Josefa Šlegla na zpracování směrových ukazatelů, informačních tabulí a odpočivadel v rámci projektu „Dětská naučná stezka“
• schválila vyřazení nepoužitelného drobného majetku v Mateřské škole Pitín
v celkové hodnotě 12.780,- Kč dle předloženého návrhu
• schválila 5. rozpočtové opatření obce
Pitín 2015
• vzala na vědomí další informace ve věci
zpracovávání změn územního plánu
obce Pitín
• schválila vyhlášení dotací pro spolky
a organizace na rok 2016 z rozpočtu
obce Pitín
• pověřila starostu oslovit ﬁrmu TES
k provádění zimní údržby v obci Pitín
č. 24 – 1. 12. 2015
• vzala na vědomí hospodaření obce Pitín
za období 1. -10./2015
• doporučila ZO schválit 6. rozpočtové
opatření obce Pitín
• schválila zrušit usnesení RO č. č. 152/
R22/15 týkající se schválení rozpočtového provizoria a doporučila ZO schválit
návrh rozpočtu obce na rok 2016
• schválila rozpočtový výhled obce Pitín
na období let 2016 – 2018
• vzala na vědomí informace týkající se
organizačního zabezpečení „Rozsvicování pitínského stromečku“
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• vzala na vědomí příkaz starosty k provedení inventarizace majetku obce
• vzala na vědomí žádost p. Františka Jála
ml., o odkup obecních pozemku parc. č.
3419/3 a část parc. č. 5406/3
• vzala na vědomí informace ohledně volby nového jednatele společnosti Lesy
Pitín s.r.o.
• schválila nabídku ﬁrmy NIRTEX Bojkovice na provádění zimní údržby
• schválila nové smlouvy s ﬁrmou E.ON
na dodávku zemního plynu a el. energie
pro Obec Pitín
č. 25 – 10. 12. 2015
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace
na individuální projekt z ROP regionu
soudržnosti Střední Morava č. ÚRR
D-2015/0102/OKP na realizaci projektu
„Rekonstrukce obce Pitín“ včetně příloh
a pověřila starostu podpisem smlouvy

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

Informace pro občany
Místní poplatky
Sazba poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravu, třídění a odstraňování komunálního odpadu
v roce 2016 je stanovena na 400,- Kč za každou osobu přihlášenou v obci k trvalému
pobytu. Poplatek je splatný nejpozději do
30. června.
Poplatek za psa činí 60,- Kč za jednoho
psa a za každého dalšího 90,- Kč. a je splatný do 30. dubna.
Upozorňujeme majitele na přísný zákaz volného pohybu psů v obci.
...............................................................

Odpady
Ve sběrném dvoře (u areálu družstva)
lze ukládat
- do kontejnerů velkoobjemový komunální
odpad, který nelze uložit do popelnice
- na určené místo – kovový odpad
Provozní doba je každý lichý týden (při
svozu popelnic): pátek 12:00 – 16:00
sobota 9:00 – 12:00
Žádáme občany, aby dodržovali provozní dobu sběrného dvora a neukládali
odpad k bráně.
Vyřazené elektrospotřebiče je možné
odevzdat v základní škole nebo na obecním úřadě.

Nebezpečný odpad jako jsou pneumatiky, chemikálie, autobaterie, léky, se
ve sběrném dvoře neukládá. Tento odpad
bude od občanů vybrán a odvezen při mobilním svozu, který bude předem ohlášen.
(červen, červenec).
Poslední svoz komunálního odpadu
v roce 2014 proběhne 26. 12. 2015, v roce
2016 bude svoz probíhat každý lichý týden
v pátek – první svoz je 8. 1. 2015
Svoz tříděného odpadu
- kontejnery na papír a sklo - 1x/měsíc.
- kontejnery na plast - 1x/týden
Pozor změna ve třídění odpadu!
Nově se nápojové kartony (obaly od
mléka, džusů, fruk ...) sbírají společně
s plastem, použité obaly proto odhazujte
do žlutých kontejnerů.
...............................................................

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

Vážení spoluobčané,
jak rychle běží čas. Před námi je to nejkrásnější období roku, nejen pro děti,ale i pro nás dospělé –období plné očekávání, přání, dárků,
setkávání, klidu a pohody, pokory, předsevzetí i hodnocení. I já chci zhodnotit uplynulé období .
Mým velkým podstatným přáním, od nástupu zvolení, bylo, abych se setkávala s lidmi přátelskými, tvůrčími a vstřícnými. S několika
takovými spoluobčany jsem se měla možnost setkávat, pracovat a tvořit.
Za nejvýznamnější považuji spoluúčast na rozvoji naší krásné obce, podílení se na projektech výstavby Pitína, výběrových řízení, obecních
akcí a na významných výročích a prezentacích obce.
Velké úsilí bylo vynaloženo v soutěži Vesnice roku- tvorba scénáře, dvou prezentací obce, nástěnek, manuálu pro porotu, fotografování
vesnice a okolní krajiny, hodnocení a výběr snímků, vlastní prezentace – to je práce mnoha snaživých lidí, jejichž práci velmi kladně hodnotím
a vážím si jí. Ocenila ji také porota a naše obec získala významná přijetí a blahopřání ve Zlíně, Babicích a hlavně v Praze a nemalou částku
pro další rozvoj- 600 000 Kč.
Za nelehký úkol považuji zastupování pana starosty v době ŘD. Tuto náročnou funkci jsem se snažila plnit co nejzodpovědněji a pracovat
tak, aby vše proběhlo v pořádku, všechny povinnosti byly řádně splněny.
Za povinnost jsem také považovala reﬂektovat na každou připomínku, návrh občanů a přednést je na radě obce a snažit se spolu s ostatními je kladně vyřešit.
V první polovině roku jsem se věnovala našim dětem-žákům ZŠ Pitín, ve sportovním kroužku.
Milou činností, kterou vykonávám více než 5 let, je vedení kroniky našich nových občánků a účast na jejich vítání do života.
V průběhu roku jsem se snažila navštívit staré a nemocné spoluobčany.
Krásným počinem obce bylo vydání dlouho očekávané knihy o Pitínu. Získáním stovky historických dat a fotograﬁí z Muzea Bojkovska,
se přispělo k doplnění některých faktů o obci, spolcích, lidech,zvycích.
Musím říci, že nejsem spokojená se situací ve všech příspěvkových organizacích. Za nejvýraznější problém považuji mezilidské vztahy.
Přeji všem vedoucím pracovníkům i zaměstnancům, aby našli vstřícnou cestu k sobě navzájem.
Děkuji všem spolkům za pozvání, která mi umožnila poznat lidi nezištné, obětavé a oddané. Poznat problematiku, práci i vztahy v těchto
společenstvích. Děkuji za důvěru a spolupráci panu starostovi M. Zálešákovi, radním, zastupitelům i občanům a věřím v další tvůrčí období
a těším se na setkávání s Vámi.
Vážení milí spoluobčané, ze srdce Vám všem přeji, abyste prožili Vánoční svátky v radosti, pokoji a Boží milosti, aby Vám rok 2016 přinesl
zdraví, štěstí, spokojenost a lásku bližních.
Dagmar Maňasová, místostarostka
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Mateřská škola
„Tady je tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem.
Co je důležité, je očím neviditelné.“

Adventní čas je pro mnohé z nás dobou k zamyšlení nad končícím se rokem a hodnocením naší práce a činností za uplynulý rok.
Dovolte, abych nejprve uvedla jen některé z mnoha akcí, které
se nám i dětem podařily, vnesly radost a snad i obohatily dění
v obci.
„Zamykání studánky „společně se základní školou a rodiči
připravujeme toto podzimní setkání s kulturním programem v zahradě mateřské školy a po lampionovém průvodu se máme čas
občerstvit a užít si společného vzájemného setkání.
„Mikulášská a vánoční doba“ s pečením perníčků ve školní kuchyni za spolupráce obětavých maminek, ale i babiček. Návštěva
školácké čertí a mikulášské družiny, jenž obdarovává naše nejmenší, ale i tato návštěva neodchází bez obdarování. Zůstane jim
kromě cukrovinek i hřejivý pocit a velmi silný citový zážitek. Snad
si také postupně vytváří vztah k lidovým tradicím a zvykům v obci.
Po několika dnech máme společnou vánoční besídku umocněnou
stromečkem, zpěvem koled, dováděním malých čertíků a rozzářená očka s úsměvy dětí jsou hezkou tečkou za končícím se kalen-
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dářním rokem. K tradičnímu rozsvěcování společného vánočního
stromečku zhotovují děti s učitelkami do místní knihovny svůj
betlém. Zde mají děti své výrobky andělů, domků, Mikulášů, ale
i celkově vytváří společné aranžmá našeho betlémku, na který se
mohou podívat rodiče, sourozenci i ostatní až do konce vánočního
období. Tím dle svých sil přispíváme k rozsvěcování.
Když skončí doba vánoční, zhotovíme si s dětmi „Tříkrálové
čepice“ naučíme se koledu k novoročnímu koledování a na takové
koledování dlouho dospělí nezapomenou, je to kus dětské čistoty
a milého hlasu.
„Fašankové veselí“ začneme výrobou karnevalové masky
a školním diskotékovým karnevalem, dále pak společně maškarádně oblečení projdeme s ozembuchem, hrkači a zpěvem téměř
celý Pitín a další den cestujeme do Hostětína. Obecní úřad Hostětín, Centrum Veronica a rodiče nám vždy přichystají občerstvení
a tak se patří i zde opět poděkovat.
„Vynášení Moreny a Velikonoce“ to jsou tradiční jarem vonící akce připravované s obětavými předváděči – malování voskem,
pletení věnečků, tatarů z proutí, tvoření velikonočních drobností,
které neodmyslitelně zdobí naše domovy. I zde můžeme poděkovat náklonnosti a obětavosti předvádějících, neboť jejich zručnost
je předávána další generaci.

Pitínský zpravodaj

„Máma, táta, rodina“ první dvě slova dokážou již naši předškoláci opsat na své dárky při oslavě Dne matek. Jejich hloubku
pochopí teprve později, ale citový vztah a lásku již v srdíčku pěstovanou k oslavě mámy dovedou předvést v celém svém roztomilém
vystoupení v kulturním domě. Vypěstovaná bylinka nebo květina
dělá radost a dává užitek celé léto.
„Den dětí“ není to jen den, ale týdenní oslava dětského svátku,
v němž nechybí soutěžení – smích, zpěv, zmrzlina – smích, zpěv,
špekáček – smích, zpěv, výšlap do okolí – smích, zpěv. Připravované oslavy nám někdy překazí počasí, ale jak se zpívá v písničce
….ať si leje, ať je zima, nám to nevadí, kdo chce ten si s nepohodou vždycky poradí ……..
„Rozloučení se školáky a předávání školních pomůcek“ se
děje na školní zahradě spolu s rodiči, starostou a ředitelkou ZŠ.
S dětmi je připravován program, v němž ukážou předčtenářské
dovednosti (určujeme první hlásky slov, píšeme své jméno) i předmatematické dovednosti (jmenujeme a píšeme číslice 1 – 10), zahrají se hry a děti dostanou sladkou odměnu.

