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Radostné a požehnané svátky vánoční,
hodně zdraví, štěstí, lásky, pokoje
a hojnost Božího požehnání v novém roce 2019
přeje všem občanům Pitína
obecní úřad a zastupitelstvo obce.

INVESTICE 2018

Komunikace za družstvem

Sběrné místo na tříděný odpad

Chodník za kostelem

Dětské hřiště na Nivě
Nový sběrný dvůr

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
opět jsou zde Vánoce a blíží se nový rok. Mnoho z nás si v mysli vybaví loňské Vánoce či oslavy nového roku. Možná si v
duchu povzdechneme, že tento krásný čas trvá tak krátce. Je to tak, žijeme v rychlém světě a přesto, že se na Vánoční svátky
připravujeme dlouho dopředu, uplynou, jako by to byl jen prodloužený víkend. O Vánocích se ve vzpomínkách vracíme ke
svým blízkým, kteří už nejsou mezi námi. Vzpomínáme na naše dětské časy strávené u vánočního stromu a na další krásné
okamžiky v našich životech. Mnohdy se ale necháme strhnout předvánočním shonem a snahou, aby vše bylo perfektně připraveno, a přitom zapomínáme na pravou podstatu Vánoc a to je oslava a radost z narození Ježíše Krista. Přeju vám, aby
letošní svátky byly klidnou dobou, během které zapomenete na každodenní problémy a staré spory a abyste je stihli prožít
v radosti a pokoji.
Na konci kalendářního roku je zvykem zhodnotit uplynulý rok. Protože se letos konaly volby do zastupitelstev obcí,
myslím, že by bylo vhodné zhodnotit celé minulé volební období.
Ve volebním období 2014 – 2018 obec proinvestovala více jak 30 mil. korun. – hlavními projekty byly:
• Rekonstrukce komunikace na Petrůvce
• Rekonstrukce komunikace na Pitínských Pasekách
• Rekonstrukce komunikace po Matyášovy
• Komunikace a chodníky v Kútě
• Chodníky na horním konci a úprava zeleně
• Dokončení kanalizační sítě k ZD
• Oprava sociálního zázemí na hřišti pro sportovce i veřejnost
• Protipovodňový systém včetně nového rozhlasu
• Rozšíření dětského hřiště ve sportovním areálu a oprava kurtu č.1 určeného pro školu, školku a volný vstup občanů
Pitína
• Nový sběrný dvůr s rozšířenou otevírací dobou
• Oprava dětského hřiště u ZŠ
• Nový vůz pro SDH
• Úprava prostoru pro kontejnery tříděného odpadu
• Dětská naučná stezka s ukazateli a odpočívadly
• Oplocení hřbitova a obnova zeleně, cesta za kostelem
• Rekonstrukce veřejného osvětlení
Mezi investicemi je zahrnuto také mnoho menších oprav a úprav, které provázejí každodenní chod naší obce.
K životu patří i vzdělávání nebo kulturní či sportovní vyžití. Proto bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na pořádání a organizačním zajištění nejrůznějších společenských akcí – a těch nebylo málo. Především bych zde zmínil
pracovníky příspěvkových organizací mateřské a základní školy a Sportklubu Niva, chci poděkovat také členům všech
pitínských spolků, tj. hasičů, jednoty Orel, Červeného kříže, myslivců, zahrádkářů, Pitěnské besedy, fotbalistů a včelařů.
Poděkování patří také zemědělskému družstvu, zaměstnancům obce a členům zastupitelstva.
Ve dnech 5. a 6. října proběhly v celé republice komunální volby. U nás se do zastupitelstva volilo 15 členů a ve volbách
občané mohli vybírat ze 2 uskupení a 2 politických stran. Předvolební doba byla vypjatá a boj o voliče byl urputný. Voliči
jistě jednali podle svého nejlepšího přesvědčení a rozhodli tak, jak rozhodli; jejich vůli respektujme. Svým jménem a snad
i jménem všech spolukandidátů chci poděkovat za důvěru a slíbit, že od všech nových zastupitelů můžete očekávat sice ne
neomylnost, ale poctivost, slušnost, sociální cítění a pracovní nasazení ku prospěchu všech obyvatel Pitína.
Rád bych ještě poděkoval bývalým členům zastupitelstva za jejich vykonanou práci a obětavost. Novým členům přeji,
aby se jim ve službě občanům co nejvíce dařilo. Snažme se oprostit od sporů, které nepřinášejí užitek nikomu z nás. Se
všemi zastupiteli se těším na spolupráci, která povede k dalšímu zkvalitnění života v Pitíně.
A co nás v následujících letech čeká? Budeme i nadále podporovat fungování mateřské a základní školy, sportovního
areálu a ostatních spolků a organizací. Z investic jsou to především rekonstrukce komunikací k orelské chatě (II. etapa)
a od mateřské školy k cyklostezce, výstavba nové komunikace na Drahách včetně přeložek, bez kterých nová komunikace
nemůže vzniknout nebo úprava hřbitova včetně sociálního zařízení. A mnoho dalších projektů.
Na závěr chci vám všem popřát, ať vaše srdce prozáří láska, pokoj a radost. Ať šťastně prožijete sváteční chvíle v kruhu
těch, kteří vás mají rádi a ať s novým nadšením a nadějí vykročíte do nového roku 2019. To vám ze srdce přeje
Martin Zálešák, starosta
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Z jednání Rady obce
č. 68 – 30. 11. 2017
• RO schválila rozpočtové opatření č.
7/2017/RO/RO
• RO schválila pořízení válcového sypače SP 240 na zimní údržbu od firmy
ALBERA Morava dle předložené nabídky
• RO schválila poskytnutí odměny ředitelce ZŠ Pitín dle předloženého návrhu
• RO schválila poskytnutí osobního příplatku ředitelce MŠ Pitín dle předloženého návrhu
• RO schválila poskytnutí odměny ředitelce MŠ Pitín dle předloženého návrhu
• RO schválila smlouvu s Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s.
o zřízení služebnosti k pozemku parc.
č. 1040/63 a k pozemku parc. č. 5430/1
z důvodu stavby podzemního komunikačního vedení a pověřila starostu
podpisem smlouvy
• RO schválila nabídku firmy NIRTEX
Bojkovice na provádění zimní údržby místních komunikací pro období
2017/2018
• RO schválila firmu V. Lebánek Starý
Hrozenkov k provádění zimní údržby
komunikací Na Pitínských Pasekách
v období 2017/2018
• RO schválila nabídku firmy L.Savara
Pitín k provedení výmalby společných
prostor a opravu fasády ze severní
strany na budově obecních bytů
• RO schválila poskytnutí finančního
daru ve výši 5.000,- Kč Městské nemocnici Slavičín
• RO schválila poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 3.000,- Kč Oblastní
charitě Uherský Brod
• RO schválila poskytnutí finančního
daru ve výši 2.000,- Kč spolku Babybox
pro odložené děti – STATIM, Praha
na výměnu zastaralého babyboxu ve
Zlíně
• RO vzala na vědomí informace o jednání školské rady ze dne 8. 11. 2017
č. 69 – 18. 12. 2017
• RO doporučila vzít na vědomí hospodaření obce za 1.-11./2017
• RO schválila dohodu s SVK, a.s.
Uherské Hradiště o úpravě vzájemných práv a povinností, která se týká
provozování kanalizační sítě v obci
Pitín
• RO souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 5 148,Kč od společnosti WOMEN FOR
WOMEN o.p.s. pro Základní školu
Pitín v rámci charitativního projektu
OBĚDY PRO DĚTI - dar bude použit
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k uhrazení stravného ve školním roce
2017/2018 pro 2 žáky ZŠ Pitín.
• RO schválila dodatek pro rok 2018 ke
smlouvě o svozu a uložení komunálního a ostatního odpadu na skládce s firmou RUMPOLD UHB, s.r.o.
• RO schválila rozpočet Sportklubu
Niva Pitín na rok 2018
• RO schválila střednědobý výhled rozpočtu Sportklubu Niva Pitín na období
2019 - 2020
• RO vzala na vědomí informace týkající se zajištění funkce pověřence pro
ochranu osobních údajů v souvislosti s obecným nařízením pro ochranu
osobních údajů - GDPR
č. 70 – 30.1.2018
• RO schválila rozpočtové opatření č.
1/2018/RO/RO
• RO schválila vyhlášení výběrového řízení na akci „Obnova místní komunikace Pitínské Paseky“, schválila oslovení firem SÚS Slovácka, STRABAG
a T. Kartusek-Ekostav k podání nabídky do výběrového řízení a schválila
firmu Regiozona zpracováním výběrového řízení
č. 71 – 9.2.2018
• RO doporučila ZO vzít na vědomí plnění rozpočtu obce za 1.-12./2017
• RO vzala na vědomí žádost p. J. K.,
Pitín o přijetí do pracovního poměru
• RO schválila poskytnutí daru Domu
sociálních služeb Návojná ve výši
3.000,- Kč
• RO schválila pojištění všech aktivních
členů Sboru dobrovolných hasičů Pitín
pro případ úrazu při zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany
č. 72 – 21.2.2018
• RO schválila výsledky výběrové komise na zhotovitele zakázky na realizaci
stavby „Obnova místní komunikace
Pitínské Paseky – 1. etapa“, vybranou
firmu Správa a údržba silnic Slovácka
s.r.o. Uherské Hradiště, dále schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na tuto zakázku a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy
č 73 - 15. 3. 2018
• RO schválila smlouvu s P. H., bytem
Bojkovice na pacht pozemků p.č. p.č.
2340 o výměře 198 m2, p.č. 2341/1
o výměře 1406 m2, p.č. 3422/14 o výměře 2375 m2, a p.č. 703/20 o výměře 1972 m2 - RO schválila smlouvu č.
OT-014330043421/002 se spol. E.ON
Distribuce, a.s. o zřízení věcného -břemene k pozemku parc. č. 5389/1 v k.ú.
Pitín – vlastník Obec Pitín - RO schválila 2. rozpočtové opatření obce Pitín

- RO doporučila ZO schválit výjimku
z počtu žáků v Základní škole Pitín
na školní rok 2018/2019 - RO vzala na
vědomí výsledky výběrového řízení na
vybudování jídelního nákladního výtahu v Mateřské škole Pitín
• RO vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na provedení malířských
prací v interiéru Mateřské školy Pitín
• RO schválila zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole
Pitín na částku 200,- Kč/měsíc s platností od 1. 9. 2018
č. 74 – 6. 4. 2018
• RO schválila na základě výsledků výběrového řízení firmu Pavlacký s.r.o.
Luhačovice jako zhotovitele díla
„Sportujeme o 106, dotkneme se brzo
hvězd“ a pověřila starostu podpisem
smlouvy o dílo
• RO schválila dodatek pro rok 2018 č.
1 ke smlouvě s firmou RUMPOLD
Uherský Brod o svozu a uložení komunálního a ostatního odpadu
č. 75 – 3.5.2018
• RO schválila výsledky výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Výstavba
sběrného dvora Pitín“, schválila vybranou firmu HOKR STAVBY, s.r.o.,
schválila uzavření smlouvy o dílo na
uvedenou zakázku a pověřila starostu
podpisem smlouvy o dílo
• RO schválila vyhlášení výběrového řízení na zakázku „Oprava fasády a pěšího chodníku u objektu kostela v obci
Pitín a schválila firmu Regiozona zpracováním výběrového řízení
• RO schválila návrh smlouvy s Městem
Uherský Brod o poskytování služeb
na zajištění činnosti pověřence pro
ochranu osobních údajů
• RO schválila smlouvu s Mikroregionem Bojkovsko o výpůjčce kompostérů v rámci projektu „Kompostéry pro
občany obcí Bojkovska“
• RO vzala na vědomí žádost S. Ch.
o odprodej části pozemku parc. č.
5454/4 v k.ú. Pitín
• RO vzala na vědomí žádost A. K.
o užívání pozemku p.č. 39 a části pozemku p.č. 5456/7 v k.ú. Pitín
• RO vzala na vědomí žádost p. J. V.
o přijetí do pracovního poměru
• RO neschválila poskytnutí finančního
daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Prostějov
č. 76 – 24. 5. 2018
• RO doporučila ZO schválit účetní závěrku obce Pitín za rok 2017
• RO doporučila ZO udělit souhlas
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s celoročním hospodařením za rok
2017 - bez výhrad
RO schválila účetní závěrku Mateřské
školy Pitín za rok 2017
RO schválila zlepšený hospodářský
výsledek Mateřské školy Pitín za rok
2017 ve výši 57.633,17 Kč a rozdělení
hospodářského výsledku do rezervního fondu
RO schválila účetní závěrku Základní
školy Pitín za rok 2017
RO schválila zlepšený hospodářský
výsledek Základní školy Pitín za rok
2017 ve výši 37.957,28 Kč a rozdělení
hospodářského výsledku do rezervního fondu
RO schválila účetní závěrku Sportklubu Niva Pitín za rok 2017
RO vzala na vědomí hospodaření spol.
Lesy Pitín spol. s r.o. za rok 2017
RO doporučila ZO schválit rozpočtové opatření č. 1/2018/RO/ZO
RO doporučila ZO vzít na vědomí plnění rozpočtu obce za 1.-4./2018
RO schválila žádost o poskytnutí dotace TJ Pitín
RO schválila smlouvu o poskytnutí
dotace TJ Pitín ve výši 50.000,- Kč
RO schválila žádost o poskytnutí dotace SK Slovácká Viktoria Bojkovice
- RO schválila smlouvu o poskytnutí
dotace SK Slovácká Viktoria Bojkovice ve výši 15.000,- Kč
RO schválila žádost o poskytnutí dotace Folklornímu souboru Světlovan
- DFS Pitíňánek
RO schválila smlouvu o poskytnutí
dotace Folklornímu souboru Světlovan - DFS Pitíňánek ve výši 50.000,Kč
RO schválila žádost o poskytnutí dotace Jednotě Orel Pitín
RO schválila smlouvu o poskytnutí dotace Jednotě Orel Pitín ve výši
20.000,- Kč
RO schválila žádost o poskytnutí dotace Českému červenému kříži Pitín
RO schválila smlouvu o poskytnutí
dotace Českému červenému kříži Pitín
ve výši 10.000,- Kč
RO schválila žádost o poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Pitín-Hostětín
RO schválila smlouvu o poskytnutí
dotace Mysliveckému spolku Pitín-Hostětín ve výši 20.000,- Kč
RO schválila žádost o poskytnutí dotace spolku Pitěnská beseda
RO schválila smlouvu o poskytnutí
dotace spolku Pitěnská beseda ve výši
10.000,- Kč
RO schválila žádost o poskytnutí dotace Českému svazu včelařů Bojkovice
RO schválila smlouvu o poskytnutí
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dotace Českému svazu včelařů Bojkovice ve výši 6.000,- Kč
• RO doporučila ZO vzít na vědomí plnění rozpočtu za 1.- 4./2018
• RO souhlasí se změnami a doplňky
Územního plánu obce Horná Súča č.
1/2016 (SR)
• RO schválila žádost p. R. Spilky, Brno
o hostování lunaparku při stanislavských hodech v roce 2019
č. 77 – 14. 6. 2018
• RO doporučila ZO schválit prodej
obecních pozemků – část p.č. 5454/4,
část pozemku p.č. 39 a p.č. , 5456/7,
část pozemku p.č. 2762/1 a pozemek
p.č. 2762/8 – vše v k.ú. Pitín
• RO schválila zveřejnit záměr prodeje
obecních pozemků – část p.č. 5454/4,
část pozemku p.č. 39 a p.č. , 5456/7,
část pozemku p.č. 2762/1 a pozemek
p.č. 2762/8 – vše v k.ú. Pitín
• RO schválila výsledky výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Dětské
hřiště v Pitíně, slouží i školní družině“, schválila vybranou firmu Bonita
Group Service, s.r.o., schválila uzavření smlouvy o dílo na uvedenou zakázku a pověřila starostu podpisem
smlouvy o dílo
• RO schválila výsledky výběrového
řízení na zhotovitele zakázky „Oprava fasády a pěšího chodníku objektu
kostela v obci Pitín, schválila vybrané
firmy Správa a údržba silnic Slovácka
s.r.o. a Luděk Savara, schválila uzavření smluv o dílo a pověřila starostu
podpisem smluv o dílo
č. 78 – 17. 7. 2018
• RO schválila rozpočtové opatření
obce Pitín č. 3/2018/RO/RO
• RO projednala stížnost p. K. v souvislosti se žádostí o poskytnutí informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., stížnost
bude vyřízena v souladu se zákonem
• RO schválila rozdělení hospodářského výsledku Sportklubu Niva za rok
2017
• RO vzala na vědomí informace starosty o probíhající výstavbě sběrného
dvora
• RO schválila opravu čerpadla pro
SDH Pitín
• RO souhlasí s realizací rekonstrukce
lesních cest spol. Bílé Karpaty, spol.
s r.o. a záborem části obecních pozemků v souvislosti se stavbou
• RO schválila licenční smlouvu s OSA
na rok 2018 o veřejném provozování
hudebních děl
• RO vzala na vědomí výsledky elektro
revize ve Sportklubu Niva
č. 79 – 13. 8. 2018
• RO doporučila ZO vzít na vědomí
hospodaření obce za 1.-7./2018