Pitínský zpravodaj

Rodiče, naši sponzoři jako p. Klimeš, PharmDr. Bobčíková,
Pharm. Savarová, pan Kurtin, paní Holíková, KSČM, ale i další, kteří si nepřejí být jmenováni, Obecní úřad Hostětín, základní škola, všechny místní spolky, stejně jako zřizovatel Obec Pitín
nám pomáhají v naší činnosti a patří jim velký dík za jejich volný
čas, snahu a ochotu spolupracovat pro obecní prospěch. ... nedáme se škarohlídy a stěžovateli znechutit, vždyť co by nám ze života
pak zbylo ...!
Vánoce, jsou časem otevřených srdcí, dobrých úmyslů, kdy
chceme svým nejbližším, přátelům, známým a hlavně dětem udělat radost a mile je překvapit.
Přeji Vám – dětem i dospělým,
Vám, kteří prožíváte radost i pokoj,
i Vám, kteří nesete tíhu odpovědnosti za druhé,
abyste spolu s mudrci zahlédli hvězdu, která promění Váš život ...
Za MŠ Mgr. Dobromira Rozsypálková

9

Základní škola Pitín
A je tu prosinec, poslední měsíc roku 2015. Je
to měsíc, ve kterém se bilancuje, vyhodnocují
úspěchy i neúspěchy, říkají předsevzetí.
Co se nám v roce 2015 povedlo?
Hlavní téma školního roku 2014/2015 znělo „ Barevný rok“.
V tomto duchu jsme vzdělávali naše žáky. Každý měsíc jsme
uspořádali jeden barevný den. Snažili jsme se přijít do školy co
nejvíce oblečeni v příslušné barvě. Barva, která symbolizovala
daný měsíc, nám umožnila nejen vést diskuzi s žáky, proč zrovna
tato barva, ale hledali jsme další symboly příslušného měsíce. Žáci
se naučili, co jsou to symboly, proč je používáme a k čemu slouží.
Hledali jsme další jejich využití v literatuře, v umění, v běžném
životě, atd. Barevné dny jsme zpestřili besedami např. s místními
dobrovolnými hasiči, se spisovatelkou dětských knížek Ivankou
Radilovou, různými činnostmi, ale i stejně barevnou svačinkou.
V tomto školním roce jsme uspořádali celou řadu zajímavých
a poučných akcí. Návštěvou výstavy betlému v Lidečku jsme si
rozšířili informace o tradicích, zvycích během adventu a Vánoc.
Výstava vánočních ozdob na zámku ve Vizovicích nás nejen
okouzlila, ale ukázala různé druhy a možnosti výzdob vánočních
stromků, ale také výrobu těchto ozdob. V zimě jsme nezapomněli
lyžovat a stavět sněhuláky nebo spíše sněhové sochy. Na podzim
jsme se vydali vyzkoušet, jestli jsme nezapomněli pouštění draků
a vyzkoušeli základní fyzikální zákony v létání.
Celý rok nás doprovázely již tradiční akce jako Zamykání
a Odemykání studánek s lampionovým průvodem, který pořádáme spolu s mateřskou školou, Den Země, Týden bezpečnosti,
Týden knihy, atd. Nesmíme zapomenout na Rozsvěcování pitínského stromečku, na které se naši žáci těší a s velkým úsilím si
připravují program, aby všem ukázali, jak jsou šikovní. Pochlubili
se sóly ve zpěvu, divadlem a dívky z tanečního kroužku tancem.
Stromeček se rozsvítil, Mikuláš se svou družinou přišel a děti,
žáky odměnil. Také si naši žáci připravili program pro důchodce
a své maminky, který předvedli na Dnu matek. Pomáhali jsme

Vesnice roku
obci při vítání občánků a také při pietní vzpomínce u pomníku
padlých v I. a II. světové válce. Byli jsme velmi aktivní při soutěži
Vesnice roku. Nezapomněli jsme sportovat na sportovním dnu,
zopakovat si první pomoc a evakuaci školy při branném dnu, vyjít
si na vycházku s místními myslivci a s fotbalisty oslavit dětský den.
Navázali jsme družbu se Základní školou v Hradčovicích a navštívili ji. Utkali jsme se s nimi ve ﬂorbalu, fotbalu a zahráli další
hry. Na konci školního roku menší žáci odjeli na školní výlet na
hrad Bouzov a Mladetické jeskyně. Páťáci navštívili jako každý
rok hlavní město Prahu.
A co ještě bylo navíc?
Rozšířili jsme nabídku zájmové činnosti o kroužek šachy a fotbal. Oba kroužky v naší škole měly úspěch. Naši nadšení fotbalisté si na konci školní roku vyzkoušeli první opravdové fotbalové
zápasy s týmem z Bojkovic. Utkání a samotná hra je tak nadchla,
že nezbývalo než je přihlásit jako přípravku do opravdové soutěže. Že se to povedlo a že se jim nevedlo vůbec špatně, si můžete
přečíst v článku TJ Pitín.
V září začíná nový školní rok a děti – žáci ať chtějí nebo nechtějí, přicházejí a usedají opět do školních lavic. Ve školním roce
2015/2016 k nám nastoupilo 13 nových malých žáčků. Slavnostně jsme je přivítali spolu s panem starostou.
Celý nový školní rok bude slavnostnější, protože chceme
dál pokračovat v oslavách 50. výročí Večerníčku. K tomuto výročí uspořádáme několik zajímavých dnů, v kterých se seznámíme s jeho historií, ale hlavně s pohádkami a jejich autory.
A jak jsme začali, tak i končíme.
Je tu prosinec. Už za námi přišel Mikuláš s čerty a rozsvítili jsme pitínský vánoční stromeček. Za pár dnů usedneme
k štědrovečerní večeři. U vánočnímu stromečku si rozdáme
dárky a budeme se chystat na rozloučení se starým rokem.
Za žáky a pracovníky školy bych chtěla poděkovat za spolupráci myslivcům, hasičům, fotbalistům, orlům, ženám z Červeného kříže a zřizovateli i jednotlivcům. Také děkujeme všem
sponzorům naší školy za ﬁnanční prostředky poskytnuté v letošním roce a přejeme všem všechno nejlepší do nového roku.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří
nám věří a vybrali si nebo si teprve vyberou naši školu ke vzdělávání svých dětí. A přejeme, ať jsou vaše děti u nás spokojené
a šťastné. Žák prvního stupně není zdaleka ještě samostatným
a cílevědomým jedincem. Je potřeba mu po celou dobu jeho
vzdělávání pomáhat a být mu oporou. K tomu vám přejeme
hodně trpělivosti a lásky.
A všem přejeme klidné a příjemné prožití vánočních svátků
a hodně štěstí a pevného zdraví v novém roce.
Základní škola Pitín

Oranžový den
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Pitínský zpravodaj

Prvňáčci

Draci

Vizovice

Halloween

Přípravka

Výlet Praha

Čertice

Výstava Vida

Pitínský zpravodaj
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Zprávičky z naší družiny
Rok se s rokem sešel a je to tu zas... Nenápadné upozornění: „Nezapomeň napsat článek do Pitínského zpravodaje.“ Co naplat, jdu na to. Usedám ke svému počítači (mimochodem už poosmé), pátrám v paměti a pomalu si vybavuji
události posledního roku ve školní družince...
S novým školním rokem v družině přibylo nejen 10 novopečených prváčků, ale i zbrusu nová kamarádka. Byla to
zakrslá králičí dáma Sisi, která všem dětem hned přirostla
k srdci. Protože takový králíček potřebuje nejen lásku, ale
i péči, vydali jsme se na exkurzi do místního zemědělského
družstva. Seznámili jsme se zde s provozem, zemědělskou
výrobou i technikou a kromě mnoha nových zajímavých informací a zkušeností jsme si z exkurze přinesli i krmení pro
naši Sisinku. Pak už jsme byli všichni připraveni vrhnout se
do nového roku ve školní družině.
A když už jsme byli u toho zemědělství, tak jsme tam ještě nějaký ten den zůstali. Čekal nás první projekt – Zemákové hody. Dva týdny v družince patřily prostě bramborám
na všechny způsoby. Nejenže jsme pekli a vařili nejrůznější
speciality, ale z brambor jsme i tvořili, soutěžili s nimi a dozvěděli se o nich spoustu zajímavostí.
Podzim byl v plném proudu a nás čekala oslava svátku, který mnozí rodiče přijímají s rozpaky, ale děti jej prostě milují –
Halloween. Už poosmé se družina na celé odpoledne proměnila ve strašidelný hrad plný duchů, upírů, čarodějnic a strašidel
všeho druhu. Užili si to všichni – soutěžili, tancovali, hodovali
v halloweenském bufetu a báli se na stezce odvahy. Nutno ještě
poděkovat všem maminkám, které nám na naši párty připravily
super strašidelné pochoutky do našeho bufetu. Takže maminky,
babičky a ostatní: „Moooc děkujeme!“
A po Halloweenu už nastal čas vrhnout se do celoroční etapové hry – OSMITISÍCOVKY. Jak už sám název napovídá, námětem a hlavním tématem se tento rok staly nejvyšší vrcholky naší
planety a osudy lidí, kteří se je po celá staletí snaží pokořit. Z dětí
se ze dne na den stali zdatní horolezci, vydávající se za dobrodružstvím na samou střechu světa – do Himalájí. Rozdělily se do
čtyř horolezeckých expedic a formou hry se seznámily s velkými
osobnostmi a silnými příběhy světového horolezectví, dozvěděly
se o nebezpečích velehor, poznaly země pod nejvyššími vrcholy
světa, vysokohorskou faunu a ﬂoru i děje, které vedly ke vzniku
Himalájí. Protože horolezci musí mít kromě znalostí i výbornou
fyzickou kondici, celá hra byla protkána spoustou pohybových
aktivit – každý měsíc se děti naučily hrát jednu kolektivní hru,
hodně jsme běhali, cvičili, soutěžili a naučili se dokonce základy
jógy. Vyvrcholením celého projektu pak byla dvoudenní výprava,
kam jinam než do skal. A to na Pulčínské skály, kde děti poznaly
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atmosféru opravdové horolezecké výpravy. Kromě vaření na ohni
a spaní ve stanu je čekal výstup na nejvyšší vrchol Pulčin, návštěva
skalního města, zdolávání nízkých lanových překážek a namáhavý
pochod s plnou polní. Všichni, včetně dvou prvaček, to zvládli na
jedničku s hvězdičkou.
Pokud mluvíme o nejdůležitějších událostech uplynulého roku
v družině, nelze nevzpomenout účast našich malých sportovců na
atletické olympiádě v Uherském Brodě. Akce se zúčastnila celá
naše družinka, kdo nezávodil, tak alespoň nadšeně fandil. Soutěžilo se ve třech disciplínách – běh na 50 m, skok daleký a hod
míčkem. Tady se zúročila naše celoroční snaha o zlepšení fyzičky
a my jsme vybojovali neuvěřitelných 9 medailí, a zařadili se tak
na bronzovou příčku celkového hodnocení, kde nás jen o jednu
jedinou medaili předběhly velké školy z Bojkovic a Uh. Brodu.
Myslím, že to byl opravdu velký úspěch a měli bychom našim malým olympionikům všichni ještě jednou zatleskat.
Na závěr ještě v rychlosti vzpomenu několik příkladů účasti
ŠD na přípravě školních akcí a spolupráci s místními spolky. Na
jaře děti připravily pohoštění nejen pro celou školu, ale i širokou
veřejnost na Odemykání studánek, pomáhaly myslivcům při zdobení obecní májky nebo strávily příjemné odpoledne na zahrádce
ČSZ Pitín.
Tak to byl zase další rok ve školní družině... Doufám, že si
v něm každé dítě našlo to své a že se ani chvíli nenudilo.
Blanka Kovářová

Pitínský zpravodaj

.........................................................................
Do nového roku…

Česko zpívá koledy

Za pár dní vstoupíme do nového roku. Jaký bude?
Moudrá babička Boženy Němcové věděla, že bez Božího
požehnání je marné lidské namáhání, proto sama často žehnávala a požehnání si vyprošovala. A kdo znáte tu moudrou
a milou knížku, víte, že měla výsledky.
Co vlastně my sami můžeme dělat pro to, aby příští rok pro
nás všechny požehnaný skutečně byl?
Na Vysočině, ve vesničce Fryšava, působil dlouhá léta P. Ladislav Simajchl. Poznal jsem jej před lety už jako starého, moudrého muže, se stálým tichým úsměvem, s laskavým humorem.
Vždy uměl vyslechnout, poradit, najít řešení. Přesto, že P. Ladislav je už víc, jak pět let na věčnosti, každý rok si připomínám
jeho novoroční přání, o které bych se s Vámi letos rád podělil:
Co si přát do nového roku, aby se nám lépe žilo:
Tři věci se snaž ovládat:
své nálady, svůj jazyk, své chování.
Tři věci se snaž posilovat:
svou odvahu, svou laskavost, svou vlídnost k bližním.

V Pitíně se již podruhé sešli občané u Vánočního stromu před
Obecním úřadem, aby si společně navodili vánoční atmosféru, při
akci
,, Česko zpívá koledy“ s regionálním deníkem. Akce byla dobře připravená, za což jim patří dík. Již vloni se akce velmi vydařila
a všichni se již těšili na tu letošní. I přes ne příliš dobré počasí se
opět sešlo více než sto zpěváků, které hudebně vedla cimbálovka
,,Jaroslava Pavlíka“ vedená Jirkou Špiritem a mužský sbor ,,Vavřineček“, kterému zdárně sekundoval ,,Chrámový sbor „ se svými
malými následovníky, ,,Dětským sborem“ a dětským folklorním
souborem ,,Pitiňánek“.
Po odzpívání společných koled, jsme ještě pokračovali ve zpěvu dalších, jež navrhli sami účastníci. Pak nás pan starosta Martin
Zálešák pozval na Obecní úřad, kde bylo přichystáno malé občerstvení a kde se ještě dlouho debatovalo a všichni se shodli na
pokračování započaté tradice. Již se všichni těšíme na ...
Dík patří též dobrovolným hasičům, kteří dbali na bezpečnost
dopravy, panu Zdeňkovi Ševčíkovi, bez jehož technického zázemí, by to tak neznělo a Václavu Peřinovi, který to zdokumentoval.
Poděkovat bych chtěl i všem občanům, kteří se zapojili zpěvem do
této nádherné atmosféry!!!

O tři věci usiluj pro sebe i pro druhé:
o zdraví, o veselou mysl, o dobré přátele.
Třech věcí se chraň:
tvrdosti srdce, přecitlivělosti, nevděčnosti.

Za rok opět
Karel Salvet

Tři věci bys měl obdivovat:
přírodu, děti, moudrost starých lidí.
Tři věci bys měl rozdávat:
almužnu chudým, útěchu trpícím a pochvalu těm,
kdo si to zaslouží.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se v naší farnosti zasazují
o to, aby žila především vzájemnými vztahy, těm, kteří nešetří časem, úsilím a prostředky, kteří jsou ochotní udělat něco pro druhé. Nebudu uvádět jména, abych na někoho nezapomněl – v naší
farnosti, tedy v Pitíně, Hostětíně a Šanově, jich není málo.
Přeju Vám i sobě, aby ten nastávající rok byl šťastný a Bohem požehnaný. Aby byl dalším krokem do lidštějšího světa
věřících a myslících lidí.
P. Zdeněk Graas, Pitín

Nivelační body
Každé místo je určené zeměpisnou
polohou – souřadnicemi, zeměpisnou
šířkou a délkou. Navíc se určuje jeho
nadmořská výška. K tomu slouží síť
nivelačních bodu. Jsou to převážně
žulové hranoly uložené v zemi nebo litinové svorníky průměr 6,5 cm vetknuté
do zdi domu; makovice kostelů apod.
Body jsou opatřeny informativní kovovou tabulkou o rozměru 18 x 6 cm
opatřená textem: Výšková značka státní nivelace. Poškození se trestá! V celé
ČR je umístněnou 12 základních nivelačních bodů (ZNB); nejblíže v Bojkovicích u stolárny. Další ZNB je ve
vzdálenosti 107 km v obci Želešice okr.
Brno. V Pitíně jsou svorníky umístněné
na domech podél silnice z Kunovic do
Brumova
Bronislav Salvet
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číslo a typ
nivelačního bodu

nadmořská
výška v m

místo

LZ18-65

320,426

Pitín č. 256

Maňasovi

LZ18-65.1

318,895

Pitín č. 152

Sedlákovi

LZ18-66

321,540

Pitín č. 7

Zachovi

LZ18-67

324,724

Pitín č. 17

škola

LZ18-68.1

327,685

Pitín č. 40

Jálovo

chybí tabulka

LZ18-68.2

333,779

Pitín č. 31

Vytopilovo

chybí tabulka

LZ18-68.3

342,706

Pitín č. 289

Kozubíkovi

chybí tabulka

LZ18-68.4

341,174

Pitín č. 276

Sukaní

chybí tabulka

LZ18-68.5

344,524

Pitín č. 257

Slámečkovi

chybí tabulka

63 TB

385,84

kostel – střed makovice věže

63.1 ZTB1

358,55

žulový hranol

63.2 ZTB2

355,78

žulový hranol

poznámka

63.3 SV1

348,82

svorník

X.ZNB-5

279,182

Bojkovice

chybí svorník i tabulka

mimo hřbitov; ve vegetaci nejde
najít
na hřbitově u dřevěné lavice
na zdi věže směrem k pomníkům
kněží
bod je na skále, chráněná pomníkem
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Ohlédnutí za rokem 2015 v ČČK
Během celého roku navštěvujeme naše nemocné sestry a ty,
které slaví své „kulaté“ narozeniny. Letos naše řady navždy opustily dlouholeté členy – paní Vojtěška Svobodová a paní Marie
Zachová, která mnoho let aktivně a obětavě pracovala ve výboru
ČČK. Naopak Jsme rády, že nám přibyly i nové mladé členky,
takže nyní je nás celkem 48.
Letos jsme měly „pilno“ hned od jara. V březnu jsme vyhlásily
brigádu na úklid veřejného prostranství. Několik aktivních členek
pomohlo dát po zimě do pořádku výsadbu ve středu obce. Naší
tradiční akcí je pořádání sbírky použitého ošacení ve spolupráci
s Diakonií Broumov, letos proběhla dokonce třikrát.
20. května přijela do naší obce hodnotící komise soutěže VesV září jsme uspořádaly přátelské posezení s občerstvením na
orelské chatě. Zvláště ty starší z nás byly rády za společné setkání
a s kamarádkami tak mohly zavzpomínat na všechno, co za ta léta

nice roku 2015. Jak už jistě víte, získali jsme v krajském kole „Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. V této kategorii
jsme pak získali i 3. místo v celostátním kole. Těší nás, že jsme
také mohly být při tom a přispět svým dílem. V letošním roce naše
místní skupina oslavila 60. výročí od založení Českého červeného kříže v Pitíně. Při této příležitosti se sloužila děkovná mše za
všechny bývalé i současné členky a pak následovala slavnostní
schůze v kulturním domě za účasti hostů z ostatních spolků a zástupců ČČK z Hostětína.
V průběhu roku jsme se ještě několikrát sešly a pomohly
s údržbou a péčí o veřejnou zeleň v obci – u pomníku, u školy,
u autobusových zastávek

v červeném kříži zažily. V říjnu se naše členky vypravily na zájezd
do Polska. V předvánočním čase jsme se s ostatními spolky v obci
podílely na „Rozsvicování pitínského stromečku“ u obecního úřadu.
Tímto děkujeme všem sestrám za dosavadní práci, obecnímu
úřadu as panu starostovi za významnou podporu a přejeme všem
občanům krásné vánoce, hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti
v roce 2016 a těšíme se, že se s vámi všemi sejdeme v únoru, neboť naše organizace převzala štafetu v pořádání fašanků a dalších
akcí, které jsou již trvalou součástí našich lidových tradic.

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané. V roce 2014, slíbil jsem našim dobrovolným hasičům k jejich letošnímu stotřicátému výročí hudební dárek
v podobě videoklipu o jejich historii a náročném poslání.
Výsledkem je audiovizuální dílko, tedy písnička s obrazovým záznamem, kterým jsem chtěl vyjádřit obdiv a poděkování za jejich
dobrovolnickou činnost.
Text a obrazový záznam jsem sice zvládnul sám, ale samotný nápěv a hlasový fond byl nad moje možnosti.
A tak dovolte, abych touto cestou poděkoval všem co se na realizaci DVD podíleli. Panu Leo Slámovi za kompozici a celkovou
režii. Slečně Marii Kozelkové, Josefu Šleglovi ml. z Pitína a Bohumíru Strommerovi ml. Bojkovic za hudební doprovod a místním
zpěvačkám a zpěvákům, Blance Peřesté, Nikole, Michaele a Gabriele Maňasovým, Marii Kuželové a Josefu Šleglovi st.
Dík patří také sponzorům, kteří vydání klipu ﬁnančně podpořili a to panu Liboru Lukášovi, Nástrojařství Klimeš Pitín, TVARSTEEL Petr Kavka, Pitín a CAFE HOLZER Pitín – Mgr. Holzerová.
Poděkování patří také vedení obce a starostovi panu Martinu Zálešákovi za poskytnutí prostor pro zkoušky a vždy příjemné
drobné pohoštění z jeho vlastních zásob.
Je pro mne ctí, že vedení obce a hasiči zařadili moji písničku na úvod pamětního DVD ke 130. výročí založení SDH Pitín.
Za vše upřímně děkuje Miroslav Kužela, autor skladby.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PITÍN
Zdravím všechny čtenáře našeho krásného zpravodaje a taky
hlavně příznivce nás ,,HASIČŮ“.
Ve stručnosti bych Vám chtěl zrekapitulovat rok 2015 - rok
oslav.
Letošní rok jsme zahájili v neděli 18.ledna v hasičské zbrojnici
VÝROČNÍ VALNOU HROMADOU, na které proběhly volby
do Výboru sboru.Všichni dosavadní představitelé obhájili své posty.

Starosta SDH – Roman Breznický
Jednatel – Jakub Peřestý
Pokladník – Karel Bartoš
Kronikářka – Jitka Krahulová
Předseda KRR – Zdeněk Spáčil st.
Členové KRR – Petr Toman ml. a Petr Husták
Na výborové schůzi dne 30.1.2015 byl rozšířen výbor o členy:
Vladimír Pacolt – velitel, Petr Toman st. ,Zdeněk Slámečka ml.,
Stanislav Savara, Radomír Kovář a Ladislav Husták – čestný člen.
- V průběhu února byla provedena výmalba nové hasičárny.
- 28.března jsme uskutečnili každoroční sběr kovového odpadu
po obci.
- V neděli 26.dubna jsme vypomáhali ZO KSČM Pitín s výstavou
,,staré i moderní“ policejní techniky a motocyklů u příležitosti
oslavy 1.máje a 70.výročí osvobození obce Pitín.
- V sobotu 23.května jsme uspořádali na místním fotbalovém
hřišti okrskovou soutěž v požárním sportu. Ačkoliv nám počasí
moc nepřálo, přišlo nás povzbudit mnoho občanů. Tímto děkujeme fotbalistům za zapůjčení hřiště pro náš sport.
- Někteří naši členové se zúčastnili prezentace obce v soutěži
,,Vesnice roku “.
- V průběhu měsíce června naši členové kosili koryto řeky Olšavy
a pomáhali s organizací festivalu Světlovský bál (12.6.2015.)
- Postupně se dostáváme k hlavní události našeho sboru v letoš-
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ním roce.
A to jsou oslavy 130.let výročí založení SDH Pitín a 610.let
výročí od první písemné zmínky o obci Pitín.
Oslavy jsme začali v sobotu 11.7 ve 14.hodin námětovým cvičením s dálkovou dopravou vody na cíl (základní škola) včetně
evakuace osob z objektu školy. Cvičení se zúčastnily sbory okrsku
č.13.
Pak následovala zábava u hasičárny s kapelou VIVIAN BAND.
Hlavní program oslav začínal v neděli (12.7.2015) mší svatou,
poté se uskutečnila slavnostní schůze doplněná předáním ocenění
a završená společným obědem.
Následně za krásného počasí jsme se vydali přes obec slavnostním průvodem v doprovodu dechové hudby SKOROŇÁCI, kteří
nám u hasičárny hráli až do večerních hodin.
Po skončení průvodu byla u školy vystavena a částečně předvedena některá historická hasící technika.
Všem kteří se podíleli na přípravách a průběhu oslav patří velké DÍK.
- 25.července jsme se zúčastnili oslav SDH Hostětín (70.let)
- 22.srpna jsme byli na oslavě 130.let založení SDH Komňa.
- 14.listopadu jsme byli u slavnostního předání nového zásahového automobilu v Bojkovicích (SDH Bojkovice).
Při psaní tohoto článku je ještě před Rozsvicováním pitínského
stromečku, tak jen doufám,že nám bude při této obecní akci přát
počasí a všichni se sejdeme v dobré náladě na návsi.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům, kteří svůj volný
čas věnují chodu sboru, starostovi obce a zastupitelům za podporu.
Nemalé dík patří všem našim sponzorům a příznivcům HASIČŮ, Mysliveckému sdružení Pitín za dobrou spolupráci a všem
obecním spolkům.
Za celý výbor SDH Pitín Vám všem přeji krásné vánoce, hodně
zdraví a štěstí v novém roce.
Jakub Peřestý, jednatel SDH Pitín
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Činnost MS Pitín-Hostětín z.s. v roce 2015.
Vážení spoluobčané, přátelé myslivosti, čtenáři Pitínského
zpravodaje.
Držíte v rukou ročenku zpravodaje, který má za úkol přiblížit
veřejnosti dění v obci za uplynulý rok. Letošek byl pro náš myslivecký spolek (MS) nabitý kulturními akcemi. A to zejména proto,
že jsme loni získali právo k pořádání fašanku, stavění máje a pořádání hodové zábavy. Aby toho nebylo málo, stihli jsme uspořádat myslivecký ples a tradičně i myslivecký výlet. Mezi tím jsme si
odskočili k účinkování v soutěži „Vesnice roku“. Snažili jsme se
o důstojný průběh těchto akcí, s důrazem na dodržení tradice, jak
jsme v Pitíně zvyklí. Pomyslnou štafetu k pořádání našeho obecního folkloru jsme loni převzali od TJ Pitín. Příští rok se můžeme
těšit, co nám připraví Český červený kříž, kterému jsme práva předali na následující rok.
Loni v prosinci jsme se již tradičně podíleli na Rozsvicování
pitínského stromečku, připraven byl zvěřinový guláš, špízy a kyselica. K tomu také něco dobrého na vypálení červa. Vysoká účast
občanů zařídila, že všechny připravené pokrmy doslova zmizely.
První naší akcí v roce 2015 byl 17. ledna Myslivecký ples. Téměř plný sál předurčil dobrou zábavu, ke které přispěla tradiční
zvěřinová kuchyně, DH Březovjané a hodnotná tombola s divočákem v první ceně. Srdečně Vás touto cestou zveme na IV. Myslivecký ples, který se koná 23. 1. 2016 v KD v Pitíně.