• RO doporučila ZO schválit rozpočtové opatření č. 2/2018/RO/ZO
• RO schválila žádost o poskytnutí dotace Českému zahrádkářskému svazu
Pitín
• RO schválila smlouvu o poskytnutí
dotace Českému zahrádkářskému svazu Pitín ve výši 5.000,- Kč
• RO schválila příkazní smlouvu s firmou IS Projekt, Uh. Brod na zabezpečení technického dozoru při stavbě
„Výstavba sběrného dvora“ a pověřila
starostu podpisem smlouvy
• RO schválila záměr prodeje pozemku
p.č. 35/7 a části pozemku p.č. 5455/1
v k.ú. Pitín
• RO doporučila ZO schválit prodej
části pozemku p.č. 5456/1 a části pozemku parc.. 4 v k.ú. Pitín
• RO schválila záměr prodeje části pozemku p.č. 5456/1 a části pozemku p.č.
4 v k.ú. Pitín
• RO vzala na vědomí odvolání p. K.
proti rozhodnutí Obecního úřadu Pitín
v souvislosti se žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
č. 80 – 30. 8. 2018
• RO schválila navýšení celkové částky
o 663.247, 45 Kč a posunutí termínu
realizace stavby „Výstavba sběrného
dvora“
č. 81 – 11. 9. 2018
• RO schválila rozpočtové opatření č.
4/2018/RO/RO
č. 82 – 2. 10. 2018
• RO schválila rozpočtové opatření č.
5/2018/RO/RO
• RO schválila střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Pitín na období
let 2020-2021
• RO schválila dodatek ke smlouvě
o dílo s firmou Pavlacký s.r.o. na realizaci akce „Sportujeme o 106, dotkneme se brzo hvězd“
č. 83 – 1. 11. 2018
• RO schválila rozpočtové opatření č.
6/2018/RO/RO
__________________________________
č. 1 – 7. 11. 2018
• RO schválila rozpočtové opatření č.
7/2018/RO/RO
• RO schválila výjimku z počtu dětí
ve třídách Mateřské školyPitín, p. o.
pro školní rok 2018/2019 dle zákona
č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005
Sb. o předškolním vzděláváním následovně: - 1. třída 24 dětí včetně inkluze
s ped. asistentem - 2. třída 25 dětí .
• RO schválila záměr prodeje části
obecního pozemku p.č. 2762/1 v k.ú.
Pitín
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Z jednání Zastupitelstva obce Pitín
č. 18 – 22. 12. 2017
• vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady
obce od 13.10. 2017 do 30.11. 2017
• vzalo na vědomí hospodaření obce za 1.11./2017
• schválilo nákup lesního pozemku parc.
č. 5766/2 o výměře 36 m2 v k.ú. Pitín,
kupní cena činí 3,- Kč/m2
č. 19 – 16. 3. 2018
• vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady
obce od 18. 12. 2017 do 21. 2. 2018
• vzalo na vědomí hospodaření obce za 1.
– 12./2017
• schválilo výjimku z počtu žáků v Základní škole Pitín na školní rok 2018/2019
a obec se zavazuje uhradit zvýšené náklady spojené s výjimkou
č. 20 – 8. 6. 2018
• nevzalo na vědomí zprávu o činnosti
rady obce od 15. 3. 2018 do 24. 5. 2018
• schválilo účetní závěrku obce za rok
2017
• uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2017 – bez výhrad
• nevzalo na vědomí hospodaření příspěvkových organizací obce a společnosti
Lesy Pitín za rok 2017
• vzalo na vědomí hospodaření obce za 1.4./2018
• schválilo rozpočtové opatření č. 1/2018/
RO/ZO
• neschválilo počet členů zastupitelstva
obce na volební období 2018 - 2022
č. 21 – 31. 8. 2018
• vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady
obce od 15. 3. 2018 do 24. 5. 2018
• vzalo na vědomí hospodaření obce za 1.7./2018
• schválilo rozpočtové opatření č. 2/2018/
RO/ZO
• schválilo prodej pozemku p.č. 2762/8
a části pozemku p.č. 2762/1, které se nachází v k.ú. Pitín a jsou zapsané na LV č.
10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj, katastrální pracoviště Uh. Brod, S.
a M. S. oba bytem Pitín , přesná výměra
pozemků bude známa po geometrickém
zaměření,

• schválilo prodej části pozemku p.č.
2762/1, který se nachází v k.ú. Pitín a je
zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální
pracoviště Uh. Brod, P. J., bytem Pitín,
přesná výměra pozemku bude známa po
geometrickém zaměření,
• schválilo prodej části pozemku p.č.
2762/1, který se nachází v k.ú. Pitín a je
zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uh. Brod, O.K., bytem Pitín,
přesná výměra pozemku bude známa po
geometrickém zaměření,
• schválilo prodej části pozemku p.č.
5454/4 , který se nachází v k.ú. Pitín a je
zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uh. Brod, S. Ch., bytem Hostivice, přesná výměra pozemku bude známa
po geometrickém zaměření,
• schválilo prodej části pozemku p.č.
5456/1 a části pozemku p.č. 4, které se
nachází v k.ú. Pitín a jsou zapsané na
LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uh.
Brod, M. V., bytem Pitín, přesná výměra
pozemků bude známa po geometrickém
zaměření,
• schválilo prodej pozemku p.č. 35/7 a části pozemku p.č. 5455/1, které se nachází
v k.ú. Pitín a jsou zapsané na LV č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
katastrální pracoviště Uh. Brod, J. V.,
bytem Pitín, přesná výměra pozemků
bude známa po geometrickém zaměření
• pověřilo radu obce prověřit organizační
směrnici Sportklubu Niva č. OS-01 ze
dne 1. 6. 2017 a kontrolní řád obce ze
dne 1. 1. 2011
____________________________________
č. 1 – 2. 11. 2018
• schválilo zvolení 1 místostarosty
• schválilo, aby starosta vykonával svoji funkci jako uvolněný, místostarosta
a ostatní členové rady obce budou neuvolnění

Volby do Zastupitelstva obce Pitín

• schválilo, že volba starosty, místostarosty
a ostatních členů rady obce bude veřejná
• schválilo, aby o jednotlivých kandidátech bylo hlasováno v pořadí, ve kterém
byli navrženi
• zvolilo starostou obce Martina Zálešáka, Pitín 337
• zvolilo místostarostkou Hanu Šleglovou,
Pitín 302
• zvolilo dalším členem rady obce ing. Jiřího Viceníka, Pitín 292
• zvolilo dalším členem rady obce Lenku
Staňkovou, Pitín 68
• zvolilo dalším členem rady obce Jakuba
Peřestého, Pitín 324
• schválilo, aby kontrolní a finanční výbor
byly pětičlenné
• zvolilo předsedou finančního výboru
ing. Zdeňka Ševčíka, Pitín 15
• zvolilo předsedou kontrolního výboru
Petra Hustáka, Pitín 253
• zvolilo dalším členem finančního výboru
Bc. Michala Vrbu, Pitín 24
• zvolilo dalším členem finančního výboru
ing. Jaroslava Chmelu, Pitín 33
• zvolilo dalším členem finančního výboru
Adama Salveta, Pitín 119
• zvolilo dalším členem finančního výboru
Karla Holíka, Pitín 308
• zvolilo dalším členem kontrolního výboru Mgr. Bc. Václava Peřinu, Pitín 6
• zvolilo dalším členem kontrolního výboru ing. Marii Holíkovou, Pitín 106
• zvolilo dalším členem kontrolního výboru Karla Salveta, Pitín 141
• schválilo odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů
výborů ve výši 50 % z maximální částky
dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., odměna bude poskytována ode dne přijetí
tohoto usnesení
• jmenovalo starostu obce zástupcem
obce Pitín v oblasti územního plánování
• schválilo, aby starosta zastupoval obec
Pitín na valné hromadě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. po   celé
volební období 2018-2022

Výsledky volby prezidenta ČR za obec Pitín
I. kolo – 12. -13.1. 2018
Volební účast. . . . . . . . . . . . . . . 65,6 %
Zeman Miloš . . . . . . . . . . . . . 225 hlasů
Drahoš Jiří . . . . . . . . . . . . . . 100 hlasů

Kulhánek Vratislav. . . . . . . . . . 0 hlasů

Hilšer Marek. . . . . . . . . . . . . . 37 hlasů

Volební účast. . . . . . . . . . . . . . . 69,9 %

Horáčel Michal. . . . . . . . . . .  29 hlasů

Zeman Miloš. . . . . . . . . . . . . 308 hlasů

Topolánek Mirek. . . . . . . . . .  20 hlasů

Drahoš Jiří. . . . . . . . . . . . . . . 203 hlasů

• Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
• Sdružení nezávislých kandidátů  „Občané pro Pitín“,
• „SPOLEČNĚ PRO PITÍN“
• Komunistická strana Čech a Moravy
V každé volební straně či sdružení kandidovalo 15 občanů, celkem 60 kandidátů.
V obci Pitín bylo v seznamu voličů zapsáno celkem 739 občanů, z toho se voleb zúčastnilo 485 voličů, což je  65,6 %.