nost prohlédnout úroveň chovu na základě předložených trofejí
lovné zvěře z mysliveckých sdružení z celého okresu za myslivecký
rok 2014. Hodnotící komise složená z odborníků na určitý druh
zvěře zde, dle předložené trofeje, vyhodnocuje správnost odlovu,
jinými slovy zjišťuje, zda bylo vhodné daný kus zvěře odlovit či ne.
Poslední den v dubnu jsme uspořádali stavění máje. Na děti
ze ZŠ, jež májku krásně nazdobili, čekala malá odměna. K tanci
a poslech zahrála živá kapela.
Květen je v Pitíně každoročně ve znamení salátových nebo
chcete-li stanislavských hodů. Pořádali jsme hodovou zábavu se
slovenskou kapelou Black&White v KD. Letošní rok však bohužel jen potvrdil klesající tendenci, co se do počtu návštěvníků týče.
A netýká se to jen zábavy, ale po dobu celého víkendu je úbytek
lidí patrný. Nechci zde rozebírat příčiny úpadku pitínských hodů,
je jich však spousta a bude třeba se nad nimi do budoucna zamyslet.
Po hodech jsme se opět podíleli společně se všemi složkami
v obci na soutěži „Vesnice roku“ Zlínského kraje. Za účasti všech
složek a některých dalších aktivních občanů se dle mého názoru
podařilo nacvičit docela slušné představení, které komisi ukázalo,
jak se žije u nás v obci. Důkazem dobře odvedené práce všech zainteresovaných jsou získaná ocenění v rámci Zlínského kraje. Vý-

Únor je zpravidla měsícem intenzivního přikrmování spárkaté zvěře. Jelikož je v tomto období
zvěř po dlouhé zimě vyčerpána, a potrava je ukryta pod vysokou sněhovou pokrývkou, je nutností
zvěř přikrmovat. Je však zapotřebí dbát opatrnosti
při výběru druhu krmiva a na jeho kvalitu. Špatným způsobem přikrmování zvěři nepomáháme,
ale naopak ubližujeme. Zde bych chtěl ještě vyvrátit tvrzení mnohých, kteří se domnívají, že okus
zvěře je způsoben nedostatečným krmením myslivců. Pravým důvodem však je, že v daném období, bývá okus stromků chutnou, atraktivní a taky
důležitou složkou potravy, kterou nic nenahradí.
Řešením je v první řadě udržování normovaných
stavů zvěře, jež jsou dány úživností honitby. Dále
pak řádné přikrmování v době potravního strádání zvěře, opatření stromků nátěrem proti okusu,
případně použití pachových ohradníků či pletiva.
Jak je již zmíněno výše, 14. 2. 2015 se konal
fašankový průvod s večerní zábavou a neodmyslitelným „pochováváním basy“. Za mrazivého slunného rána vyrazil hojný průvod rozličných masek obcí. Zastávka u každé chalupy, kde bylo
pro členy průvodu připraveno malé pohoštění v podobě koblihů,
chlebíčků a zejména štamprle pálenky, představovalo riziko, že
některé masky nedorazí do cíle vůbec, nebo s velkými obtížemi.
S vypětím všech sil se však podařilo dovést, až na pár odpadlíků,
průvod masek úspěšně až do konce. Zde bych chtěl poděkovat
spřízněným složkám za pomoc při organizaci této akce, ať už svojí
osobní účastí či jinak.

stavu k soutěži jsme doplnili o fotograﬁe z naší činnosti a trofeje.
Ke konci měsíce jsme uspořádali povinné střelby. Tentokrát jsme
se sešli na střelnici v Bojkovicích. Stříleli jsme z brokové zbraně
na asfaltové holuby disciplíny baterie a lovecké kolo, z kulovnice
pak na pevný terč.
Červen je měsícem myslivosti, měsícem kladení mláďat a potřebného klidu v honitbě.

V březnu se konala výroční členská schůze. Pozvání přijali starosta p. Zálešák, místostarostka pí. Maňasová, kteří mimo
jiné vyjádřili spokojenost se spoluprací našeho spolku s obcí Pitín.
Dále se zúčastnili předseda honebního společenstva p. Chmela
a předseda ZS Pitín a.s. p. Šašinka. Po přečtení výročních zpráv
a nastínění plánu práce na další rok z úst funkcionářů MS, následovala diskuze, pak schůzi ukončil slavnostní oběd. V březnu
taky proběhlo dvoufázové sčítání zvěře, na jehož základě se určuje plán chovu a lovu zvěře.

V červnu se také věnujeme propagaci myslivosti, proto jsme
jako každý rok tak i letos uspořádali vycházku s dětmi se ZŠ
a MŠ a jejich učitelkami. Děti mohli shlédnout naši chatu ve Skalí, opekli si špekáčky, mohli lozit po horolezeckém laně a viděli
ukázku z myslivecké střelby. Při senosečích jsme ve spolupráci
se ZS Pitín vyháněli čerstvě kladená srnčata z travních porostů
před sekačkami. I přes veškerou snahu jsme se nevyhnuli nemalým ztrátám. V tomto měsíci připravujeme pro zvěř kvalitní seno
a letninu. Zaměřujeme se také na opravy krmelců, zásypů, posedů, popřípadě výstavbu nových zařízení. Byla započata výstavba
sociálního zařízení na chatě ve Skalí (sprcha+WC), které na chatě stále tolik chybí.

Začátkem dubna uspořádal OMS Uherské Hradiště okresní
výstavu trofejí ve Starém Městě, na které si mohly myslivci i veřej-

Každoročně v červenci pořádaný Myslivecký výlet je dlouhodobě naší nejúspěšnější kulturní akcí. Proto jsme ho letos, i přes
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velmi náročný rok, nemohli vynechat z plánu akcí a přerušit tak
jeho dlouholetou tradici. Opět přálo počasí, připraveny byly zvěřinové speciality, zahrála kapela DH Komňané, nechybělo dobré pití a k tomu všemu bohatá tombola. Letošní velmi vydařený
ročník mě jen utvrdil v tom, že Myslivecký výlet patří na chatu
ve Skalí a občané si zde cestu najdou, a není třeba na stávajícím
formátu nic měnit, natož ho přestěhovat blíže občanům do dědiny, jak jsem mnohokrát slýchával. Akce by tím ztratila své kouzlo
a atmosféru přírody. Patří za to dík také SDH Pitín, kteří nám pomohli s přepravou osob na chatu a zpět. Věřím, že tato spolupráce
bude nadále pokračovat.
V srpnu se naplno rozjíždí lovecká sezona. Bažantům do zásypu předkládáme pozadky, plevy, sklizňové odpady obohacené
o semena jiných rostlin nebo zlomkové obilí. Včasným přikrmováním předejdeme roztoulání bažantů po okolí. Do zásobníků pro
spárkatou zvěř navážíme jadrné krmivo, případně seno z otav.
Druhá polovina září nám přináší neobyčejné zážitky z jelení
říje, kdy jeleni spolu svádějí souboje o své laně, a projevují se přitom hlasitým až burácivým troubením. Na svátek sv. Václava jelení
říje vrcholí. Letos jsme v naší honitbě mohli pozorovat halasnou
jelení říji, jeden z jelenů dokonce troubil ještě v listopadu, což je
velmi nezvyklé, jelikož troubení jelenů končí obvykle v půli října.
Začátkem října jsme úspěšně zaregistrovali nově vypracované
stanovy, již podle nového občanského zákoníku. Tento zákoník
se nám postaral také o drobnou změnu názvu. Nově se nazýváme spolkem nikoli sdružením a na konci názvu se uvádí zkratka
z.s.(zapsaný spolek). Celý nový název tedy zní Myslivecký spolek
Pitín-Hostětín z.s. Zbývá nám ještě dopracovat Vnitřní řád, který
konkrétně pojmenovává práva a povinnosti členů naše spolku. Na
tom zapracujeme v příštích týdnech. V říjnu začíná čas honů na
drobnou zvěř a naháněk na černou.
Letos v listopadu jsme uskutečnili dvě naháňky s hosty. Na
první se nám podařilo ulovit 5 ks černé zvěře, což není sice počet,
na který jsme byli poslední roky zvyklí, ovšem i za to patří dík
našim patronům sv. Hubertovi a bohyni lovu Dianě. Díky disciplinovanosti všech zúčastněných se naháňka obešla bez sebemenších

Zveme Vás na

IV. MYSLIVECKÝ PLES
23. 1. 2016 od 19:30
V KD v PITÍNĚ
problémů. Za odměnu bylo pro všechny připraveno pohoštění
v místním kulturním domě v podobě poslední leče, kde proběhlo vyvrcholení úspěšného dne. Nechyběla též tombola a vyhlášení
krále honu, kteří byli letos shodou okolností dva. Na druhé naháňce byly uloveny 4 kusy zvěře muﬂoní holé a liška. K poslední leči
nám tentokrát posloužila chata ve Skalí.
Zdá se, že vzhledem k tomu, že jsme loni odlovili rekordní počet kusů černé zvěře v historii našeho spolku, zaznamenáváme letos prozatím více jak poloviční pokles v odlovu této zvěře. Patrně
jsme si loni sáhli na pomyslný vrchol odlovu a výsledek se dostavil.
Jelikož však končí myslivecký rok nikoli 31. 12. ale až 31.3. je možno s tímto stavem ještě něco udělat. Jak říká přísloví – zajíci se
počítají po až honě.
K letošnímu listopadu se pojí také jedna velmi smutná událost. Po krátké, avšak zákeřné nemoci zemřel ve věku 61 let pan
František Vrba. Byl dlouholetým kamarádem myslivcem, hajným
a do svých posledních dnů také naším mysliveckým hospodářem.
V březnu 2014 podal přihlášku k členství v našem spolku. Chtěl
s námi v důchodu sdílet potěšení v krásné přírodě. Zanechal po
sobě velkou stopu v podobě odvedené práce, svými zkušenostmi
byl inspirací a vzorem pro mnohé z nás. 20. 11. 2015 jsme se s ním
rozloučili ve smuteční místnosti v Bojkovicích po vzoru mysliveckých tradic. Čest jeho památce!
S prosincem nekončí jen kalendářní rok, ale také hlavní lovecká sezona a to jak zvěře spárkaté, tak i drobné. Jak všichni
víme, prosinec je měsícem nesmírně hektickým a časově náročným. Mnoho povinností před závěrem roku nám pochopitelně
ubírá čas, který bychom rádi strávili v honitbě. Naší prvořadou
povinností je pečovat o zvěř v období nouze. Myslivecká zařízení
navštěvujeme pravidelně, minimálně 1 - 2x v týdnu. Spárkatá zvěř
musí mít v krmelcích především dostatek kvalitního sena. Postupně snižujeme dávky jadrného krmiva, neboť zažívací trakt spárkaté zvěře je již v období „odpočinku“ a fyziologicky dochází ke
zpomalení metabolizmu. Nadměrné množství energeticky bohatého krmiva není zažívací trakt v tomto období schopen zpracovat.
Jako nejvhodnější jadrné krmivo pro toto období lze doporučit
oves a plody lesních dřevin (bukvice, žaludy, kaštany), kterých
je v letošním roce velké množství. Na Mikuláše, při rozsvicování
pitínského stromečku, rovněž nechyběla chybět naše přítomnost.
Podával se zvěřinový guláš a valašská kyselica, jež v mrazivém počasí zahřeje a nasytí. Na Štědrý den se tradičně nezapomeneme
podělit s naší zvěří a přinášíme jí do lesa malé potěšení v podobě
zpestření jejich jídelníčku.
Vážení a milí spoluobčané, čas je neúprosný a další rok je
společně za námi. Dovolte, abych Vám a Vašim rodinám popřál
klidné a pohodové prožití Vánočních svátků a do nadcházejícího
roku pevné zdraví, spoustu štěstí, mnoho rodinné spokojenosti,
pracovních úspěchů a samozřejmě řadu nezapomenutelných zážitků v přírodě a myslivosti.
Myslivcům přesnou mušku a Lovu Zdar!
za MS Pitín – Hostětín z.s., Hasoň Lukáš.

Pitínský zpravodaj
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Orli hlásí: Plán na rok 2015 téměř splněn.
Když se v lednu sejdeme na výroční členské schůzi, zaplní se
naše diáře na celý rok dopředu. Co bylo v plánu na letošek? A jak
se naše plány vyvedly? Pojďme se na to podívat ´

Květen:

Leden:

Červen:

Na výroční členské schůzi byl i přes své protesty a vyzývání
mladších členů jednohlasně zvolen starostou opět bratr Josef Šlegl st.

Poslední červnovou sobotu se dětem otevřel pohádkový les.
Mohly zde potkat Budulínka s liškou, hejkala a indiány, Křemílka
a Vochomůrku, Macha s Šebestovou, Rumcajse a Manku nebo
vodníky. Odpoledne mezi pohádkovými bytostmi si letos užilo třicet šest dětí.

Únor:
Na dětském karnevale se sešlo čtyřicet šest masek.
Bára Pazderová, Nela Staňková a Štěpán Savara vzorně reprezentovali naši jednotu na recitační soutěži Zlatá réva v Kunovicích. Nela se ve své kategorii umístila na třetím místě, blahopřejeme.
Březen:
Naši členové letos zajišťovali organizaci sjezdu župy Velehradské. V kulturním domě se sešlo osmdesát zástupců jednot, o které jsme se postarali k jejich spokojenosti. Velké díky všem, kteří
přišli pomoct.
Duben:
Na bílou sobotu jsme pro všechny šikuly přichystali velikonoční dílny. U pracovních stolů se vystřídalo čtyřicet dětí. Tatary
upleteny, vajíčka obarvena, vajíčkovník ozdoben – splněno na výbornou.
Šestnáctého ročníku
Pitěnského škrpálu se letos zúčastnilo sto třicet
šest turistů ve věkovém
rozpětí od jednoho roku
do sedmdesáti sedmi let.
Kromě Škrpálu jsme se
v rámci orelského Jarního
putování vydali na pochod
do Vizovic. K vycházce
po vizovických kopcích se
přidalo sedmnáct pitínských Orlů, z toho osm
dětí. A z těch osmi dětí
šlapaly dvě (Bára a Nela)
dlouhou trasu, tedy 13,5
km. Dohromady ušli naši
malí Orlíci na pochodech
Jarního putování sto padesát kilometrů!
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Spolu s ostatními spolky jsme se zapojili do přípravy prezentace Pitína v soutěži O vesnici roku.

Červenec:
Od 18. do 25 července pobývali na orelském srubu naši malí
indiáni. V neděli po nástupu putovali na Jahodiska k Dubu rodiny,
kde se konala mše svatá. Po zbytek týdne zdokonalovali svoje indiánské schopnosti – stopovali divokou zvěř, drželi hlídky a tančili
u svého ohně, učili se poznávat a chránit přírodu kolem sebe a vycházet spolu v míru jako jeden kmen. – splněno a ještě nás to bavilo
Srpen:
Nohejbalový turnaj Pitěnský kopál byl odvolán kvůli nepříznivému počasí. – nesplněno.
Z Pitína jsme vypravili celý autobus na orelskou pouť na Svatém Hostýně. – splněno ke spokojenosti všech poutníků.
Od srpna je v Muzeu Bojkovska k vidění výstava Tělovýchovná
jednota Orel, která vznikla i díky spolupráci naší jednoty. Expozici o historii Orla na Bojkovsku můžete v muzeu zhlédnout až do
31. prosince 2015. Orli, kdo z vás tam ještě nebyl, běžte se podívat,
ať si můžete odškrtnout v ročním plánu! A ostatní se běžte podívat
také, stojí to za to.

Pitínský zpravodaj

Vajickovnik

Říjen:
O podzimních prázdninách jsme provětrali draky. I když foukalo jen chvílemi, alespoň jsme strávili odpoledne na čerstvém
vzduchu. Drakiáda plněna navzdory ne zcela vhodným přírodním
podmínkám.
Co nás ještě čeká:
Pro letošek ale ještě nekončíme. Na jarmarku při rozsvěcování
vánočního stromku (5. prosince) budeme prodávat perníčky a jiné
dobroty. Nakonec přijměte naše pozvání na sobotu 12. prosince,
kdy pro všechny příznivce dobré dechovky odehraje v 18.00 hod
v kulturním domě v Pitíně svůj vánoční koncert Stříbrňanka.
Tak přijďte, těšíme se na Vás.
Za Orel Pitín Kateřina Šleglová
Karneval

Včelařský rok 2015
Po loňském, včelařsky nepříznivém roku se
k nám, chovatelům těchto užitečných tvorečků rok
2015 zachoval přátelsky.
I když bylo poměrně málo srážek a dodnes jsou
podzemní zásoby spodní vody nízké, ke včelám byl
přívětivý. Pozvolný nástup jara, kvetení trnek v dubnu a jabloní v květnu, přispělo k dobrému základu
květového medu, který byl brzy překryt silnou medovicí, která pokračovala až do července a naskytla tak
možnost včelám shromáždit velké množství medu
výborné kvality.
Zdravotní stav včelstev je v naší obci zatím v pořádku. Toto se
však nedá říct o zdravotní situaci včelstev ve Zlínském kraji, kde
jsme vzhledem k celé české ČR nejvíce zasaženým krajem.

Milí spoluobčané, jménem včelařské organizace Vám do
Nového roku 2016 přeji hodně zdraví, lásky a štěstí.
Za ZO ČSV BOJKOVICE
Předseda – Ing. Savara Otakar

Pranostiky:
Studený prosinec – brzké jaro.
•

Mléčná dráha v prosinci jasná,
bude v příštím roce úroda krásná.
•

V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá,
hojnost všady bývá žita.

S každým odchodem roku s nadějí a vírou vzhlížím vstříc příchodu
roku Nového.
Letmým poohlédnutím zpět
a s úsměvem na tváři konstatuji, že
příroda se umí umoudřit, a ukázat
nám svou vlídnou tvář s nezištným
poskytováním svých darů, tak potřebných k naší obživě.
Kéž by se to dalo říci i o nás,
o lidech...

Pitínský zpravodaj
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Vážení občané,
s blížícím se koncem roku nastává ve všech organizacích a spolcích hodnocení své činnosti. Proto bych touto cestou rád poděkoval
všem, kteří se podíleli na organizaci oslav svátku práce - 1.máje v naší obci a 70. výročí osvobození obce od fašismu. Tato akce se poprvé
pořádala pod záštitou náměstka hejtmana Zlínského kraje ing. Ivana Mařáka. Za velkého zájmu občanů byla vystavena technika dnešní
policie a bývalé VB - Veřejné bezpečnosti. Výtěžek, jak již tradičně byl věnován jako dar - 5.000 Kč pro Mateřskou školu Pitín a 2.000
Kč pro Sbor dobrovolných hasičů. Náš velký dík patří také všem sponzorům, panu J. Šašinkovi a hasičům za pomoc při pořádání této
akce.
Co mě však mrzí, je neustálá kritika a osočování od některých našich spoluobčanů. Všichni víte, že se naše obec zúčastnila soutěže
Vesnice roku, kde skončila na pěkném 3. místě a obdržela celkovou odměnu ve výši 600 000 Kč. Někteří z nás to však viděli trošku
jinak – cituji: „Byla jsem se podívat …. !?Jako divadelní představení, to bylo pěkné ….!? To, že tato paní svým názorem urazila a zesměšnila všechny ty, kteří ve svém volném čase tuto akci připravovali, není třeba připomínat Proto si velmi vážím těch občanů, kteří se
na prezentaci obce podíleli a získali pro nás všechny pěknou peněžitou částku. Za to jim patří naše velké uznání.
Závěrem bych Vám chtěl popřát do roku 2016 pevné zdraví, spokojený a klidný život a pevnou ruku v krajských volbách 2016.
Karel Peřestý
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Obnovujeme
tradice Kopanic?
Pravdivé přísloví „začátek kameňa
, konec chleba“ vystihuje podmínky
života na Kopanicách. Obživa tu byla
mizerná, příležitost k zaměstnání daleko, a proto sa ludé snažili zužitkovat
fšecko, co sa jím urodilo na poli nebo
na stromě. Ovoce sa zpracovávalo převážně sušéním, kotléním a to přezráté
a pozdě sklúzané pálením na gořalku
. Je na uvážení, proč pálení gořalky
eště furt přežívá a kotléní a sušéní
upadá. Lesti to néni tým, ža tá gořalka
vyrobená doma nebo v pálenici je lepší
než z lihovaru a na rozdíl od krajánek
sa nedá usušit na radiátoře. Šak také
aj náš pan prezident krajánky nemá
rád a přišel na to, že slivovica je lepší
než becherovka.
No nechcu, abyste si tento můj článek vzali jak reklamu na chlast. Já si
enom myslím, že co sa urodí, má sa
aj skludit a nejak zužitkovat. Ty tuny
ovoce , keré hnijů pod stromama okolo silnic, ale aj v zahradách a v sadoch, mně nejdů pod fůsa. My to ovoce necháme zhnit nebo zežrat zvěřů,
kerá sa přemnoží a potom škodí. No
a žízeň našich potřebných odběratelů
hasíja šikovní zahraniční dodavatelé vínem takovéj kvality, že sa dá pit „šak
víte čím“ a eště cúfačky“. O jedovatéj
šmadrni, kerá zabila 50 ludí ani nemluvím. Na řešéní problémů našich
Kopanic mně vadí, že to řešíja ludé,
keří nemluvíja kopanickým nářečím.

Pozor na stravování
Zlaté prasátko
Týden nejedl jsem, nepil,
alkohol, maso ani bůček,
žaludek se slepil,
hlady neudělal krůček.
Však o vánočním čase
jako loni zase
zlaté neuzřel jsem prase.
Je to zřejmě plaché zvíře,
neobývá naše zeměpisné šíře.
Jeho stavy blíží se prý k nule,
kdo ví, jestli není vyhynulé.

Už se netknu žádné sklenky,
Za noc dvakrát měnit trenky.
Poučen tou tragédií,
z láhve pivo dál jen piji.
Víc trénuju krátké sprinty,
a za pomocí této ﬁnty,
ke kondici mám jen krůček,
místo datlí, kiwi, volím bůček.

Na Aljašce, na Klondajku,
viděli prý jedno v hájku,
hubené jak stonek květiny.
Tak ať nejste jak to prase,
jezte, pijte, alespoň dvě hodiny.

Tata mně říkával, dyž sem šel na
muzigu : „Pij jak dobytek, ten dycky ví
gdy má dosť... a měl pravdu.
Joža Mlýnek

Optimistická kapří báseň
Plave kapr ve stoce,
těžko se mu dýchá,
už aby byly vánoce,
toužebně si vzdychá.
Do sítě si lehnu rád,
do šupinek jenom oděn,
kdo mě bude kupovat,
snad zahodí mě v lepší vodě.

Pitínský zpravodaj

Večeřel jesm datle, kiwi,
zapil jsem to dvěma pivy,
večer se pak děly divy,
nedoběhl jsem.