Nově zvolené zastupitelstvo obce Pitín pro období 2018 - 2022
Křesť. a demokr.
unie – Českosloven- celkem
ská strana lidová
2723

SPOLEČNĚ
PRO PITÍN

celkem
2390

Sdružení nezávislých kandidátů
„Občané pro Pitín“

celkem
797

Komunistická
strana Čech
a Moravy

celkem
832

Martin Zálešák

250

Libor Lukáš

217

František Berčík

83

Petr Husták

  85

Jiří Viceník

210

Václav Peřina

178

Hana Vodová

78

Jakub  Peřestý

  84

Marcela Savarová

210

Lukáš Hasoň

175

Hana Šleglová

185

Miroslav Kužela

173

Zdeněk Ševčík

179

Michal Vrba

168

Lenka Staňková

178

Pořadí náhradníků:
Křesť. a demokr. unie –
Československá strana lidová

SPOLEČNĚ
PRO PITÍN

Sdružení nezávislých
kandidátů „Občané pro Pitín“

Komunistická strana
Čech a Moravy

Zdeňka Šašinková

169

Karel Bartoš

164

Alena Kúdelová

74

Václav Gorčík

77

Luděk Savara

185

Miroslav Savara

165

Jiří Kavka

68

Zdeněk Slámečka

75

Jana Peléšková

191

Jakub Voda

144

Martina Berčíková

62

Milan Bláha

55

Jana Šustková

173

Eliška Jálová

145

Dana Mašejová

45

Martin Šlegl

55

Otília Šašinková

158

Pavel Savara

144

Marek Kúdela

48

Rostislav Bajer

55

Karel Salvet

176

Pavel Berčík

145

Olga Kořenková

40

Peter Jankovič

41

Kateřina Kavková

160

Otakar Savara

145

Martina Michalčíková

46

Roman Vašíček

58

Richard Paulina

143

Petr Kavka

137

Petra Jurásková

44

Jiří Machálka

45

Marie Holíková

156

Adam Kozubík

153

Tomáš Škarpa

39

Gabriela Gorčíková

40

Martina Savarová

143

Hana Jurásková

44

Ctibor Machálka

34

Josef Machynka

57

Josef Polách

38

Radek Milička

40

Karel Peřestý

59

Bohdana Mahdalová

29

Jiří  Kundrata

31

I. kolo – 5. – 6. 10. 2018

Hannig Petr. . . . . . . . . . . . . . . .  1 hlas

II. kolo 26. – 27. 1. 2018

V Pitíně kandidovaly do zastupitelstva obce tyto volební strany:

Volby do Senátu Parlamentu ČR za obec Pitín

Hynek Jiří. . . . . . . . . . . . . . . . .  6 hlasů

Fischer Pavel . . . . . . . . . . . . .  59 hlasů

Ve dnech 5. a  6. října 2018 se konaly volby do zastupitelstev obcí.

II. kolo – 12. -13. 10. 2018

Volební účast 64,8 %

volební účast . . . . . . . . . . . . . . . 49,2 %

Libor Lukáš. . . . . . . . . . . . . . 284 hlasů

Libor Lukáš. . . . . . . . . . . . . . 249 hlasů

Patrik Kunčar. . . . . . . . . . . . . 109 hlasů

Patrik Kunčar. . . . . . . . . . . . . 112 hlasů

Jana Juřenčáková . . . . . . . . .  31 hlasů
František Jordák. . . . . . . . . .  13 hlasů
Radek Henner. . . . . . . . . . . .  12 hlasů
Jan Popelka. . . . . . . . . . . . . . . 6  hlasů
Milena Kovaříková. . . . . . . . .  2 hlasy
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Pitínský zpravodaj

Pitínský zpravodaj

7

Informace pro občany

Česko zpívá koledy

Odpady

Parkování vozidel

Běžný komunální odpad občané ukládají do nádob (popelnic), které
jsou vyváženy 1 x za 14 dní, vždy v pátek.

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

Vytříděné složky komunálního odpadu se ukládají do kontejnerů na sběrných místech v obci.
• plasty + nápojový karton (obaly od džusů, mléka) – žluté kontejnery
• papír – modré kontejnery

Po roce jsme se opět sešli při zpěvu koled pořádaného Deníkem. Mnoho lidí si nenechalo ujít příležitost
se vánočně naladit zpěvem koled. Za pěveckého vedení mužáků z Vavřinečku a doprovodu hudebníků cimbálovky Jaroslava Pavlíka, vedeného Jirkou Špiritem,
jsme prožili krásný večer, za což všem zúčastněným
patří dík.
Karel Salvet

• sklo bílé – bílé kontejnery

Rok se s rokem sešel a máme tu opět zprávy z naší knihovny.

• sklo barevné – zelené kontejnery

Místní poplatky

Svoz tříděného odpadu

Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravu, třídění a odstraňování
komunálního odpadu v roce 2019 je stanovena
na 400,- Kč za každou osobu přihlášenou v obci
k trvalému pobytu. Poplatek je splatný nejpozději do 30. června.

• kontejnery na papír a sklo – 1x za měsíc.
• kontejnery na plast – 1x za týden
Ve sběrném dvoře (v areálu
družstva) lze ukládat

Provozní doba nového
sběrného dvora

• velkoobjemový komunální odpad, který nelze uložit do popelnice

Poplatek za psa činí 60,- Kč za jednoho psa
a za každého dalšího 90,- Kč. a je splatný do 30.
dubna.

Letní provoz (1.5. – 31.10.)

• kovový odpad
• nebezpečný odpad jako
jsou pneumatiky, chemikálie, autobaterie, léky,
atd.
• vyřazené elektrospotřebiče (televizory, ledničky,
pračky atd.), které je možné po dohodě odevzdat
i v základní škole

Pondělí

10.00 – 12.00

Úterý

14.00 – 16.00

Pátek

14.00 – 16.00

Sobota

9.00 – 11. 00

Upozorňujeme majitele na přísný zákaz volného pohybu psů v obci.

14.00 – 16.00

Sobota

9.00 – 11.00

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

Vývoj nezaměstnanosti v obci Pitín za období let 2014 - 2018
Měsíc/rok

2014

2015

2016

2017

2018

PEU

%

PEU

%

PEU

%

PEU

%

PEU

%

Leden

N

N

N

N

37

5,9

33

5,31

27

4,22

Únor

68

10,6

55

8,63

36

5,74

30

4,83

22

3,41

Březen

63

9,81

56

8,79

36

5,74

26

4,19

19

2,92

Duben

52

7,91

49

7,67

21

3,35

19

3,06

14

1,95

Květen

49

7,67

40

6,38

22

3,38

13

2,11

11

1,49

Červen

48

7,51

34

5,42

22

3,38

12

1,95

8

0,66

Červenec

50

7,99

33

5,26

24

3,87

13

2,11

10

1,32

Srpen

43

6,87

29

4,63

27

4,35

9

1,46

8

0,99

Září

41

6,55

28

4,47

27

4,35

9

1,46

6

0,66

Říjen

37

5,75

23

3,67

25

4,03

10

1,46

5

0,33

Listopad

36

5,59

29

4,63

25

4,03

11

1,79

7

0,83

Prosinec

45

7,03

33

5,26

31

4,99

18

2,76

N

N

Do naší knihovny chodí 59 čtenářů, jak dětí, tak dospělých
a pokračuje spolupráce se základní školou.

Opět prožíváme advent. Pro nás, křesťany, je to čas radostného očekávání. V adventní době se těšíme, připravujeme se na
příchod Toho, který prozařuje a proměňuje náš život.
Připravujeme se na Jeho příchod do našeho srdce. Připomínáme si slova proroka, skrze něhož Bůh říká i každému z nás: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj“
(Iz 43,1).
Jednou z výrazných postav adventní doby je Jan, řečený Křtitel, poslední prorok Starého Zákona. Byl to Kristův předchůdce,
který vyzýval k obrácení, změně smýšlení a života. V prvním adventním týdnu si rovněž připomínáme sv. Mikuláše. To byl čestný
mladý muž dobrého srdce, kterého si pro tyto vlastnosti zvolili za
biskupa obyvatelé Myry (dnes Derme v Turecku). Vyznačoval se
citem pro spravedlnost a obětavou pomocí lidem, konanou nezištně, mnohdy tajně. Přesto, že od jejich doby nás dělí stovky let,
dodnes se na ně nezapomnělo. Proč? Bůh jim žehnal a tak měli
výsledky užitečné pro celek.
Advent je rovněž počátkem nového církevního roku, a současně
příležitostí ohlédnout se za rokem uplynulým. V roce 2018 proběhly v naší farnosti tzv. lidové misie. Byly pro nás příležitostí podívat
se z různých pohledů na náš vztah k Bohu a naše vztahy k lidem.
Příležitostí vyhodnotit, jak žijeme svá křestní zaslíbení. Od té doby
uplynulo půl roku - což je ještě poměrně krátká doba na to, aby plně
dozrály plody této duchovní obnovy, nicméně některé z nich jsou již
zřetelné - ať už jde o ty, kdo po létech obnovili svůj vztah k Bohu
a našli, někdy i po delší době, zase cestu do společenství Církve,
nebo o ty, jimž misie pomohly prohloubit vztah víry.
Velkou radost máme z dětí, které se u nás zapojují do života
farnosti - zejména z pitínské scholičky, jenž nás doprovází zpěvem, jímž proznívá radost a pohoda, a také ze scholičky šanovské,
která letos reprezentovala naši farnost na setkání schol v Lidečku.
Vážíme si rovněž služby ministrantů, jak těch, kteří nám věrně
pomáhají už delší dobu, tak těch nových, kteří přibyli v průběhu
letošního roku.

PEU - počet evidovaných uchazečů na Úřadě práce
% - podíl nezaměstnaných v %

Chtěl bych tedy poděkovat jak dětem, tak i všem těm, kdo jim
v jejich snažení napomáhají, a současně pozvat i ostatní děti do

N - údaje nejsou k dispozici
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Některé děti po skončení programu odešly domů, jiné zůstaly
podle názvu opravdu celou noc. Celkem v knihovně nocovalo 7
dětí, které nezaskočil ani brzký budíček a snídaně. Akce byla při
spokojenosti všech ukončena v 9 hodin ráno.

Opět jsme letos zakoupili nové knihy, a to celkem 68 kusů
a nadále spolupracujeme s knihovnou B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti ve výměnném fondu.
Z časopisů odebíráme Čtyřlístek, Zahrádkář a jako nový nám
přibyl Naše Bojkovsko.
Co se týká inovací, v knihovně máme novou výzdobu a přibyly
nám dva pytle na sezeni.  
Zaregistrovat do knihovny a chodit si půjčovat knihy můžete
zdarma, a to každé pondělí od 14 hod do 17 hod. Na všechny příchozí návštěvníky se těší
Renata Kudlíková, knihovnice

Adventní, vánoční a novoroční zamyšlení.

Zimní provoz (1.11. – 30.4.)
Pátek

V březnu jsme uskutečnili poprvé Noc s Andersonem, které
se zúčastnilo 15 dětí a 4 dospělí, kteří mi pomohli s organizací.
Program byl pestrý. Kluci psali své komiksy,  všichni jsme luštili
rébusy O pejskovi a kočičce a skládali z knih různé dekorace, které máme vystaveny v naší knihovně.

Pitínský zpravodaj

Pitínský zpravodaj

jejich společenství – do party pohodových kamarádů, s nimiž lze
zažít spoustu radosti.
Rovněž chci poděkovat všem, kdo se zapojují do úklidu kostela, květinové výzdoby kostela, schole, varhaníkům, kostelníkům
i všem, kdo pomáhali při organizaci lidových misií i dalších akcí,
které v naší farnosti probíhaly. To, že Pitín je živou farností, je
vaše zásluha.
Adventní doba předchází svátkům Narození našeho Boha
a Pána, Ježíše Krista. Vánocům, jež jsou poselstvím o lásce: Bůh
tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo
v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný, jak říká Písmo (Jan
3,16). Vánoce jsou oslavou Boží lásky, která se nám daruje, a když
je přijatá, mění srdce, dává smysl, přináší hodnoty, posiluje, dělá
šťastným, buduje společenství. Vánoce nejsou jen svátky dárků,
ale především svátky Boží lásky.
V polovině vánoční doby dochází také k přelomu občanského
roku. Jaký bude ten příští a co přinese, zatím nevíme, ale jistě si
přejeme, aby byl co nejlepší. Co pro to uděláme? Dovolil bych si
pro inspiraci nabídnout několik citátů:
"Nauč se správně hodnotit svůj včerejšek - a tak se naučíš
zvládnout i svůj zítřek." (Sv. Jan Kassián) "U ostatních se snažme
vidět především to dobré, u sebe se snažme vidět své chyby“ (M.
Erickson), protože - "tvůj pocit křivdy se pak těžko smejvá, když
hledáš vinu vždycky jenom v druhejch" (Slzy tvý mámy, Olympic).
Snažme se být otevření pro pomoc ostatním a nenechme se odradit těmi, kdo kolem sebe rozsévají zášť, protože neví, v čem je
pravá radost" (Sv. František). "Kromě některých lidí všichni živí
tvorové vědí, že základním životním cílem je radovat se ze života"
(S. Butler). „Nestěžujte si na to, co nemáte, radujte se z toho, co
máte" (H. S. Judd). „Pravá radost je podstatou života“ (Seneca).
"Ovocem Ducha sv. je radost, láska, pokoj, shovívavost, vlídnost,
dobrota" (Gal. 5,22). "Radost z Boha ať je vaší silou" (Neh. 8,10)
Do nového roku přeju celé naší farnosti, tedy vám i sobě, aby
i nám Bůh žehnal, aby jsme měli výsledky užitečné pro celek.
P. Zdeněk Graas
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3. letní tábor při obci 2018

Komise pro občanské záležitosti

Ve dnech 13. 8. - 17. 8. 2018 se konal již tradiční letní tábor pro děti. Tentokrát byli tematickým děním SLOVANÉ. Na zážitkové prázdninové hraní bylo přijato celkem 14 dětí.

A ještě něco málo ze statistiky:

Vážení občané,
zajímá Vás, čím se zabývají členové Komise pro občanské záležitosti,
kterou zřizuje rada obce?
V roce 2018 jsme se podíleli na přípravě a realizaci tradičních společenských událostí.

K 30. listopadu 2018 měla naše obec 925 občanů přihlášených k trvalému pobytu.
Nejčetnější příjmení:
39 – Krahulová, Krahula

Přivítali jsme „do života“ 14 dětí. Na všech „vítáních“ vystoupily
s krásným programem děti z mateřské a základní školy.

27 – Savarová, Savara

V měsíci červnu jsme navštívili naše spoluobčany na pitínských Pasekách. Všichni „pasekáři“ se na tato tradiční setkávání těší a zajímají
se o dění v Pitíně.