Vánoční balík
Sotva ráno vstala,
proti bacilům si dala,
cibuličku, česnek, křen,
na rozcvičku jenom v tričku,
vyběhla si ven.
V levé ruce demižónek,
v pravé drží od něj špunt,
náhle slyší zvonit zvonek,
kdo navštívit chce jejich grunt.
Postava chlupatá, střízlivá a velká,
v ruce drží balík PPL-ka.
Chlapisko má fofr a pěnu v tlamě,
říká:“Paní, vy jste další, co podlehla reklamě.“
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„PITĚNSKÁ BESEDA“ - nový občanský spolek v obci
Vážení spoluobčané. Dovolte, abych Vás na tomto místě seznámil s nově založeným místním občanským spolkem, který jsme nazvali „Pitěnská beseda“.
Tento spolek iniciovali a založili aktivní lidé
z Pitína, kteří jsou pozitivně naladěni a kteří chtějí
přispět svou troškou do mlýna při utváření soudobé občanské společnosti. Častokrát
jsme se potkávali při různorodých
příležitostech a besedovali jsme nad
všemi možnými otázkami, které provází naše životy. Hovořili jsme hlavně
o tom co nás baví, co se nám líbí i nelíbí a co bychom do budoucna chtěli.
Určitě nás nebaví zahálet a rádi něco
tvoříme. Některé z nás baví kultura,
divadlo, zpěv, tanec a jiné zase sport,
fotografování, kamerování,
péče
o tradice, výchova mladé generace, či
psaní pohádek…
A tak slovo dalo
slovo a domluvili jsme se, že se společně budeme scházet a společně tvořit
a tak jsme vytvořili „Pitěnskou besedu“. Jsme tedy tady a můžete se k nám
přidat, to bude záležet jen a jen na
Vás… Předsedou spolku je pan Miroslav Kužela, místopředsedkyní Věra
Vrbová a pokladníkem spolku je
Hana Savarová.
První naší akcí, kterou jsme se prezentovali na veřejnosti, bylo sportovVe spolkovém dresu
ně-společenské odpoledne nazvané
„Všechno co má kola“, pořádané na místní cyklostezce. Značný
zájem jak soutěžících tak i diváků, nás přesvědčil o tom, že to bylo
správné vykročení a Vy i Vaši známí, zejména pak děti, se můžete
těšit na další ročník v roce 2016 . Další naší započatou aktivitou
je úprava prostranství v okolí „hlavního“ pramene řeky Olšavy, který se nachází v pitínských horách na hojně frekventované
červené turistické trase, kde jsme vytvořili odpočinkové místo
s informačním panelem o prameništi a o naší obci. Cílem je zviditelnění vícero takových to zajímavých míst v okolí obce (dub
rodiny, minerální pramen u nádraží ČD…) a vytvoření pitínské
turistické naučné stezky. Na oﬁciální otevírání pramenu Olšavy,
které plánujeme na duben 2016, Vás včas pozveme.
A co připravujeme do budoucna ? Máme v plánu pozvat do
Pitína divadelní ochotnický soubor z našeho regionu, chceme pra-

Akce Všechno co má kola
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videlně v Café Holzer pořádat kytarové posezení ( za účasti zajímavých hostů, např J.A.
Náhlovský…aj); na jaře v roce 2016 máme
v plánu uspořádat KOŠT slivovice z pitínských trnek. Zkrátka aktivit máme v hlavě
hodně, je otázkou na kolik bude v našich si-

lách je všechny uskutečnit a nakolik bude reálný zájem ze strany
pitínských spoluobčanů se do nich zapojit .
Aktivní komunikaci povedeme také prostřednictvím sociální
sítě facebook. Zkrátka chuť máme, cesta je před námi - pojďte
tedy společně budovat „PITĚNSKOU BESEDU“.
Můžete se do připravovaných akcí zapojit a tak se pobavit,
nebo můžete přijít třeba jen tak na kus řeči pobesedovat, vždyť
beseda má lidi spojovat.
Závěrem dovolte, abych Vám všem jménem celé PITĚNSKÉ
BESEDY popřál pokojné prožití vánočních svátků a do nového
roku 2016 pevné zdraví a hodně úspěchů v osobním životě i v zaměstnání.
Miroslav Kužela, předseda

Úprava pramene Olšavy
Pitínský zpravodaj

Dětský folklorní soubor Pitíňánek
Jedna, dvě, tři, čtyry, pět… my sme děcka jak ten květ.
Dali se dohromady teprve před rokem a už mají za sebou devět vystoupení. Kdože? Děti z dětského folklorního souboru Pitíňánek. Ten vznikl jako dětská odnož bojkovského folklorního
souboru Světlovan a v současnosti má šestnáct členů ve věku od
pěti do dvanácti let. Čtyři šikovné tanečníky, jedenáct tanečnic
a zpěvaček a k tomu jednu ﬂétnistku, která vystačí za celou muziku. Soubor vedou Lenka Martinovičová a Kateřina Šleglová, ale
když je potřeba, přicházejí na pomoc ještě Pavla Chytrá a Luďka
Pavlíková z Bojkovic. Scházíme se každý pátek v 17.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pitíně. Máte-li chuť a vhodný
věk, přijďte se za námi podívat.
Jak uběhl náš první rok
Když se děti loni v listopadu poprvé sešly na obecním úřadě,
sotva je napadlo, že toho během příštích měsíců stihnou tolik. Zažili první vystoupení, radost ze zbrusu nových krojů šitých na míru,
únavu z náročných nácviků, trému a nervozitu před vystoupením,
ale hlavně potlesk nadšených diváků po podařeném představení.
První vystoupení zvládl Pitíňánek ještě vloni, a to při rozsvěcování pitínského vánočního stromku. V tomto kalendářním roce
už jedno vystoupení střídalo druhé: zabijačka u Hasoňů, stavění
máje, krajské i státní kolo soutěže Vesnice roku, 130. výročí SDH
Pitín a 610. výročí první zmínky o Pitínu, bojkovské Setkání pod
Světlovem, beseda s důchodci a první „zájezd“ do Vlachovy Lhoty
společně s DFS Dřinky ze Šumic.

ko-bojkovské. Kroj v Pitíně měl charakter městského kroje a byl
blízký kroji z luhačovického Zálesí. Objevovaly se v něm starší
valašské i novější slovácké prvky. Na základě historických dokumentů, rukopisných záznamů a dochovaných fotograﬁí připravila
dr. Petráková pro náš soubor polosváteční letní variantu dětského kroje. Podle tohoto návrhu kroje ušila paní Jarka Mališková
z Provodova.
Dívčí kroj se skládá z bílé anebo růžové plátěné sukně (leknice) a zástěry (fěrtochu) se svislými červeně tištěnými proužky
a květinovými vzorky a z rukávců příramkového střihu. Starší
děvčata oblékají ještě živůtek (kordulku) z květovaného materiálu
s tmavším barevným podkladem. Kolem okrouhlého výstřihu mají
kordulky naskládanou stuhu v kontrastní barvě.
Chlapecký kroj je celoplátěný, na svátek může být později doplněn tmavě modrou soukennou vestou a kloboučkem.
Naživo jste děti v pitínských krojích mohli vidět 5. prosince při
Rozsvícení vánočního stromečku, kde Pitíňánek vystupoval, nebo
si nenechte ujít některé z vystoupení v příštím roce.
Kateřina Šleglová

Jak jsme ke krojům přišli
Ohromnou motivací k další práci byla pro děti i vedoucí pořízení vlastních krojů. Originální pitínský kroj se nedochoval, a tak
jsme oslovili paní PhDr. Blanku Petrákovou z Muzea luhačovického Zálesí, která se rekonstrukcí krojů na Luhačovicku zabývá.
Při přípravě rekonstrukce se opírala především o stať předního
znalce kroje Josefa Klvani v Moravském Slovensku, která vyšla
roku 1918. Zde Klvaňa zařazuje kroj z Pitína mezi kroje slavic-
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Zahrádkáři
Opět se blíží konec roku. Nastal čas, abychom se společně
poohlédli a vyhodnotili, zda by pro nás, zahrádkáře, rok 2015
úspěšný. Zda se nám podařilo uskutečnit plány, které jsme si
předsevzali.
Základní organizace ČZS má celkem 23 členů – 4 čestné, 19
platících členů (z toho polovina ve středním věku, kteří se ochotně zapojují do veškeré práce pro organizaci i obec po celý rok a 5
dětí v kroužku „Mladý zahrádkář“.
Rok zahradkáře
BŘEZEN
Úprava zahrady před výsadbou a ošetření stromů
DUBEN
Úklid budovy, příprava na výroční členskou schůzi, výsev záhonů. Dne 19. dubna se konala výroční členská schůze, kde mezi
nás přišel i pan starosta, který seznámil přítomné členy se soutěží
„Vesnice roku 2015“, do které se každý rok zapojujeme i my zahradkáři.

Extrémně teplé a suché léto nás zahrádkáře potrápilo. Zpočátku nadějnou úrodu se podařilo částečně zachránit neustálým
zavlažováním. Proto se v srpnu nekonal každoroční letní tábor
mladých hasičů (pro úbytek vody ve studni).

KVĚTEN

ZÁŘÍ

Všichni aktivní členové se obětavě zapojili do příprav na soutěž.

Opět jsme se zapojili do soutěže „Vesnice roku 2015„ v rámci
celostátního kola. Nastala sklizeň úrody. Přes veškeré útrapy nás
potěšila úroda raných brambor, jahod, drobného ovoce a veškerých peckovin, jádrovin a ořechů.

ČERVEN
Úklid areálu, pořez dřeva, drobné úpravy v budově jako výměna starého nábytku za darovaný od členů a využití klubovny
k hrám dětí z kroužku „Mladý zahrádkář“ a výtvarného. Návštěva
dětí z mateřské školy a školní družiny u příležitosti „Dne her“.
ČERVENEC
Dovoz a uložení zakoupených střešních latí, generální úklid
garáží a celého zařízení.
SRPEN
Rekonstrukce části poškozené střechy nad garážemi, na kterou byla použita darovaná krytina a využita polovina dotace, kterou jsme dostali od obce v hodnotě 5.000,- Kč.

Naše kotlící zařízení nezahálelo. Poprvé jsme kotlili povidla
z hrušek. Celkem jsme kotlili třikrát.
Náš areál posloužil našim aktivním členům k oslavám a organizacím k pořádání schůzí.
PROSINEC
Již tradičně jsme se zúčastnili „Rozsvicování vánočního stromu“.
V letošním roce oslavilo své životní jubileum pět našich členů
- Marie Pippalová
- Josef Sukaný
- Josef Vaculín
- Milan Ondráček
- Ivanka Poláchová
Se smutkem jsme se navždy rozloučili s další jubilantkou
paní Marií Zachovou a paní Vojtěškou Svobodovou, které
byly po dlouhá léta našimi věrnými a obětavými členkami.
Touto cestou chceme poděkovat hasičům, se kterými udržujeme spolupráci již několik let, za pomoc při rekonstrukci střechy.
Všem obětavým členům děkujeme za vykonanou práci a věrnost naší organizaci. Také chceme poděkovat obci za podporu
a poskytnutí dotaci, bez které by se nám nepodařilo nic realizovat.
Všem členům a občanům přejeme do nového roku 2016 mnoho
zdraví, štěstí a pohody.
Jiří Machálka, předseda
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ZS Pitín, a.s. - rok 2015
Nový rok již klepe na dveře a je čas bilance
roku končícího. Průběh počasí poznamenává
velkou měrou rozhodující činnosti většiny zemědělců. Příznivé či nepříznivé počasí je základním
výrobním předpokladem a rozhoduje o tom, zda
bude hodnocení kladné nebo záporné.
Nejinak tomu bylo i v naší akciové společnosti. Poměrně příjemný průběh zimy umožnil,
abychom ještě před vegetačním obdobím, dokončili rekonstrukci opravářské dílny generální
opravou podlahy. Přitom byla vyspravena i montážní jáma. K nové podlaze jsme provedli i úplně
nové vnitřní omítky včetně nové elektroinstalace.
Další stavební akcí byla oprava havarijního stavu štítu na odchovně mladého dobytka OMD 2
a také modernizace osvětlení na odchovně OMD
1. Při opravě štítu byla zároveň provedena oprava klempířských prvků na střeše.
První etapu jarních prací jsme zvládli uspokojivě.Velký důraz jsme kladli především na výbornou kvalitu založení porostů vojtěšky seté. Sázka
na kvalitu se jednoznačně vyplatila, jak ukázal Rekonstrukce podlahy v opravářské dílně
další průběh roku. Májové přeháňky přinesly
trochu potřebné vláhy, ale od posledního květnového týdne jsme troud. Abychom zabezpečili zvířatům alespoň základní životaž do začátku září netrpělivě vyhlíželi dešťové srážky. I když se ní podmínky, museli jsme na pastvinu dovážet vodu a od srpna
místy vyskytly přeháňky v Rudimově, Slavičíně, v Bojkovicích i na i seno na průběžné přikrmování. Pokud jsme v minulých letech
Žítkové, Pitínu se vyhly nebo jejich množství bylo mizivé. Dlouhé část produkce sena s úspěchem prodávali, letos i přes velkou poobdobí beze srážek určitě umožnilo kvalitní a rychlou sklizeň části ptávku zřejmě neprodáme nic.
prvních sečí trvalých travních porostů. Luční porosty byly řidší,
Podzimní etapu polních prací jsme zvládli včas a kvalitně
což se projevilo na výnosech.
a také zdravotní stav porostů ozimých obilovin tomu prozatím naVe spolupráci se Správou CHKO Bílé Karpaty máme část luk
zařazených v první seči do pozdějšího termínu 15.července. Zde
se již nepříznivý vliv suchého počasí projevil naplno. Porosty usychaly doslova před očima a nastojato.
Krásné počasí sice prospělo provozovatelům koupališť a vodních atrakcí, porostům obilovin to však neprospělo. S vyjímkou
speciální horské pšenice špaldy, klasy místo dozrávání spíše usychaly. Chmurné předpoklady se naplnily. Výnosy zrna i slámy
byly v historii akciové společnosti nejnižší. Hydrometeorologická
pozorování později potvrdila, že se rok 2015 ve svých srážkových
úhrnech přibližoval roku 1947, kdy naši republiku postihlo sucho
katastrofální.

svědčuje. Velmi bude záležet na tom, zda byl rok 2015 z hlediska
průběhu počasí vyjímkou nebo začátkem suchého a teplého období v Evropě, jak tvrdí část klimatologů.
V oblasti společenské jsme ve spolupráci se SDH Pitín uspořádali námětové cvičení s tématem ochrana majetku při bleskové povodni. Se členy Mysliveckého spolku Pitín – Hostětín jsme
prováděli ochranu čerstvě narozených mláďat při senoseči. Velmi
dobrá je spolupráce s Obecním úřadem Pitín.
Naši zaměstnanci se podíleli na doposud nejlepším výsledku
Pitína v celostátní soutěži Vesnice roku 2015.