24 – Berčíková, Berčík

Na podzim jsme uspořádali besedu s důchodci. Na hosty čekalo
malé občerstvení a krásné vystoupení dětí z MŠ, ZŠ a také FS Pitíňánek. O dobrou náladu se postarala také dechová hudba Záhorovjané.
Velké poděkování patří všem dětem a také učitelkám a vedoucím za
přípravu kulturního programu.
V letošním roce jsme s gratulací a dárkem navštívili třicet pět našich
spoluobčanů, kteří slavili svá významná životní jubilea.
Komise se scházela v průběhu roku na schůzkách, kde si členky rozdělovaly návštěvy u jubilujících občanů. Dále připravovaly pozvánky
a řešily celkové zabezpečení besedy s důchodci tak, aby hostům nic nescházelo a byli spokojení, že se mohli potkat a popovídat si se sousedy.
Chtěla bych touto cestou moc a moc poděkovat všem členkám Komise za práci, kterou pro občany vykonávají obětavě a bez nároku na
odměnu. Děkuji paní Maňasové za přípravu zápisů do kroniky „Vítání
do života“   Poděkování patří také panu Ševčíkovi, který zajišťuje na
všech akcích ozvučení a hudební doprovod.
Přeji všem klidné prožití vánoční doby v kruhu svých blízkých, radost z narozeného Ježíška a v novém roce 2019 hlavně zdraví a štěstí.
Hana Šleglová
předsedkyně

26 – Jálová, Jál
23 – Šašinková, Šašinka
20 – Kovářová, Kovář
14 – Poláchová,Polách,Salvetová,Salvet
13 – Jurásková, Jurásek, Peřestá, Peřestý
12 – Maňasová, Maňas,Urbánková, Urbánek
11 – Šleglová, Šlegl
10 – Kavková, Kavka, Navrátilová, Navrátil, Holíková,
Holík, Michalčíková, Michalčík, Zemánková, Zemánek
9 – Vodová, Voda, Vaňková, Vaněk, Staňková, Staněk,
8 – Šustková, Šustek, Juračková, Juračka, Machálková, Machálka, Berkyová, Berky,
Nejčetnější jména:
Absolutní prvenství má jméno Marie, které nosí 34 žen.
27 – Josef a Petr
19 – Anna
17 – Pavel
16 – Jana
15 – Martin a Miroslav
14 – Jakub a Jiří
13 – Ludmila, Jan, Jaroslav, Karel, Michal, Stanislav
12 – Hana, Kateřina, František, Tomáš
10 – Eva, Lenka, Lucie, Petra
9 – Božena, Věra, David, Milan, Ondřej

Naší pobytovou základnou se staly opět prostory Českého zahrádkářského svazu v Pitíně,
kde se mohli táborníci do sytosti vyhrát, měli
prostor tvořit, soutěžit, malovat i psát. Další základnou se stal Obecní úřad Pitín, kde se děti
ráno scházely a odpoledne byly předány rodičům. Ke stravování jsme mohli využívat místní
kulturní dům, kam nám byly přiváženy obědy,
které nám připravil pan kuchař Vrba. Opět jsme
chodili do přírody, poznávali místní krajinu,
zajímavá místa - Podhradíští, Hradíšťko, řeku,
studánky, květiny, stromy. Povídali jsme si o historii Slovanů, osídlení Pitína, postavili hradiště,
chlapci si malovali slovanské štíty, vyrobili oštěp,
děvčata postavila jednoduché příbytky, vytvářela
šperky z kůže a z kamínků. Využili jsme krásného počasí a 2x jsme si zadováděli v bazénu na
Nivě. Ve středu jsme uskutečnili výlet vlakem
a autobusem do Modré u Starého Města. Archeoskanzen a Živá   voda byly úžasné. Děti se volně pohybovaly po areálu, měly úkoly zjišťovat co nejvíce informací o Slovanech
a doplňovat si vědomosti o naší historii. Naše poznávací výprava splnila očekávání a přispěla k rozšíření zájmu o životě Slovanů.
Ve čtvrtek nás seznámili hasiči s jejich zázemím
a nepostradatelnou technikou, a k radosti dětí
je odvezli hasičským autem. Odpoledne za námi
přišli myslivci a povídali si s dětmi o lese, péči
o zvěř, lovu, myslivosti. Bylo to velmi zajímavé
a poučné. V pátek jsme měli ukončení našeho
letního táborového dovádění. Tentokráte to
nebyl úplně obyčejný táborák - chlapci postavili pec, na které jsme si opekli chlebové placky
a pro zlepšení chuti   i   klobásky. Děti byly vyhodnoceny za své celotýdenní snažení drobnými
dárečky. Děkuji všem, kteří opakovaně přispěli
k uskutečnění letního tábora, k tomu, aby děti
mohly prožít krásný prázdninový týden, plný nových obohacujících zážitků, vztahů, kamarádství,
nenudění se.
Vedoucí tábora:
Dagmar Maňasová, Eva Jálová

8 – Dagmar, Irena, Jarmila, Marcela, Michaela, Antonín, Jaromír, Libor, Lukáš, Zdeněk
7 – Alena, Barbora, Helena, Tereza, Veronika, Roman
6 – Eliška, Gabriela, Klára, Lubomír, Luděk, Radek,
Štěpán, Václav

K
Krásné požžehnané Vánoce,
V
ho
odně zdraví, láskyy
v novém ro
oce všem
obré vůlee a čistého
o srdce
do
přřeje Dagm
mar Maňaasová
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Informace z mateřské školy za rok 2018
Není to tak dávno, co jsme v tričku lízali zmrzlinu.   Rok se
přehoupl a teď pro změnu olizuje zima nás.
Prožili jsme další krásný rok plný inspirace a nevšedních zážitků, ale také dnů plných stereotypu, stresu a napětí. Každý den
není posvícení a my musíme k životu přistupovat reálně.
Za kalendářní rok 2018 jsme i my nejmenší, v Mateřské škole,
prožili spoustu dobrodružství a radosti, občas jsme si zaplakali po
mamince, nad odřeným kolenem a z dalších životních nástrah. Vánoční atmosféra má však kouzelnou moc, která všechny nezdary
přemůže a pomůže na ně zapomenout.
Děti měly spoustu nabídek kulturních akcí, které se odehrávaly buď ve školce, nebo v jiném prostředí. Navštívilo nás několik
externích divadelních umělců, zajeli jsme si na výlet třeba do Starého Města do areálu Kovosteel na Den Země, do Slavičína na
tanky, do Bojkovic na Světlovský bál nebo do muzea v Uherském
Hradišti.
Svou přízeň nám zachovali i členové místních spolků. Podnikli
jsme exkurzi do ZS Pitín, kde se nás vřele ujali a provedli nás
areálem tamní zaměstnanci. O své práci nám přišli popovídat
ženy z ČČK, ale i myslivci, kteří nám mimo jiné i zafinancovali
občerstvení na Den dětí. Přednášku přizpůsobili cílové skupině,
takže byla nejenom poučná a pochopitelná, ale i zábavná a pro
děti zapamatovatelná.

Rádi bychom vytvořili ještě vkusnější a pro děti podnětnější
prostředí, které přímo vybízí ke hrám. Zaměříme se na rozšíření
nejrůznějších námětových koutků, ve kterých se děti budou cítit
příjemně.
Stejně jako v letošním školním roce bude zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019 probíhat ve dnech 9. – 10.
5. 2019 v Mateřské škole Pitín. Přihlášky k předškolnímu vzdělávání i s kriterii přijetí budou, v dostatečném předstihu, k dispozici
na webových stránkách školy i v Mateřské škole k osobnímu vyzvednutí.
Závěrem bychom chtěli popřát všem dětem a jejich rodinným
příslušníkům kouzelné prožití vánočních svátků. Není vůbec důležité, jestli jsme stihli včas umýt všechna okna, napéct 7 druhů
vánočního cukroví a pořídit spoustu nepotřebných dárků, ale vychutnat si atmosféru vánočních svátků, se vším, co k nim patří.
Upřímné poděkování patří také celému pracovnímu týmu Mateřské školy Pitín, zřizovateli, všem externím spolupracovníkům,
sponzorům, dodavatelům a ostatním příznivcům. Děkujeme a těšíme se na další přínosnou spolupráci.
Viola Harvancová
ředitelka Mateřské školy Pitín

Velké poděkování patří také členům KSČM, kteří nás opakovaně obdarovali. Podpořili nás finančně z výtěžku své květnové
akce, ale také nás obdarovali formou cukrovinek a dalších drobností.
Vděční jsme také rodičům dětí, kteří přišli s přínosným nápadem. Jednalo se třeba o ukázku práce hasičů (SDH Bojkovice),
krmení oveček nebo již zmíněný výlet do Slavičína s exkurzí tanků.
Přínosnou je samozřejmě také spolupráce se Základní školou
v Pitíně a s Obecním úřadem.
Na konci školního roku 2017/2018 jsme se rozloučili s 11 předškoláky. Nově zapsaných dětí pro školní rok 2018/2019 bylo také
11, dodatečně se nám přihlásily další tři děti. Celkově tedy v letošním roce Mateřskou školu Pitín navštěvuje 50 dětí z Pitína a okolí.
Výrazné změny se uskutečnily i ve složení personálního týmu
(provozní i pedagogický).
Podařilo se nám posílit pracovní tým o školního asistenta, kterého máme přes projekt Šablony II. Školní asistent je zaměřen na
děti ohrožené školním neúspěchem a jako každé další volné ruce
je pro nás obrovským přínosem.
Za úspěch považujeme i inovaci Školního vzdělávacího programu, který byl kompletně přepracován. Stejně jako ten předešlý, i tento se nese v ekologickém duchu. Název má „Cesta do
lesa“ a je to jakési vyústění roční práce pedagogů. Přesto že dal
celému týmu spoustu práce, stále je to živý dokument, na kterém
je pořád co zdokonalovat.
V roce 2018 se nám podařilo zrealizovat většinu vytyčených
cílů, ať už to byla montáž nového nákladního výtahu nebo výmalba kompletně celého interiéru Mateřské školy. Podařilo se nám
získat finanční příspěvek v Grantu školství a zájmové činnosti Nadace SYNOT 2018 ve výši 10.000 Kč. Ten jsme využili k pořízení
písku, zastínění jednoho pískoviště a zakoupení hraček na písek
a odrážedel. Příští letní sezónu už prožijeme v příjemnějších podmínkách.
Plánů máme stále dost, ale je potřeba postupovat po krocích.
V příštím kalendářním roce bychom rádi dovybavili prostory mateřské školy nábytkem a koberci, přes zimu se zaměříme na projektování a výběrové řízení.
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Rozdáme učebnice, sešity a hurá do učení. Neopomene sportovní den a plavání,
kterým začínáme.  Škola získala finanční prostředky z projektu MŠMT na dopravu plavání. Finanční prostředky pokryjí veškeré výdaje na dopravu na plavání. Připravujeme
celou řadu kroužků – opět z projektu EU můžeme otevřít čtenářské kroužky, kroužky
logiky a deskových her pro starší a mladší žáky. Z projektu Sportuj ve škole jsme žákům
nabídli sportovní hry. Nabídli jsme žákům i nově otevřený přírodovědný kroužek, který
nevede jen naše paní učitelka, ale i jeden tatínek p. Adam Kozubík a místní myslivci.

Základní škola Pitín
Už je to tu zas. Zase je tu prosinec. Už za námi přišel Mikuláš s čerty, už jsme rozsvítili  pitínský vánoční stromeček. Za pár
dnů usedneme ke štědrovečerní večeři a vánočnímu stromečku.
Rozdáme si dárky a budeme se chystat na rozloučení se starým
rokem a oslavíme příchod nového roku.  Zase budeme mít jeden
rok za sebou a je potřeba se trochu ohlédnout, co vše jsme během
roku stihli, jak se nám to povedlo nebo co jsme chtěli udělat, ale
nevyšlo nám to.
V základní škole nový rok začíná vždy pilnou prací našich žáků
a pedagogů. V lednu vrcholí jejich snaha ukázat vše, co se naučili,
aby mohli získat to nejlepší hodnocení. Poslední lednový den si
žáci domů vždy nesou vysvědčení. Na nic jiného než na práci není
v lednu čas.
Únor je ve znamení lehkého odpočinku po velkém výkonu.  Ve
škole jsme se vrhli na zimní radovánky, bruslili jsme v areálu a lyžovali na Kyčerce. Velice nás potěšilo, když se k nám přidalo hodně nových začátečníků, kteří se chtějí naučit lyžovat. Jeli s námi
lyžovat i naši bývali žáci, kteří si lyžování velmi oblíbili. Po jarních
prázdninách končí doba oddychu a začíná opět pořádná práce.
Březen je pro nás vždy měsícem knihy, měsícem příchodu a vítání jara, měsícem soutěží. Že je kniha pořád důležitým zdrojem
informací a že je důležité číst, se žáci učí od první třídy. Proto každý rok v březnu proběhne ve škole týden knihy, kde se seznamujeme s výrobou knihy, s různými žánry literatury, píšeme básničky,
povídky a hry. Jaro vítáme tradičním vynášením Morény a odemykáním studánek s lampionovým průvodem. Připomněli jsme si
velikonoční tradice a vyráběli kraslice a jiné velikonoční ozdoby.
Březnu jsme také soutěžili v matematické soutěži „Matematický
klokan“, vyzkoušeli jsme si soutěžit v luštění sudoku.
V dubnu, v měsíci bezpečnosti jsme se věnovali především
pravidlům chování chodců, cyklistů na cestách a první pomoci.

Samozřejmě jsme nezapomínali na ochranu a péči o naše zdraví.   Pro mámy, táty, pro budoucí prvňáčky, jejich rodiče a další
příznivce jsme nachystali Den otevřených dveří. Než ale duben
skončil, proběhl v naší škole zápis budoucích prvňáčků. Poprvé ve
svém životě přišli k nám předškoláci do školy a ukázali nám, co
vše už umí. K zápisu přišlo 18 dětí.