Extrémní vedra začala sužovat i lidi a zvířata. Ostré paprsky
červencového a srpnového slunce dokázaly spálit pastviny na

Jménem všech zaměstnanců přeji občanům Pitína i čtenářům
Zpravodaje a všem lidem dobré vůle příjemné prožití vánočních
svátků a do nového roku 2016 hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.
Ing.Jaroslav Šašinka, akc.spol. ZS Pitín

Pšenice špalda poškozená suchem

Leden na farmě
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Fotbal
Vážení sportovní příznivci, milí pitíňané,
fotbalový rok 2015 utekl stejně rychle, jako ten kalendářní a my nyní bilancujeme, jak úspěšný byl. Pevně doufáme, že ten Váš úspěšný
byl a naplnil očekávání, která jste si na jeho začátku stanovili. Na následujících stránkách Pitínského zpravodaje Vás tedy seznámíme
s průběhem roku 2015 v naší organizaci a to jak po stránce sportovní, tak i po stránce společenské. Nicméně již teď víme, že to bylo opět
velmi dynamických a zajímavých 365 dní. Nejdůležitější událost v roce se odehrála nejdříve na papíře, ale následně jste se s novinkou mohli
seznámit přímo na hřišti. S radostí jsme zaregistrovali pod náš oddíl přípravku TJ Pitín. Díky aktivnímu přístupu ředitelky základní školy
v Pitíně se podařilo dát dohromady odpovídající počet kluků, kteří měli zájem a chuť pravidelně poměřit své síly a schopnosti proti svým
vrstevníkům z okolních obcí na uherskobrodsku. Pro náš klub je to velmi významný milník neb aktuální stav je ve všech klubech - nejen
v mládežnickém fotbale - velmi zoufalí. Pokud děti nebudou mít zájem o sport a raději se budou věnovat aktivitám na počítači či na chytrých telefonech, tak minimálně fotbalové kluby v regionu budou, tak jako Pitín, bojovat o holé přežití. Jediným východiskem je nábor dětí
a zapojení rodičů, aby své ratolesti podpořili v jejich zálibě a rozvíjeli v nich tělovýchovného ducha. Již samotné tréninky a zápasy nejenže
u dětí vytvářejí určité návyky (dochvilnost, plnění úkolu, týmová práce apod.), které v pozdějším věku využijí, ale hlavně jsou v komunitě
svých vrstevníků a pod dohledem dospělých. Pevně věříme, že přípravka v Pitíně nebude jen aktuálním projektem, ale že se jedná o zásadní
aktivitu, která zabezpečí, že i v budoucnu budeme chodit v Pitíně na fotbal. Jedná se o vklad do budoucnosti a těší nás, že rodiče tuto iniciativu podporují a doufáme, že podporovat budou i v budoucnu.
STARÁ FOTBALOVÁ GARDA
Náš tým, který aktivně působí pod hlavičkou TJ Pitín, je družstvo „starých pánů“. Fotbalisté ve věku min 35 let, kteří už svoji
kariéru v týmu mužů ukončili, se stále ještě fotbalem baví. A to
nejen při pravidelných úterních fotbálcích na travnatém hřišti či
v hale, ale i při přátelských fotbalových zápasech s týmy starých
gard. Těch odehráli v letošním roce celkem 9 a našli pouze jednoho přemožitele! Staří páni vyhráli turnaj čtyř týmů v Ostrožské
Lhotě, zvítězili v Šanově, Bylnici a doma porazili tým ze Žarošic
(okres Hodonín). Smírně pak skončila utkání v Šajdíkových Humencích a doma s Ostrožskou Lhotou, jedinou prohru utrpěli na
hřišti Žarošic.
Aktuálně je tým složený z bývalých kmenových hráčů Pitína
a doplněný staršími fotbalisty z Bojkovic, kteří však většinou,
v dobách své aktivní kariéry, pitínský dres po nějaký čas oblékali. Mužstvo tvoří tito hráči: Josef Machynka, Urbánek Jan
a Pavel, Bohumír Peřestý, Jančařík Petr a Miloš, Jan Krovina,
Savara Luděk, Bassam Rabah, Josef Přerovský, Martin Spáčil,
Berčík Pavel, Petr Kavka, Milan Navrátil, Machala Petr, Drahomír a Přemysl Prachařovi, Radek Milička, Roman Stružka, Václav Peřina a Vlastimil Ogrodník. Nepostradatelnou fanynkou při
všech utkáních je Šárka Trnková.
Významnou roli v chodu oddílu však členové staré gardy plní
i na funkcionářském či pořadatelském poli. V podstatě už samozřejmostí je jejich aktivní účast při stavění/bourání nafukovací
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haly a dalších společenských akcí v naší obci. Do svých tréninků v
hale či na trávníku se snaží zapojit i mladé hráče dorosteneckého
věku, pomoci jim dohnat absenci mládežnické fotbalové výchovy
a lépe se připravit na dospělý fotbal. Zabránit tak přirozenému
úbytku fotbalistů, který společně s klesající populační křivkou
v dnešní době trápí všechny týmy nejen z našeho okolí. A všichni věří, že kroky, které TJ Pitín v letošním roce udělalo na poli
mládežnického fotbalu, povedou k tomu, že se spolu s fanoušky
budeme v budoucnu bavit tím, jakou radost z oblíbené hry nám
v budoucnu na hřišti předvedou mladší fotbalisté.
PŘÍPRAVKA TJ PITÍN
Jak už jsme v úvodu zmiňovali, velkou radost nám v roce 2015
udělalo zaregistrování přípravky do oﬁciálních fotbalových soutěží. V historii fotbalu v Pitíně je to vůbec poprvé. Tento krok by
se však nezrealizoval, nebýt iniciativy ředitelky ZŠ Pitín, které se
podařilo dát dohromady kluky, kteří mají chuť a zápal pro fotbal.
Je to pro ně rovněž zábava a my jako fotbalový klub jim budeme
chtít pomoct rozvíjet nejen fotbalový talent, ale i vést ke sportu
jako celku. Za aktivní asistence bývalého a uznávaného pedagoga
ze Slavičína pana Jaroslava Vrby, který naše benjamínky trénuje,
se nám splnil sen o založení přípravky. Je to důležitý krok nejen
pro budoucnost fotbalu v Pitíně, ale očekáváme, že se podaří objevit talenty, kteří svůj talent budou dále rozvíjet a v konečném
výsledku je pak budeme moci sledovat v profesionálním fotbalovém prostředí. Snad některý z kluků bude následovat kroky
„pitíňana“ Ondřeje Kúdely, který v současnosti obléká fotbalový
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dres prvoligového klubu FK Mladá Boleslav, kde patří mezi hlavní opory. Zároveň se Ondra stal, podporovatelem přípravky, za
což mu patří velké díky. Rovněž si našel ve svém nabytém fotbalovém kalendáři čas a premiérové utkání přípravky TJ Pitín, proti
zkušenému Bánovu, na domácím hřišti slavnostně zahájil. Radost
a nadšení, které kluci z tohoto setkání měli, se nedá ani popsat,
ale doufáme, že právě takové sportovní vzory je budou motivovat
k dalšímu fotbalovému rozvoji. A jak si ve svém premiérovém
ročníku mužstvo přípravky vedlo? Na to, že šlo o první skutečnou
konfrontaci s kluby, které se mládeži věnují mnoho let, tak se
klukům podařilo uspět a mohli si několikrát v sezóně zazpívat
i vítěznou písničku.
Přípravku TJ Pitín tvoří tito hráči: Šimon Chmela,Tomáš Malár,Matěj Berčík,Štěpán Jál,Vojtěch Kovář,Radek Krahula,Zuzana Kovářová,Adam Rapant,Michal Vrba,Vojtěch Šašinka,Adam
Sekér,Petr Kavka
Výsledky přípravky TJ Pitín:
Pitín – Havřice 7:3
Šumice – Pitín 3:6
Pitín – Orel Uh. Brod 9:5
Hradčovice – Pitín 6:5
Pitín – Prakšice 2:12
Rudice – Pitín 0:2
Pitín – Bánov 2:14
Újezdec – Pitín 6:5
Březová – Pitín 5:0
Touto cestou bychom chtěli poděkovat za pomoc s organizací
utkání a záležitostí kolem fotbalu našich nejmladších především
všem rodičům a dalším rodinným příslušníkům. Velké díky pak
patří vedoucímu mužstva přípravky panu Michalu Vrbovi, který
se významným způsobem podílí na správném fungování přípravky
a to nejen po stránce sportovní, ale i administrativní. Další dík
patří obci Pitín, díky které, jsme mohli zakoupit potřebné technické a sportovní vybavení pro pořádání fotbalových utkání přípravky.
A – mužstvo
Další fotbalový ročník 2014/2015, který skončil v polovině
června 2015, přinesl mnoho zajímavých fotbalových momentů, na
jehož konci bylo naše 6. místo v konečné tabulce, což hodnotíme celkem pozitivně. Vyhnuli jsme se do posledního kola bojům
o sestup a naopak jsme se mohli soustředit na střed tabulky či pošilhávat po horních příčkách. Se startem ročníku se nám dokonce
dařilo natolik, že jsme tabulku soutěže i vedli, ale jak se v myslivecké hantýrce říká: „zajíci se počítají až po honu“, proto bereme
konečné umístění jako úspěch. Celkově jsme získali 31 bodů za
8 výher, 7 remíz a 7 proher. Na první místo, na kterém skončil
Bánov, jsme ztratili celkem 16 bodů, ale právě Bánov s námi dokázal v součtu obou utkání získat pouze bod. Mužstvu se pod
vedením trenéra Jindřicha Divily dařilo a dokázalo pravidelně
bodovat, nicméně přišla i taková utkání, která se nevydařila a utrpěli jsme krutou prohru – například na Březové (5:1) či s doma
s Horním Němčí (0:4). Celkově však mužstvo zvládlo celou sezónu poměrně slušně, za což jsme rádi.
Nová sezóna 2015/2016 byla zahájena v srpnu 2015 a než se
fotbalový kolotoč rozběhl na plné obrátky, museli jsme řešit nejen
hráčskou zápletku, ale i post trenéra. Na vlastní žádost u mužstva skončil trenér Jindřich Divila, kterému děkujeme za přístup
a odvedenou práci. Bylo tak nutné na jeho místo najít adekvátní náhradu. Tento rébus se nám podařilo poměrně rychle vyřešit a pomyslného kormidla se opětovně chopil Pavel Urbánek.
V rámci mužstva došlo k zásadním změnám, tou největší bylo, že
na hostování do Bojkovic odešel Libora Krahuly. Klíčový hráč
TJ Pitín požádal o souhlas s trénováním v Bojkovicích a v případě úspěchu chtěl Libor zkusit vyšší soutěž. To se mu povedlo
a dnes patří ke stabilním hráčům bojkovského týmu. O hostování projevil další náš hráč a to Luděk Jurásek, který se rozhodl
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znovu obout kopačky, ale tentokrát nikoliv za domácí TJ Pitín,
ale za Nezdenice, což jsme sice nepřijali s radostí, ale hostování
jsme umožnili. Další ochody z týmu byly dány ukončením hostování. To se týkalo Petra Urbánka (Komňa) a Ondřeje Chaloupky
(Prakšice-Pašovice). Jestliže na jedné straně byly odchody, tak
na druhé straně museli být i příchody. Jednalo se o tyto hráče:
Michal Voda (návrat z hostování v Nezdenicích), Zbyněk Trllo
(návrat z hostování v Komni), Pavel Schäffer a Matěj Homola
(hostování z SK SV Bojkovice) a Jan Vladár (návrat z hostování
v Ludkovicích). Především návrat Michala Vody byl klíčový neb
své kvality předvedl hned v několika podzimních zápasech, do
kterých před svým odjezdem na zahraniční pracovní cestu nastoupil. Dále se do hry, po zranění postranních kolenních vazů,
vrátil David Lukáš.
Podzimní část sezóny 2015/2016 pro nás začala vítězně a pak
jsme střídali lepší zápasy s těmi horšími, ale stále jsme se drželi
v horní části tabulky. Samotný závěr podzimní části se nám však
hrubě nevyvedl, neboť z posledních 3 zápasů jsme získali pouze 1
bod. Co jsme však během podzimu zažili nejčastěji? Hlavně to, že
jsme na domácím hřišti spíše body rozdávali, abychom pak venku
body brali zpět. Celkově jsme jich získali 17 z 33 možných. I když
se po podzimu nacházíme v tabulce na průběžném 5. místě, jaro
2016 bude v odvetné části opět napínavé a my se budeme snažit
o to, abychom v konečném zúčtování zůstali minimálně na současné pozici. Vše nad toto umístění bude nad plán, avšak hlavním
cílem je nedostat se do záchranářských situací. Zimní přestávka,
dlouhá 5 měsíců, odstartuje přípravnou fází začátkem února 2016
v domácích podmínkách a v průběhu této části sehrajeme 3 – 4
přátelské utkání. Ostrý start jarní části začne v neděli 10. 4. 2016,
kdy na domácím hřišti přivítáme Záhorovice. Veškeré informace budeme průběžně uvádět na našem Facebook proﬁlu a taky
webových stránkách
Tabulka po podzimní části sezóny 2015/2016
1.