V říjnu už běží výuka naplno. Učíme se a soutěžíme. Tentokrát jsme byli úspěšní
v logické olympiádě, kde Šimon Chmela postoupil do krajského kola a umístil se na
krásném 15. místě ze 44. soutěžících. Někteří žáci uvítali naše nově narozené občánky.
Spolu s mateřskou školou jsme se připravili na zimu a zamkli jsme studánky v celém
Pitíně. Na chvíli jsme prosvítili naši obec zářícími lampiony a v zahradě školky jsme
se občerstvili. Ale to není to, čím bychom se chtěli pochlubit. Spolu s celou naší republikou jsme oslavili její narozeniny, přesněji 100. výročí vzniku ČSR. Celá škola se
naplno zapojila do získávání informací a seznamování se s touto dobou, s historií, s významnými osobnostmi naší historie. Hledali jsme jak vznikly naše státní symboly, proč
zrovna vypadají tak, jak vypadají. Vše zajímavé, co jsme našli a zjistili, jsme zpracovali
zábavnou formou na naučné tabule, které si můžete prohlédnout na obecním úřadě.

Květen je pro naše žáky velmi náročný. Učí se naplno, k tomu
jsme se připravovali na velké vystoupení pro své nejmilejší – maminky, abychom tak oslavili jejich den – Den matek. Letos jsme
se učili tančit polonésu a rodičům, především maminkám jsme ji
pak zatančili v celém sále. Zároveň už všechny ven láká sluníčko.
No, je to náročné. V květnu 5. ročník spolu s obcí uspořádal pietní
vzpomínku u pomníku padlých v I. a II. světové válce.
V červnu opět vše ve škole vrcholí. Začíná probíhat konečné
hodnocení, loučení se starým školním rokem a především s žáky
pátého ročníku.  A jelo se na školní výlet. Díky nadaci Synot jsme
se mohli s žáky  podívat do Trenčína, na trenčínský hrad a užít si
koupání na Zelené žabě. Pátý ročník navštívil hlavní město Prahu.
Celé tři dny se seznamovali s jejími krásami a památkami. Posledních 14 dnů už si školu užíváme. Zúčastnili jsme se výchovného
koncertu, divadla. Vyšlapali jsme na mysliveckou chatu, kde jsme
si opekli špekáčky. Vše pro nás připravili myslivci. Během branného dne jsme si zopakovali vědomosti z prvouky a přírodovědy.
Vyzkoušeli jsme si hasičský útok, který pro nás nachystali hasiči.  
Pátý ročník se se školou rozloučil spaním ve škole. Čtyři páťáci
uspěli v přijímacím řízení na gymnázium v Slavičíně.

Listopad. V tomto měsíci začala velká příprava na uvítání Vánoc. Začal nácvik programu pro Rozsvěcování pitínského stromečku. Na tento den jsme se všichni těšili.
Prosinec – Vánoce. Vánoce jsou už zase tady. 1. prosince jsme rozsvítili náš stromeček. Žáci a další účinkující přivítali advent bohatým programem. Za odměnu přišel
Mikuláš s velkou andělskou družinou, která si připravila andělské písně. Na čerty Mikuláš nezapomněl a záhy je zavolal taky. Vyhodnotili jsme soutěž žáků O nejpěknější
perníček a soutěž rodičů O nejpěknější perníkovou chaloupku. Perníkové chaloupky
byly pak vydraženy.  Celý podvečer byl uzavřen ohňostrojem, což bylo odměnou pro
všechny.
A jak hodnotíme tento rok?
Byl poklidný a pro nás úspěšný. Čím bychom se ještě pochlubili? Úspěchy v různých
sportovních soutěžích. Získáváme medaile v atletice  – Jan Janůj, Lucie Pospíšilová,
Gita Šašinková, Adéla Berčíková. Ocenění na florbalových turnajích – Adéla Berčíková, Štěpán Jál.

V září vše začíná znovu. Spolu se starostou, s paní učitelkami
přivítáme nové žáčky – prvňáčky a všechny ostatní. Tentokrát do
lavic první třídy usedlo 7 dívek a 2 chlapci, kteří se u nás vzdělávají
denně. Na individuálním vzdělávání byli přijati 4 žáci a v zahraničí
se vzdělávají celkem 3.  Škola tak zvyšuje počet žáků na 75.

Na co nechceme zapomenout?
Poděkovat. Děkujeme všem rodičům, kteří jsou nám nakloněni, věří v naši práci
a podílejí se na zkvalitnění naší školy. Děkujeme všem spolkům, které s námi spolupracují a chystají pro nás zajímavé a poučné akce. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci Rozsvícení pitínského stromečku a děkujeme všem sponzorům  – p.
M. Smolka, p L. Lukáš, firma Jamibo – p. J. Jál, ZS Pitín, a.s. – p. J. Šašinka, Nástrojářství s.r.o. – p. M. Klimeš, Tvar steel s.r.o – p. P. Kavka, Pohostinství Pitín – p. L. Hasoň.
Na závěr bych chtěla popřát všem našim žákům, jejich rodičům, svým zaměstnancům, zastupitelům, přátelům školy a ostatním občanům hodně lásky, zdraví, štěstí, pohody a úspěchů jak v soukromém, tak i v profesním životě.
Jana Peřinová
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Školní družina
Crrrrrrrrrrrr…….
Zvonek zvoní, vyučování končí, ale život ve škole ani odpoledne neutichá. Třicet dětí míří pod samou střechu školní budovy,
kde zrovna začíná ta pravá zábava…
A co se v družině děje, respektive, co se tam dělo v uplynulém
školním roce, na to si můžeme zavzpomínat právě teď.
Na samém začátku naší celoroční družinové hry byl jeden
stručný článek v novinách z roku 1877, který oznamoval, že ve
Stradonicích na Křivoklátsku byl nalezen poklad. Zlaté keltské
mince však byly záhy rozkradeny a jejich noví majitelé je rozvezli
do všech koutů České země. A teď už bylo jen na dětech, aby projely Česko křížem krážem a ztracené penízky z keltského pokladu
jeden po druhém sesbíraly. Nejprve se však musely jako správní
cestovatelé na výpravu řádně vybavit a naučit se spoustě užitečných věcí - určování světových stran, orientace v mapě, mapové
značky, stavění stanu nebo rozdělávání ohně. Na cestu si pak každý zabalil svou vlastní KPZku a vytvořil cestovatelský deník. Malí
cestovatelé byli připraveni a dobrodružná cesta za ztraceným pokladem mohla začít.
Měsíc po měsíci, kraj po kraji, cestou i necestou putovaly
děti Českem a navštívily významná města, historické a přírodní památky, zajímavosti i známé turistické cíle celé republiky.
Zábavnou formou se seznámily s historií i současností jednotlivých krajů, krajovými zvyky a tradicemi. Na děti čekala velká
spousta nejrůznějších úkolů týkajících se navštívených míst,
malovaly, tvořily, zpívaly, hrály divadlo a různé hry a soutěže,
aby si vysloužily turistické známky do svého cestovatelského
deníku. Za každých pět získaných známek pak dostaly jeden
zlaťák z hledaného pokladu. Děti byly opravdu velmi pilné,
a tak se jim do konce roku podařilo poklad opravdu sesbírat
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a za získané zlaťáky si mohly v družinovém obchůdku koupit
sladkou odměnu.
I když hledání pokladu zabralo hodně času, přece jen se nám
ho podařilo vyšetřit i na další činnosti – především na sportování
a výpravy do přírody. Školní družina byla pravidelným návštěvníkem sportovního areálu, kde jsme usilovně trénovali atletiku,
vybíjenou a florbal. Naše snažení pak děti zúročily na okrskových
sportovních akcích – florbalový turnaj ŠD „O putovní pohár“ a na
atletické olympiádě ŠD, kde naši sportovci opět bodovali a získali
4 olympijské medaile. Kromě osvědčených sportovců Lucie Pospíšilové a Honzy Janůje excelovaly v běhu na 50 m naše prvačky
Adélka Berčíková a Gita Šašinková, které obsadily bezkonkurenčně první dvě příčky žebříčku.
Program družiny pak korunovaly tradiční akce jako podzimní
Dětský bazárek, Halloweenská párty, vánoční Posezení u stromečku, příprava občerstvení na Odemykání studánek a jako každoročně velká závěrečná víkendová výprava. Ta začala v pátek
1. června a tentokrát jsme se vydali do nitra Bílých Karpat - do
Sidonie. I když nás z Pitína vyprovázel déšť, počasí nám nakonec
přálo a my jsme mohli prožít víkend plný dobrodružství. To začalo už v pátek večer u táboráku, kdy jsme si vyslechli strašidelnou
pověst O šibeničním vrchu nad Sidonií, kam jsme se o půlnoci vypravili na stezku odvahy. V sobotu jsme podstoupili tříhodinový
výstup na zříceninu hradu Vršatec, kde nás čekal nejen výborný
oběd, ale taky bouřka, která nám proměnila zpáteční cestu na blátivou klouzačku. Celé zablácené nás pak brumovští hasiči odvezli
k odbahnění na koupaliště do Brumova. Po návratu už na nás čekali rodiče, abychom společně strávili příjemný večer u táboráku.
Neděle patřila balení, úklidu a hurá domů!
Tak to byl jen ve stručnosti rok v naší školní družince. Snad se
všem dětem líbil a odnesly si z něj hodně pěkných zážitků.
Blanka Kovářová, vychovatelka ŠD
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Jaký byl rok 2018 pro ČČK Pitín
Po malých krůčcích se blíží konec roku a máme tu opět čas
dlouhých zimních večerů, kdy vzpomínáme na uplynulý rok.
V prosinci 2017 jsme uskutečnily zájezd do Krakowa. Zájezd
byl plný smíchu a s občany nejen z Pitína a také s našimi členkami
jsme nadechly předvánoční atmosféru.
A máme tu začátek roku.
V lednu jsme uspořádaly 1. maškarní ples. O zábavu a veselí
se nám postarala kapela Orient rock. Přišlo 45 krásných masek
a převaha v sále byla více ženská. O předtančení se nám postaral
D.Judas s partnerkou z tanečního klubu Rokaso Uherské Hradiště.
Mile jsme byli překvapeni, když se ve dveřích šatny objevila p.
Jarmila Šuláková (Olinka Kovačíková ), která se vracela z koncertu domů, a přišla nám zazpívat pár písní.
Naší tradiční akcí je pořádání sbírky použitého ošacení ve spolupráci s Diakonií Broumov. V průběhu roku se některé členky
několikrát sešly a pomohly s údržbou veřejnou zeleně v obci. Letos jsme také zakoupili a vysadili nové růže .

Sbor dobrovolných hasičů

Také tento rok jsme navštěvovaly s blahopřáním a malým dárkem naše nemocné členky, a také ty, které slavily kulaté životní
jubileum.

Opět je tu vánoční čas a s ním přichází nový pitínský zpravodaj,
ve kterém si všichni připomeneme, co se během roku událo v naší
obci.

V dubnu jsme uspořádaly úspěšný zájezd do Kroměříže na výstavu květin.

Pro nás hasiče začíná každý rok výroční valnou hromadou, letos se konala 13. ledna a na této valné hromadě bylo starostou
SDH Pitín Romanem Breznickým uděleno čestné členství paní
Anně Spáčilové za dlouholetou podporu, pomoc a zásluhy ve prospěch SDH Pitín.

Před začátkem prázdnin jsme navštívili mateřskou a základní
školu členky poučily děti o první pomoci.
V srpnu jsme k nám přivítali velkou návštěvu z Mnichové Lehoty a spolu s našimi členkami jsme poseděli na Orelské chatě,
což pořádáme každým rokem.
V předvánočním čase se s ostatními spolky v obci podílíme na
rozsvěcování stromku.
Letos se těšíme na vánoční trhy do Budapešti.
Na závěr patří velké díky Obecnímu úřadu Pitín, panu starostovi, složkám a našim členkám .
Všem občanům Pitína přejeme do nového roku zdraví, štěstí
a pohodu do jejich domovů.

Během zimních měsíců byla naše jednotka povolána k několika zásahům. Jednalo se o technickou pomoc – odstranění popadaných stromů na cyklostezce a na cestě za ZS Pitín. Díky mrazivému počasí jsme i letos mohli nastříkat ledovou plochu na kluzišti
v areálu Niva.
Na začátku měsíce dubna proběhl každoroční sběr železného
odpadu. V pátek 27. dubna jsme pomohli Jednotě Orel Pitín postavit máj a následně v neděli jsme vypomohli ZO KSČM Pitín
s výstavou historické vojenské techniky.
1. května se naši členové účastnili pietního aktu kladení věnců
u památníku padlých v Pitíně.
Na konci května se přihnala rychlá, ale silná bouřka a tak naši
kluci vyjeli na pomoc spoluobčanům.
V červnu jsme si udělali výlet na zámky Lednice a Valtice, který jsme zakončili ochutnávkou vín ve vinném sklípku. Počasí nám
přálo a všichni jsme si to opravdu užili.
V letních měsících jsme kosili koryto řeky Olšavy, dále nechybělo již tradiční Posezení u hasičárny s kapelou Profil Rock a také
jsme se zúčastnili námětového cvičení u příležitosti oslav 130. výročí založení SDH ve Bzové.
Na začátku školního roku jsme na orelské chatě uspořádali
pro naše mladé hasiče tábor, na kterém se zdokonalovali v požárním sportu a zdravovědě, kterou jim předvedli bratři z SDH Bojkovice, za což jim děkujeme. Díky obci Pitín jsme mohli zmodernizovat vybavení pro požární sport, a tak mají naši mladí závodníci
novou přenosnou stříkačku.
V říjnu dostala jednotka SDH Bojkovice další zásahové vozidlo, takže jsme byli pozváni na slavnostní předání.
V prosinci se naše sdružení podílelo na Mikulášském jarmarku
s rozsvěcováním vánočního stromku a také proběhla v hasičárně
mikulášská nadílka.
V říjnu letošního roku nás navždy opustil jeden z členů SDH –
bratr Milan Bulejko. Tímto na něj vzpomeňme.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem členům sboru za jejich
obětavou práci, starostovi obce a členům zastupitelstva obce za
pomoc, všem obecním spolkům za dobrou spolupráci a sponzorům a našim příznivcům za podporu.
Všem spoluobčanům bych chtěla jménem SDH Pitím popřát
krásné a pokojné svátky vánoční, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2019.
Za SDH Pitín Barbora Kovářová, kronikářka
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Myslivecký spolek Pitín-Hostětín
Vážení spoluobčané, čtenáři pitínského zpravodaje. Je tady
opět čas bilancování a hodnocení téměř celého uplynulého roku.
A to jak v životě osobním, profesním či zájmovém. Letos se zde
ale nebudu dalekosáhle rozepisovat o činnosti spolku v tomto
roce, ani hodnotit a bilancovat. Chci se s Vámi podělit o článek
z časopisu Myslivost, který, dle mého názoru, docela trefně vystihuje současný stav týkající se nejen myslivců, ale taky velké části
naší dnešní společnosti. Ještě předtím však krátký souhrn činnosti
našeho spolku.

• vycházky do přírody s dětmi ZŠ a MŠ
• myslivecký ples
• svatohubertská mše
• myslivecký výlet
• účast při rozsvěcování pitínského stromečku – vaření guláše
• účast při oslavě 100 let Československé republiky – čestná salva
• malá přednáška o myslivosti pro příměstský tábor
• … a další různé akce menšího charakteru

Jak zachovat naši přírodu krásnou a naše občany aktivní? Jediná cesta je u našich dětí. V letošním roce byl se základní školou v Pitíně zahájen Přírodovědný kroužek. Procházky a orientace v našich lesích, pozorování a poznávání
přírody, stavění bunkrů, válení sudů, hledání pokladů. Zprvu jsme měli obavy, aby děti ještě měly o tak "obyčejnou"
zábavu v přírodě zájem. Byli jsme ale mile překvapení. Děti
jsou nadšené a to je pro nás obrovskou odměnou. Čeká nás
ještě mnoho dobrodružství, které nebudeme prozrazovat,
ať se děti mají na co těšit. A bude toho dost.
Adam Kozubík

Zveme Vás na

VII.
Myslivecký
ples
26. 1. 2019
od 19:30
KD v Pitíně

Spirála s nejasným koncem
Změny kolem nás jsou nevyhnutelné. Týkají se společnosti, životního stylu i náhledu mladší generace na svět jako takový. Je
to jev, se kterým můžeme souhlasit, nebo nesouhlasit, ale s nímž
nic nenaděláme. Osobně nejsem z některých směrů dalšího vývoje
nikterak nadšený. Nicméně je chápu jako přirozené a nezastavitelné. Svět se nám zkrátka, řečeno nadneseně a moderně, transformuje před očima. Transformoval se vždy.
Co je však nejvíce zarážející, je tempo, s nímž se jednotlivé
změny dějí. Přílišná rychlost jde vždy na úkor kvality a sahá do
samé podstaty věcí. Jakoby se rozum celého lidstva zastavil a my,
lidé moderní doby, vybavení nepřebernými „terabajty“ informací,
se opět nedokážeme poučit z chyb časů minulých. Šance přitom
nebyla nikdy v historii větší…
Možná poněkud nenápadně, nicméně zcela nezadržitelně, se
řítíme do průšvihu (raději bych v tomto případě použil mnohem
výstižnější české slovo), který nemá v lidských dějinách obdoby.
Vstupní body právě roztočené a neradostné spirály jsou již jasně
dány. Pojmenovat je můžeme různě. Podstatu však mají stejnou.
Přelidnění. Globalizace. Nenasytnost a nezřízená spotřeba. Omezené přírodní zdroje. Ztráta soudnosti. Pokračovat bychom mohli
dále.
Karty jsou tedy rozdány. Hra však nebude mít vítěze. Výše uvedené tvrzení si dovoluji, možná poněkud egoisticky, považovat ne
za pesimistické, ale realistické. Pro ty, kteří nechápou, si dovolím
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použít praktický příměr. Slétá-li se na jednu hromádku medu stále
více včel, které navíc mají stále větší chuť sát, nevydrží hromádka
nekonečně dlouho. Chvíli se budou mít fajn. Problém včel ovšem
je, že další hromádka medu už není. V celém známém vesmíru.
Člověk žijící ve spleti ulic města, a těch bychom i u nás, ve
zdánlivě ideální, klidné a bohaté zemičce, nalezli tři čtvrtiny, tuhle
záležitost příliš nevnímá. Vždyť na benzín pořád ještě má. Pulty
supermarketů přetékají potravinami, které se nám kazí v klimatizovaných domovech. Nepřeberné televizní stanice nás baví. Pizzu nám přivezou na zavolání až domů. A internetové připojení je
dnes tak úžasně rychlé. Všichni jsou on-line. Happy a free…
Většina lidí si proto ani nevšimne, jak se ona hromádka medu,
tvořená úrodnou ornou půdou, surovinovými zdroji, ale i zbytky
čisté přírody a populacemi volně žijících živočichů, nezadržitelně ztenčuje. Je vůbec otázkou, zda si lidé žijící ve stále větších
městských aglomeracích vůbec uvědomují, že nějaká „hromádka
medu“ mimo jejich městský ráj existuje.
Zde se konečně dostáváme ke vztahu k našemu oboru, k myslivosti. Jedněmi z lidí, kteří si danou skutečnost opravdu uvědomují, a kteří jsou bohužel stále menší menšinou, jsou právě myslivci. Především je současný stav mnohdy přivádí až na pokraj
zoufalství. Zdůrazňuji ale, že jen ti, kteří jsou onoho označení
hodni. Ti, kteří žijí v pravidelném kontaktu s krajinou a přírodou,
ti, kteří z ní dokáží číst a vnímat ji všemi smysly. Ti, kteří jsou
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schopni vidět nezadržitelný zmar současného vývoje. Na rozdíl
od „panelákových“ a „kancelářských“ ekologických aktivistů žijí
uprostřed krajiny, vedle zvěře a se zvěří. Po celý rok a ve všech
ročních obdobích. Myslivci přírodu znají a rozumí jí, stejně jako
rozumí životnímu prostředí. Většinou bez specializovaného studia a akademických titulů. Znají ji právě proto, že se v ní neustále
pohybují a dokáží vnímat její změny a potřeby z dlouhodobého
pohledu. Ze strany myslivců to nejsou jen krátkodobé návštěvy, u nich jde o systematický život v přírodě. Myslivci proto vidí
zoufalou snahu živočišných i rostlinných druhů o přizpůsobení se
a přežití v měnících se podmínkách.
Změna systému zemědělského hospodaření i lesní výroby. Sílící doprava. Neradostný vývoj klimatu. Obrovský tlak civilizace
na otevřenou krajinu. Volnočasové aktivity a „nárok“ každého na
volně přístupný prostor. Ztráta zájmu o půdu jako dědictví předchozích generací. Nechuť lidí ke skutečně promyšlené činnosti

taková poznání vedla k přemýšlením o souvislostech a jevech,
jichž mohou být svědky. Nutila vždy v minulosti k hledání řešení
a k navazujícím pozitivním činům.
Co je představou mnohých „moderních myslivců“? Minimální náročnost. Dojezd pohodlným autem až k zateplené kazatelně. Vyložené hromady krmiva. Dálková indikace pohybu zvěře.
Rychlý úspěch. Lovecký „zážitek“ za každou cenu. Co nejvíce
ulovených kusů nasnímaných na mobil. Pochvala sebe sama na
sociálních sítích. Pár kilo zvěřiny v mrazáku, v lepším případě „zasloužená“ trofej na stěně. Hlavně se nenechat nadlouho vyrvat
z všudypřítomného konzumu, honby za pomyslnými hodnotami
a z hromadění nesmyslných věcí. To vše jsou, bohužel, bohužel,
a ještě jednou bohužel, rysy, které se i mezi majiteli loveckých
lístků množí, rdousí nás a nevedou k ničemu dobrému.
O to větší dík a uznání patří všem, kteří k myslivosti přistupují tak, jak to vyplývá z její podstaty - jako k ekologické činnosti

Rok Orla
Opět po roce Vám na této stránce
nabízím rychlé ohlédnutí za tím, jak
uplynulý rok strávili pitínští Orli.
Není potřeba se široce rozepisovat
o tom, co všechno jsme letos museli
zajistit, obstarat a uspořádat. A tak
jenom ve zkratce: fašank a pochovávání basy, dětský karneval, velikonoční dílny, „Ukliďme Česko“, „ Pitěnský
škrpál“, stavění a kácení máje, hodová
zábava, pohádkový les, letní pobyt pro
děti na orelském srubu nebo vánoční
koncert dechové hudby na KD.
Rádi pro vás tyto akce chystáme
a jsme rádi, že na ně s dobrou náladou
přicházíte.
Místo velkého psaní nabízím raději podívání: Jak veselo bylo o fašanku,
jak jsme uklízeli v rámci akce „Ukliďme Česko“ anebo jak jsme si užili letní
pobyt „V tajuplné zemi egyptské“.
Za Orel Pitín Kateřina Šleglová
Hurá do Pohádkového lesa

v polích i v lese. Změna úkrytových a úživnostních podmínek.
Na to vše živé organismy reagují po svém. Živočichové výraznou
úpravou chování i zaběhnutých biologických pochodů. Výběrem
atypického prostředí k životu, drastickým úbytkem zejména drobné zvěře, ale i lokálním přemnožením druhů jiných. Rostliny pak
třeba extrémně „výkonnými“ semennými roky dřevin následujícími v rychlém sledu za sebou. Kůrovcovými kalamitami. Varování
máme kolem sebe dost. Jako myslivci je vidíme a vnímáme. Lidstvo jako celek tato varování vidět nechce.
Proměnami, které mne nenechávají zcela v klidu, prochází
i samo odvětví myslivosti. Opět by na tom nebylo nic divného.
Vždyť druhové složení i početnost zvěře podléhají přirozeným
výkyvům, které jen tak „mimochodem“ reagují právě na celkové
změny v krajině. Mění se technické zázemí i společenský pohled
na myslivost jako obor. Bohužel se ovšem mění také přístup myslivců, resp. jejich části, která pozvolna ztrácí onen „srdeční“ vztah,
vůči oboru. Ztrácí to, na co jsme mohli být po celé generace hrdí.
Řada myslivců již bohužel netouží po ranních bezcílných šoulačkách, které by je obeznámily s děním v honitbě. Nespokojí se jen
s pouhým pozorováním zvěře a ostatních živočichů. Přitom právě

Chnum, bůh řeky Nilu

v krajině, která má za cíl především péči o vybrané druhy volně
žijící zvěře, ale také o její prostředí. O volně rostoucí zeleň a vodní
zdroje. Zbytky remízů, zarostlých vodotečí a fragmentů původních mezí. O nově vysázené porosty, biopásy i zvěřní políčka.
Dík patří všem opravdovým myslivcům, kteří o zvěř pečují. Nejen v době nouze, ale celoročně. Nejen otepí sena, ale tam, kde
je to nezbytné, i promyšleným zásahem lovecké zbraně. Ve svém
volném čase, při vynaložení vlastních prostředků. Všem, kteří jsou
ochotni sami na sobě pracovat, vstřebávat nové poznatky, vzdělávat se a uvádět výsledky do praxe. Propagovat a vysvětlovat. Zpomalit otočky oné ne nekonečné spirály.

Fašank byl veselý

Stavitelé pyramid

Ukliďme Česko

Závod o pergameny

Změny, které kolem sebe v posledních letech vnímám, mne
doslova děsí. Děsí mne nejen jejich podstata, ale především výše
zmíněné svižné tempo, s nímž přicházejí, a to i mezi myslivce.
Děsí mne nezájem a lhostejnost většiny lidí. Jejich naivita, že se
vše „nějak“ samo vyřeší. Nebo že vše vyřeší „někdo“ za ně.
Ten „někdo“ opravdu existuje. Jmenuje se evoluce nebo přírodní zákonitosti, jak je libo. Jeho konečné řešení se nám, jako současné lidské civilizaci, ale bude ve finále líbit opravdu pramálo…

Na závěr mě dovolte, abych Vám popřál co možná nejspokojenější a nejklidnější prožití Vánoc v dnešní uspěchané době.
Hodně zdraví a štěstí v novém roce 2019!
za MS Pitín-Hostětín, z.s. Hasoň Lukáš.
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PITĚNSKÁ BESEDA v roce 2018
Vážení spoluobčané.
Dovolte abych Vás, ale také všechny, kterým se dostane do
rukou tento zpravodaj, seznámil s činností našeho spolku za rok
2018.
„V Pitíně o sýrech a o víně“ – to bylo motto naší první letošní
akce nazvané Košt vína a sýrů, konané v sobotu 17.3.2018 v našem kulturním domě. Původně měl být zahajovací akcí třetí ročník
koštu slivovice, ale neúroda ovoce v roce 2017 naše plány zhatila.
Zároveň to pro nás byla ale výzva, čím tuto oblíbenou akci nahradit. Sázka na sýry a víno se ukázala jako správná volba, o čemž
svědčila hojná účast. Přísálí patřilo výrobcům sýrů z Ekofarmy
Javorník Štítná nad Vláří a vinařství Zlomek – Vávra, sál pak tanečníkům či posluchačům country hudby v podání kapely MUDrlanti. Tento rok již ale počasí ovoci přál, a tak se vracíme k tomu
co je nám krajově bližší a vy se tak můžete těšit 16. března 2019 na
další košt slivovice, tentokrát se skupinou SKALÁCI z Bojkovic.
Sobota 21.4.2018 patřila již třetímu ročníku „Otevírání pramene Olšavy“ v našich Pitínských horách. Překrásné jarní počasí,
přilákalo k prameni desítky milovníků přírody jak z naší obce, tak
z blízkého i dalekého okolí. Již tradičně zahájil otvírání pramene
magický duch Pitínských hor, zvaný „Olsav“, kterému nově asistovala i víla „Olsávka“. Přítomní si také mohli poslechnout živě
hranou píseň „Olšava“, kterou složil náš člen Miroslav Kužela,
zhudebnil pan Leo Sláma a která vyšla na DVD a ke zhlédnutí je
také na YOU TUBE – Píseň Olšava. Tento ročník obohatili svým
vystoupením také členové cimbálové muziky Olšava, včetně stejnojmenného folklorního souboru z Uh. Brodu. Již tradičně jsme
pro přítomné připravili opékání špekáčků a naše členky drobné
pohoštění. Nejdůležitější ale bylo, že jsme si společně připomněli
význam ochrany vody – tak jak se to zpívá v refrénu naší písničky
…..“chraňte vodu každý pramen a bude vám dobře všem“.
Na páteční večer 22.6.2018 jsme u „Dubu rodiny“ na Jahodiskách připravili 3. ročník Svatojánského ohně. Také této akci počasí přálo a posedět u velké vatry, opéct špekáček, zazpívat si při
kytaře a pokochat se výhledem na naši obec v údolí, přišlo několik
desítek spoluobčanů včetně dětí.
Zde je na místě poděkovat členům místního Sboru dobrovolných hasičů za nezištnou pomoc při dopravě starších občanů
k pramenu Olšavy a za požární dozor při Svatojánském ohni.