Březová

11

9

1

1

41:7

28

2.

H. Němčí

11

9

0

2

31:12

27

3.

O. Lhota

11

8

1

2

26:13

25

4.

Boršice u Bl.

11

6

2

3

26:19

20

5.

Pitín

11

5

2

4

23:20

17

6.

Strání B

11

5

0

6

21:17

15

7.

St. Hrozenkov

11

4

1

6

17:26

13

8.

Žítková

11

3

3

5

20:22

12

9.

Záhorovice

11

3

3

5

20:25

12

10. Přečkovice

11

2

2

7

15:37

8

11. Orel Uh. Brod

11

1

3

7

13:34

6

12. Komňa

11

1

2

8

13:34

5
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Výsledkový servis:
Semiﬁnále: PITÍN vs. RUDICE = 4:1
Finále: PITÍN vs. ŠAJDÍKOVE HUMENCE = 0:1 ZÁVĚR
Z příspěvku jste se mohli přesvědčit o tom, že naše organizace žije velmi aktivním způsobem a podílí se na organizaci nejen
sportovních aktivit, ale i na společensko-kulturním dění v naší
obci. K činnosti oddílu však nepatří jen jednotliví členové, ale
i fanoušci, sponzoři a další podporovatelé. Právě všichni ti, kterým není osud fotbalového oddílu v Pitíně lhostejný, mají zásadní
podíl na tom, že se nám všechny projekty a úkoly podařily zrealizovat. Velký dík tak patří našim fanouškům a fanynkám, kteří
nás při zápasech aktivně povzbuzují, obci Pitín za ﬁnanční podporu celého klubu, Nadaci SYNOT a dalším podporovatelům,
kteří menším či větším příspěvkem pomáhají udržovat náš klub
ve zdravé kondici. Vážení čtenáři, milí spoluobčané, dovolte nám
popřát Vám krásné a požehnané Vánoce. Prožijte je v klidu se
svými nejbližšími a do nového roku 2016 Vám pak přejeme hlavně hodně zdraví a správný tah na branku.

FOTBALOVÝ TURNAJ

Výbor TJ Pitín

Poslední víkend v červnu patří tradičně fotbalovému turnaji
O pohár Bílých Karpat, který v našem sportovním areálu pořádáme již 8 let. Právě ročník s pořadovým číslem 8 proběhl v roce
2015. Jako obvykle byl turnaj obsazen 4 týmy (Pitín, Šajdíkové
Humence, Šanov a Rudice). V minulých dvou ročnících jsme to
byly právě my, domácí tým, který ovládl celý turnaj, proto jsme
chtěli v roce 2015 titul opět vybojovat a uzavřít tak zlatý hattrick.
To se nám však nepovedlo a hlavní pohár, po dvouleté odmlce,
opět putoval do Šajdíkových Humenců. Ve ﬁnále jsme tomuto
týmu těsně podlehli, ale fanoušci byli svědky velmi zajímavé fotbalové podívané. Celkově hodnotíme turnaj jako vydařený a to
hlavně po sportovní a organizační stránce. Samotná návštěvnost
už však nepatří mezi ty pozitivně hodnocené, ale pevně věříme, že v roce 2016 se podaří na fotbalové hřiště přitáhnout větší
množství sportovních příznivců. Turnaj se koná nejen kvůli udržování pozitivních vztahů mezi fotbalovými oddíly, ale hlavně pro
fanoušky a širokou veřejnost, která se přijde bavit a užít si příjemnou atmosféru ve sportovním areálu Niva.

MOTO SPORT
V naší obci máme dva motoristické sportovce, kteří se v letošním roce pravidelně účastnili závodů Mistrovství ČR OffROAD
Maraton 2015.
Tento seriál se skládá z 8 podniků z nichž 4 se jedou na Moravě
a další 4 v Čechách.
Naši jezdci se zúčastnili jen poloviny závodů, ale i tak se oba
umístili v celkovém součtu ve svých třídách na pěkném 8. místě.
Josefu Šustkovi jedoucímu za „Autokap Racing Team“ se nejlépe dařilo hned na úvodním podniku ve Šternberku, kde si vyjel
2. místo v kategorii MISTR Quad Veterán (čtyřkolky), pak následovalo 3. místo v Šiklově Mlýně, 5. v Dobřanech u Plzně a nakonec 3. v Ostravě.

Josef Šustek 3. místo Šiklův Mlýn
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Petr Husták který jede za tým „Šroťáci Off Road Team“ kategorii POHÁR MOTO E2 (motorky nad 250ccm) se nejlépe umístil v Ostravě, kde skončil druhý, v Drnovicích mu patřilo 3. místo,
ve Šternberku 8. a v Šiklově Mlýně nedojel kvůli roztrženému
řetězu.
Kdo máte zájem, můžete záznamy z těchto závodů sledovat
i v televizi, jsou vysílány na ČT sport v relaci Svět motorů a na
Nova Sport.
Pokud těmto jezdcům dovolí zdravotní a ﬁnanční možnosti,
tak by se chtěli tohoto prestižního seriálu zúčastnit i v příštím roce
a tím reprezentovat naši obec na poli motoristického sportu.
Jana Šustková, manažer Autokap Racing Teamu

Petr Husták obsadil 2. místo v Ostravě
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CO VŠECHNO SE VE SPORTOVNÍM AREÁLU NIVA PO CELÝ ROK DĚJE ?
NEZAHÁLÍME ANI JEDEN DEN!
Provoz v prostorech areálu je každý den od
8:00h do 22:00 h dle klientely včetně víkendů. Naše
činnost spočívá v kvalitních službách jak místním
občanům, tak zájemcům z celého okolí a celé České republiky.
Příspěvková organizace ,, SPORTKLUB NIVA“
je provozovatelem, kterému byl majetek obce svěřen do péče. Naším úkolem je chránit tento majetek, pečovat o něho a modernizovat tak, aby vše
sloužilo našim občanům.
Dění v jednotlivých měsících:
LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN - provoz
v multifunkční hale v průměru 60 hodin týdně.
Probíhají vyučovací hodiny ZŠ, tréninky dospělých
tenistů, tenisová škola pro děti, různé turnaje, tréninky ve fotbale a ve ﬂorbalu místních sportovců
a členů TJ Pitín, pro ženy máme cvičení.
KVĚTEN, ČERVEN - zábavné akce pro děti
či dospělé malých a velkých ﬁrem v celém areálu,
jehož sektory se skládají z výletiště, ubytovny, klubovny, sportovních ploch a koupaliště. Dále probíhají zábavy,
sportovní vyžití na venkovních plochách, plážový volejbal a ubytovávání turistů. Na naší ubytovně máme celkem mobilních 19
lůžek, po celý rok je ubytovna plně využita.
ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN - hlavní sezona na koupání,
koupaliště jede v plném proudu vždy od 1.6. Letošní rok nás na-

vštívilo rekordních 6 150 hostů. Mohli jsme se pyšnit známkou
velmi dobré kvality vody.
ZÁŘÍ - zazimování bazénu a údržba celého areálu. Tento rok
2015 jsme provedli kompletní nátěry všech laviček a podařilo
se nám zajistit modernizaci přípojky elektřiny v sektoru budovy
č.361, kde je potřeba jak v úseku ubytovny, tak ve všech prostorech pro sportovce zajistit bezpečí klientů a občanů.
ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC - zahájení podzimního provozu v nafukovací hale, tvorba projektů za účelem zvyšování tržeb
celé organizace, účetní uzávěrky, inventury, hospodářské zprávy
o rozvoji areálu. Hodnotíme dosažené výsledky a promítáme si
budoucnost tohoto neskutečně krásného areálu, který nám závidí
nejenom okolí, ale všichni co měli možnost zde trávit svůj volný
čas.
Zájem o náš areál neustále roste. Průběžně modernizujeme,
renovujeme, zvelebujeme a jsme pyšní, že se k nám hosté rádi
vrací a že zájemců stále přibývá. Veškerou dokumentaci o akcích
a dění v celém areálu najdete v galerii na našich webových stránkách www.sportklubniva.cz
Poděkování patří zejména zaměstnancům, brigádníkům
a panu Starostovi Martinu Zálešákovi .

Všem přejeme klidné svátky vánoční
Marcela Berčíková, ředitelka příspěvkové organizace
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Společenská kronika
Komise pro občanské záležitosti

V roce 2015 oslavili svá životní jubilea
70 let – Marie Pippalová, Josef Trtek, Miroslav Teplý, Marie Spáčilová, Antonín Chrástek, Helena Mičíková, Ivanka, Poláchová, František Martinovič
75 let – Marie Navrátilová, Marie Kovářová, Marta Berčíková, Angela Michalčíková
80 let – Josef Sukaný, Marie Savarová, Julie Foltová, Milan Ondráček, Stanislava Berčíková, Anežka Mškaříková
85 let – Bohuslav Berčík
90 let – Drahomíra Kuželová, Helena Ševčíková, Jaroslav Hrbáč
91 let – Božena Maňasová, Marie Zemánková, Ludmila Jálová
92 let – Marie Spáčilová
93 let – Marie Koželuhová
Ještě jednou
94 let – Marie Ondráčková
přejeme všem oslavencům
96 let – Ludmila Koželuhová

hodně zdraví, lásky
a pohody do dalších let.

Diamantovou svatbu oslavilii
Stanislava a Bohumil Berčíkovi
Julie a Stanislav Foltovi

Naši noví občánci
13. 10. 2014
2. 11. 2014
28. 11. 2014
8. 12. 2014
19. 1. 2015
8. 4. 2015
6. 5. 2015
24. 6. 2015
15. 7. 2015

Michal Čmola
Nikolas Jurásek
Sebastian Čech
Dominik Vrba
Jakub Borák
Soﬁe Anna Stratilová
Vesna Kočicová
Pavel Matocha
Václav Šafář

Už nejsou mezi námi
4. 1. 2015
3. 2. 2015
4. 3. 2015
21.3. 2015
11. 5. 2015
19. 5. 2015
27. 6. 2015
18. 7. 2015
20. 7. 2015
7. 8. 2015
26. 8. 2015
7. 9. 2015
14.11. 2015
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Josef Krahula
Františka Sukaná
Oldřich Ševčík
Marie Salvetová
Petr Šašinka
Josef Tvarůžek
Jiří Savara
Vojtěška Svobodová
Pavla Humpolová
Ladislav Peřestý
Bohumil Kovačík
Marie Zachová
František Vrba

66 let
91 let
80 let
90 let
68 let
73 let
83 let
83 let
91 let
79 let
57 let
80 let
61 let
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Rozsvícení pitínského stromečku

Rozsvícení pitínského stromečku

Tříkrálová sbírka

Hody na Pitínských Pasekách

S písničkú do Pitína

Stavění máje
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Beseda s důchodci
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2015

Oslavy 130. výročí
založení SDH Pitín
a
610. výročí
první zmínky o obci.

„Obec Pitín jako vydavatel Pitínského zpravodaje si vyhrazuje právo odepřít publikaci příspěvků podle vlastního uvážení.
Vždy bude přihlížet ke koncepci a obsahové kvalitě s cílem zamezit publikaci příspěvků politických stran či příspěvky vulgárního charakteru.
Vydavatel je rovněž oprávněn provést zejména pravopisné a stylistické korektury.“
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