Sobota 8.9.2018 patřila 4. ročníku cyklošou pod názvem
„Všechno co má kola“. Bez nadsázky lze říci, že se jedná o nejoblíbenější akci pořádanou našim spolkem, zaměřenou zejména na
děti a mládež. V tomto ročníku se registrovalo 40 dětských účastníků, kteří si tak mohli po prázdninách formou soutěže připomnět
zásady bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
Po registraci čekalo na mladé účastníky „přezkoušení“ z pravidel silničního provozu příslušníky Policie ČR – Územního odboru Uh. Hradiště a pak se již mohli na svých zkontrolovaných
kolech, koloběžkách apod. vydat zdolávat dovednostní stanoviště
a nakonec se zúčastnit hlavního závodu. Ti nejúspěšnější pak byli
odměněni drobnými věcnými cenami a diplomy.
Na stanovišti pracovníka BESIPu si pak mohli děti i dospělí
vyzkoušet brýle simulující orientaci pod vlivem alkoholu či jiných
návykových látek. Manželé Hanákovi z Krhova zajistili projížďky
na koních, letečtí modeláři z Nezdenic předvedli letecké umění
se svými modely, k vidění byl tříčlenný „králíčí hop“, trampolína
a další atrakce. Ani letos nechybělo „překvapení z oblak“, když
pilot letiště z Biskupic pan Přemysl Rak se svým žlutým čmelákem
„popráškoval“ hřiště cukrovím s fáborky.
Na únorové schůzce jsme se dohodli, že ke 100. výročí vzniku
samostatného Československa zasadíme v centru obce symbolickou lípu - STROM REPUBLIKY. Jako důstojné místo jsme
zvolili obecní parčík na „Smolovém“ a svůj záměr jsme oznámili
vedení obce, které vůči naší iniciativě nic nenamítalo. Z prostředků spolku jsme pořídili stromek lípy a kamenný artefakt
jehož konečnou podobu navrhl arch. Slabiňák z Bojkovic. Kámen opracovalo kamenictví pana Petra Hubáčka z Nedachlebic.
V pátek 26.10.2018, tedy v podvečer stého výročí samostatnosti,
jsme se zúčastnili pietního aktu kladení věnců na návsi a poté
jsme se všichni za doprovodu dechové hudby Záhorovjané vydali průvodem na Smolovo. Tam po státní hymně, doprovázené čestnými salvami vypálenými místními myslivci, vystoupili
s krátkým programem žáci naší základní školy a dále pak zazněl
proslov našeho člena pana Libora Lukáše. Děti po symbolickém
zasazení lípy ozdobené státní trikolorou, vypustili k oblakům
své balónky z nichž dva, modrý a červený, se zachytily na střeše
přilehlého domu, jako by tím symbolizovali stále přetrvávající
přátelství našich dvou národů – Čechů a Slováků. Velký dík patří žákům základní školy, kteří pod vedením ředitelky Mgr. Jany

Divadelní představení

Košt vína a sýrů

Akce „Všechno co má kola“

Otevírání pramene Olšavy
Peřinové předvedli působivý program a členům MS Pitín-Hostětín za vypálení čestné salvy.
Také v tomto roce jsme pro naše občany připravili podzimní divadelní představení, a tak se v sobotu 10.11.2018 představili v našem kulturním domě Morkovičtí ochotníci z Morkovic – Slýžan
s veselohrou Druhý tajný život. Je jen škoda, že se více nezaplnil
sál KD. To ale morkovickým vůbec nevadilo, hráli naplno a skvěle
a za svůj výkon sklidili dlouhotrvající potlesk.

Instalace betlému
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Lípa na Smolovci

Na začátku prosince jsme se aktivně zapojili do slavnostního
rozsvícení pitínského vánočního stromečku a to instalací venkovního betlému a zajištěním mikulášské družiny.

Svatojánský oheň
Pitínský zpravodaj
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Vážení spoluobčané, závěrem bych Vám chtěl jménem celého
spolku Pitěnská beseda popřát pokojné prožití vánočních svátků
a do roku 2019 pevné zdraví a hodně úspěchů v každé Vaší činnosti. Náš spolek bude i nadále aktivně připravovat různé společensko-kulturní i sportovní akce, abychom v Pitíně měli pestré
občanské vyžití. Těšíme se na Vás a věříme, že nás budete i nadále
podporovat Vaší účastí na těchto setkáních.
Za spolek Pitěnská beseda
Miroslav Kužela - předseda
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Pitíňánek v roce 2018
„Cérky, a z kama vy vůbec ste? No přeca z Pitína!“ Tuhle větu
jste mohli slyšet na mnoha vystoupeních, kterých se Pitíňánek
zúčastnil. Na rok 2018 Pitíňánek nacvičoval pásmo „Od jara do
zimy“, kde se předvedl s různými činnostmi, jako je pasení káčátek, setí obilí, mlácení obilí, hrabání sena apod. Jelikož má Pitíňánek děti ve věku od 4 do 13 let, bylo pásmo rozděleno na části pro
malé a velké. Na závěr si zazpívaly všechny děti spolu a tím tohle
pásmo uzavřely. I přesto, že jsou v souborku mezi dětmi věkové
rozdíly, je to velká a kamarádská parta.
Rok 2018 jsme zahájili na Mysliveckém plese v Pitíně (27. ledna). Jelikož jsme měli v paměti vánoční pásmo, se kterým jsme
vystupovali na rozsvěcování stromečku, a nacvičovat pásmo nové
by bylo moc narychlo, museli jsme plesové hosty pobavit programem z předešlého roku. Nicméně aby to byla ještě větší sranda,

Nejen medem, taky jedem…

vymysleli jsme kratičké číslo s názvem „Zabijačka“. A že to nebyla ledajaká zabijačka. Každá z tanečnic měla pořádnou vařečku
a velký hrnec. No a jak to na zabijačkách chodí, tak se míchalo,
zpívalo a nakonec „šli“ všichni i do hospody. Samozřejmě nám
nechyběl řezník i s čuníkem.
V půlce února se pár našich šikovných zpěváčků zúčastnilo
pěvecké soutěže „Zazpívej Slavíčku“ v Uherském Brodě. Velký
potlesk patří Toníku Berčíkovi, který postoupil do okresního finále v Uherském Hradišti. Koncem března (23.–24.) proběhlo naše
tradiční soustředění na Orelské chatě v Pitíně. I přesto, že na soustředění opravdu nacvičujeme a neleníme, už teď se naši tanečníci
těší na další. 21. dubna jsme tancovali na Jiříkovském bále v Pitíně
a 30. dubna na Stavění máje. V květnu nás čekal folklorní festival
a tentokrát jsme jeli až do Brna (19. května). Konec školního roku
jsme spolu s rodiči ukončili na Orelské chatě. Pro děti byly připraveny různé soutěže a hry. Jedné soutěže se zúčastnili dokonce
i rodiče a pobavili tím opravdu všechny.
Školní rok 2018/2019 jsme již tradičně zahájili pátým ročníkem
„Setkání pod Světlovem“ v Bojkovicích (15. září). Velká akce nás
čekala, když Folklorní soubor Světlovan slavil 65. výročí (27. října). Hodně jsme trénovali a pilovali, aby se nám pásmo co nejlépe
povedlo. A jak to dopadlo? Velký potlesk nám byl odměnou. Měli
jsme z toho obrovskou radost a těšili jsme se z toho, jak nám to
pěkně jde. Hned na další zkoušce už jsme museli začít trénovat
vánoční pásmo „Co sa stalo, příhodilo? Jezulátko sa narodilo“.
Prosinec totiž míváme hodně náročný – Rozsvěcování stromečku v Pitíně (1. prosince), Vánoční koncert v pitínském kostele (9.
prosince) a Vánoční trhy v Bojkovicích (14. prosince). Na poslední
zkoušku v roce k nám přišel o trochu dříve Ježíšek a krom krásného stromečku a balíčků s cukrovinkami, přinesl klukům dřevěné
meče, jednoho dřevěného koníka a pro holky bílé šátky. Největším dárkem byl dřevěný vozík žebřiňák, který jsme hned vyzkoušeli. Všichni jsme si popřáli krásné Vánoce a už teď se těšíme, co
nás následující rok čeká.
Všem moc děkujeme za podporu a za možnost rozdávat naším
zpíváním a tancováním radost.
DFS Pitíňánek přeje všem občanům pohodové prožití vánočních svátků a rok 2019 plný zdraví, lásky a pohody.
Lenka Struhařová

Apiterapie aneb Včela jako terapeut
Včela a terapeut? Je to vůbec možné? Včelaři, zabývající se
apiterapií, ví, že ano. Zkouší to vědomě na svou vlastní kůži, ale
co „ti ostatní“? Proto bych Vám chtěl představit jednu z nejstarších terapeutických cest v historii lidstva. Velmi starou a zároveň
nedávno „znovu objevenou“ léčbu – APITERAPII.
Apiterapie, jak už název napovídá (Apis = včela, Therapeia
= léčení), je léčba s pomocí včel a jejich produktů. Nemusí se
však jednat pouze o léčbu, může být použita i jako preventivní
opatření.

Nemusíme chodit daleko, abychom odhalili průkopníka apiterapie, tak, jak ji známe v současné moderní podobě. Zůstaneme u nás, neboť objevitelem je Dr. Philipp Tertsch – uváděno
také jako Filip Terč. Vystudoval lékařskou fakultu ve Vídni, a po
osobní zkušenosti se včelím bodnutím se věnoval následně léčbě
pomocí včel. Na počest jeho narození byl 30. březen vyhlášen Světovou apiterapeutickou společností Světovým dnem apiterapie.
V rámci apiterapie lze v podstatě využít vše, co včely poskytují,
včetně jich samotných. Patří sem:
1. med – nejznámější, nejvíce používaný mezi laiky, užívaný
např. při nachlazení či při medové masáži, v apiterapii pak také
např. pro hojení ran;
2. propolis a mateří kašička – první používaný jako dezinfekce, pro zabránění šíření bakterií, nejznámější použití mateří kašičky je v kosmetických krémech;
3. pyl (perga) – využíván jako výživový doplněk, také působí
proti zánětům apod.;
4. vosk – nejvíce využívaný pro výrobu svící, v apiterapii pak
především svící
tělových, ušních atd.,
5. včelí jed – nejvíce diskutovaný mezi odborníky, Dr. Tertsch
ho zahrnul např. při terapii revmatických onemocnění; Tato léčba
spočívá v přikládání živých včel na určitá místa lidského těla, léčba je stará asi 3000 let. Proces je podobný akupunktuře, namísto
jehel se ale používají žihadla. Včelí jed hraje klíčovou roli, čínští
lékaři jej považují za přírodní lék. Včely tak vlastně fungují jako
malé injekce. Nejen v Číně, ale i v Evropě se můžete setkat s klinikami, které se zaměřují na léčbu za pomoci včelího jedu. Včelí jed
používali v dřívějších dobách Egypťané, Arabové, Řekové i Římané. Včelím jedem léčil dnu údajně Karel Veliký a Ivan Hrozný. Od
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roku 2007 je tato léčba v Číně uznávána zákonem. Lékaři oficiální
medicíny z mnohých zemí a nejen z Číny začali uplatňovat tuto
metodu léčení při těžkých případech revmatismu. Technika léčeni
tímto způsobem je úplně jednoduchá. Aplikace jedu se v lidovém
léčitelství provádí obvykle přímým vpichováním žihadel do postižených míst ve stoupajících dávkách. Je to mírně bolestivá, nicméně však velice jednoduchá a účinná terapeutická metoda.
Více zde: https://www.apiterapie-hajek.cz/lecba-vcelim-bodnutim/

6. včelí záření – neviditelná složka terapie, využitá při pobytu u včel, působící na cokoliv v jejich dosahu (tedy i na člověka);
Pomocí této energie se například nechává ozařovat voda, která
má pak léčivé účinky při konzumaci. Mnohokrát bylo prokázáno
například po pravidelném používání této vody podstatné snížení
zvýšené hladiny cukru v krvi u diabetiků. Tito nemocní pravidelně
pili dvakrát denně asi dva decilitry takto včelami ovlivněné vody
a používali tuto vodu i k přípravě nápojů, kávy, čaje.
Více zde. https://www.vceli-produkty.eu/aktuality/vcelami-ovlivnena-voda
7. úlový vzduch – aerosol, který je využíván v rámci respirační
terapie;
8. včelí larvy a těla – málo známá, a tedy mnohdy nevyužívaná
surovina pro terapii.
Nejspíše existují ještě mnohé další produkty, o kterých zatím
nemáme tušení. Tématem apiterapie se zabývá obrovské množství
literatury, ne však tolik české. Otevřeně také řečeno, bohužel, oficiálně se tato léčba nevyužívá a zůstává na pokraji terapeutického pole. Mnohými odborníky je pak neprávem zařazována mezi
praktiky esoterické. Pokud budeme hodně pozitivní, bývá pomyslně řazena mezi „alternativní medicínu“.

Do nového roku přejeme našim
Pitínským spoluobčanům jménem všech včelařů naší organizace
mnoho štěstí zdraví a pohody v novém roce 2019.
Martina a Otakar Savarovi.
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Blíží se konec roku a opět nastal čas, abychom
vyhodnotili činnost naší organizace za rok 2018.

V letošním roce jsme s našimi nejmladšími hráči a hráčkami
pokračovali v trénincích v nafukovací hale a ve školní tělocvičně,
kde jsme rozvíjeli nejen fotbalové dovednosti, ale také i gymnastiku, úpolové sporty a atletiku. V sobotu 20. ledna jsme ve Sportovní hale v Bojkovicích uspořádali historicky první HALOVÝ TURNAJ PŘÍPRAVEK POD ZÁŠTITOU ONDŘEJE KÚDELY pro
ročníky 2007 a mladší. Turnaje se zúčastnily týmy ze Záhorovic,
Šumic, Havřic a Brumova hrající okresní soutěže přípravek, dále
týmy hrající krajskou soutěž: Bojkovice a dva týmy postavilo 1. FC
Slovácko. Na turnaji bylo k vidění 28 utkání, kdy se hrálo systémem každý s každým na velké brány, jak jsou hráči zvyklí z utkání
hrajících na trávě. Během turnaje se konala soutěž v dovednosti, na kterou nominovali sami trenéři jednoho ze svých svěřenců.
Poděkování patří všem sponzorům turnaje, všem, kteří věnovali
ceny do tomboly a taky všem rodičům, kteří pomohli s organizací
a samotnou účastí na turnaji.

V současné době máme 19 členů platících a 4
členy přispívající, kterých si velmi vážíme. Pomáhají nám především dobrou radou a bohatými
zkušenostmi. Musíme však podotknout, převážná
většina členů je již v důchodovém věku.
Letos jsme započali s přípravou „“muzea historických zemědělských strojů a nářadí“, aby i další i generace poznali s jakou technikou se dříve
pracovalo na poli a v zahradách.
Vyklidili jsme a připravili místnost pro plánované muzeum a nachystali záhony na zeleninu,
kterou si vysazují žáci z naší školy.
Do zahrádkářského areálu zavítali děti, které
se účastnili sv. přijímání a udělali si zde přátelské
posezení i se svými rodiči. Své útočiště u nás již
poněkolikáté našli také účastníci letního tábora
při obci.
Letos byl zájem i o kotlící zařízení, neboť po
několika letech jsme se opět dočkali bohaté úrody
ovoce a především trnek. K zahrádkářským potřebám byl využit i náš malotraktor.
Přijali jsme několik nových členů mladšího
věku a pokud máte i Vy ostatní zájem a baví vás
zahrádkaření, přijďte mezi nás.
Nezapomínáme ani na starší členy, které navštěvujeme při jejich životních jubileích, poděkujeme jim za jejich práci a potěšíme malým dárkem.
Naše poděkování patří i Obci Pitín za finanční
podporu, která byla použita na činnost naší organizace a její další rozvoj. Také chceme poděkovat
ostatním spolkům za spolupráci a pomoc.
Závěrem bychom chtěli do nového roku 2019
popřát všem našim členům a ostatním spoluobčanům hlavně pevné zdraví, štěstí a pohodu.

proti soupeřům stejné věkové kategorii. Taky je možné postupně
dorazové ročníky přípravky doplňovat a zapojovat do utkání žáků
„B“ týmu.
I v nové sezóně na trenérských postech pokračovala dvojice
Marie Lysáková a Marek Kúdela. Přípravka se rozrostla o nové
prcky – Lukáš Janůj, Ondřej Borák, Filip Chmela a Lukáš Savara.
U posledních třech jmenovaných vzhledem k jejich věku by bylo
vhodnější, kdyby nás navštěvovali i další maličcí nadšenci, aby kluci se více otrkali a získali odvahu. Z tohoto důvodu zatím kluci
nenastupovali v podzimních utkáních.
Tým hrající okresní soutěž tvořili Matěj Berčík, Lucie Pospíšilová, Nikol Šmotková, Tonda Berčík, Adéla Berčíková Ondřej Kovařík , Michal Pospíšil , Gita Šašinková a Lukáš Janůj. Tuhle partu
dle potřeb a vzhledem ke kvalitě soupeřů ještě doplňovali 3-4 kluci
z mladší a starší přípravky z Bojkovic. Našim cílem v utkáních je
přenášet naučené dovednosti z tréninků. Proto jsme tým převážně
mladší přípravky doplňovali o kluky z Bojkovic, aby si naše malé
naděje více věřili a nebáli se hrát i proti starším fotbalistům. Mělo
to výhodu, že jsme mohli rovnoměrně střídat 2 vyrovnané pětky.

Na jaře jsme pokračovali v rozehraném ročníku 2017/2018,
kdy jsme podávali vcelku dobré výkony. I přesto, že jsme tréninky celý únor neměli z důvodů školních lyžařských výcviků, jsme
v celkovém srovnání se soupeři obstáli velmi dobře. V jarních
utkáních nastupovali nejen jako brankáři Šimon Chmela, Peťa
Kavka, které v poli doplňovali Honza Janůj, Matěj Berčík, Tadeáš Pešek, Lucka Pospíšilová, Štěpán Jál, Broňa Berky, Nikol
Šmotková, Ondra Kovařík, Tonda Berčík, Michal Pospíšil, Áďa
Berčíková a Gita Šašinková. Všichni podávali vzhledem ke svému věku dobré výkony. Jedním z největších bojovníků byl Peťa
Kavka, ten se v poli nevzdával a v brance předváděl skvělé zákroky i za nepříznivého stavu, kdy se nám nedařilo. Nejlepší střelec
Štěpán Jál dokázal za ročník 2017/2018 nastřílet v 26 utkáních 60
branek! Po sezóně jsme se rozloučili s šesticí hráčů ročníku 2007,
kteří přešli do žáků.

Po podzimní části jsme s prací našich hráčů a hráček spokojeni,
i když je stále co zlepšovat. Na podzim jsme nastříleli úctyhodných
96 branek. Kvůli velké rotaci hráčů z Bojkovic nemáme jen jednoho
střeleckého lídra, ale máme jich hned několik: Matěj Berčík 16 branek, Áďa Berčíková 17 branek, Prokop Maštalíř 15 branek a Mira
Zemánek 12 branek. Ve srovnání s ostatními týmy jsme s tímhle
mladičkým týmem na tom herně velmi dobře. I do budoucna je potřeba být trpělivý a nadále na sobě chtít pracovat a zlepšovat se!

Pro novou sezónu nám zůstalo osm hráčů a hráček převážně
ročníku 2010 a 2011 (mladší přípravka). Hrát soutěž určenou
pro starší přípravku by mohlo být ve většině utkání demotivující,
rozhodli jsme, že od nové sezóny využijeme stejně jako žáci spolupráci s SK SV Bojkovice. Výhodou pro naše hráče i hráčky je
možné si vyzkoušet utkání krajské soutěže, ve kterých nastupují

Velké poděkování za odvedenou práci a obětování svého volného času patří naší trenérce Marušce Lysákové, která ze studijních a pracovních důvodů po domácím halovém turnaji v letošním
roce končí. Děkujeme a přejeme jí mnoho štěstí a úspěchů.

Přes zimní období bychom chtěli znovu rozvíjet nejen fotbalové dovednosti, gymnastiku, úpolové sporty, atletiku, ale také nás
čeká halový turnaj fotbalových přípravek pod záštitou Ondřeje
Kúdely, který se uskuteční v bojkovské sportovní hale.

Marek Kúdela, trenér přípravky

Za ZO ČZS Eva Černíčková

Fotbal v Pitíně
Tělovýchovná jednota Pitín, z.s. v roce 2018 zajišťovala stejně jako v roce 2017 činnost týmů přípravky, žáků, mužů a starých pánů.
V celém okolí vidíme velké potíže jednotlivých týmů s doplňováním mužstev, velmi vysoký průměrný věk hráčů. Je to dáno tím, že ve
většině obcí se nedařilo založit a udržet mládežnické týmy, v okolí mládež prakticky vychovávaly jen Bojkovice a Slavičín a kluci, kteří
neměli na nejvyšší krajské soutěže, tak ve fotbale skončili. Množství jiných aktivit, které přinesla doba a malá motivace hned po žácích
přecházet do mužů, zapřičinila dlouhodobý úpadek v okresním fotbale vůbec. I proto jsme se Základní školou Pitín rozhodli před více
než čtyřmi lety založit přípravku, ze které dnes profitují žáci a v dalších letech snad budou i další mužstva. Pro příští rok chce TJ Pitín
zajistit sportování dětí od 4 let založením kroužku benjamínků (kluci a holky 4 – 6 let, spíše různé volné pohybové zábavné aktivity),
dále bude pokračovat činnost přípravky, žáků a nově chceme postavit tým dorostu, který by od podzimu 2019 nastupoval v okresním
přeboru dorostu. Postupně plníme cíl, který jsme si předsevzali, a to mít v budoucnu celek mužů, který bude maximálně složený z hráčů,
kteří spolu vyrůstali a jsou z Pitína, Hostětína nebo blízkého okolí. Každé družstvo a každý tým je založený na kamarádství a dobré
partě, a to je to, na čem chceme v mládežnickém fotbale nejvíce pracovat. I proto jsme se rozhodli pro užší spolupráci s SK Slováckou
Viktorií Bojkovice, neboť sami bychom v obci, která má necelých tisíc obyvatel vše výše uvedené nedokázali. Pro činnost je třeba trenérů, vedoucích a lidí, kteří chtějí na dobrovolné bázi pracovat a těch není mnoho. I proto si vážíme spoupráce s obcí Pitín, Základní
školou Pitín nebo se  Sborem dobrovolných hasičů, která ukazuje, že když lidé chtějí a mají společný cíl, tak to jde bez ohledu na to, kdo
v jakém je spolku nebo jiném uskupení. Naším cílem je prostřednictvím sportu lidi spojovat a především přivést malé děti k pohybu, ať
už se v budoucnu budou věnovat fotbalu nebo třeba jiným pohybovým aktivitám.
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Žáci

Pitínští žáci zažili v roce 2018 úspěchy jak v okresní soutěži,
které opět dominovali, tak zároveň postoupili do finále Poháru
Okresního fotbalového svazu Uherské Hradiště, které se odehrálo na stadionu 1. FC Slovácko. Na tomto prvoligovém stadionu
jsme porazili celek z Jalubí 6 - 0 a zaslouženě si odvezli pohár.
Pro kluky byl tento den velkým zážitkem, neboť měli i se svými
fanoušky možnost si na stadionu nejen zahrát, ale prohlédnout si
i jeho zázemí a zároveň se setkat a popovídat si s prvoligovým hráčem 1. FC Slovácko Honzou Juroškou, který byl
patronem zápasu. Z Pitína
díky podpoře Pitěnské besedy vyrazil celý autobus
a všichni si tento sváteční
den užili.

V jarní části sezony
vedli družstvo žáků Roman Stružka a Filip Urbánek, v podzimní části Filip
Urbánek a Marek Kuchař.
Vedoucím týmu byl po celý
rok Michal Vrba. V jarní
části tvořili základ týmu
hráči Pitína Vojta a Tomáš
Malárovi, Vojta a Zuzka
Kovářovi, Miloš Klimeš,
Michal Vrba, Adam Sekér.
Bohužel se po podzimní části rozhodli někteří
hráči skončit, tak v jarní části výrazně pomohli
kluci z Bojkovic a okolí,
především Matyáš Liška,
Honza Gago, Filip Kalík,
Adam Kalík, Mira Koudelík, Michal Machala, Erik
Bulejko, Marek Žak, Petr
Kusin, Jakub Sommer,
Erik Svoboda nebo Štěpán
Surý. Tito hráči vždy podle
chuti a možností tým pro
zápas doplnili. Stejně tak
ale všichni pitínští kluci
odehráli zápasy krajské
soutěže za Bojkovice, kde ve starších žácích skončili na druhém
místě a mladší žácí krajskou soutěž dokonce ovládli a obě družstva postoupila do krajkého přeboru. Okresní soutěž jsme v sezoně 2017/2018 ovládli vítězstvím v 17 utkáních, v jednom jsme
remizovali a to s druhým týmem tabulky, s celkem Hradčovic. Na
dalších místech v první polovině tabulky skončily týmy Havřic,
Březové, Orla Uherský Brod.

Celkově družstvo pitínských žáků nepoznalo za
celý rok porážku a všechny
své mistrovské zápasy, jak
v pohárech, tak v okresní soutěži vyhrálo. Miloš
Klimeš se zároveň stal
nejlepším střelcem okresní
soutěže. Úspěchy lze samozřejmě přičíst již tříleté
spolupráci s SK Slováckou
Viktorií Bojkovice, kdy
hráči z Bojkovic vypomáhají týmu Pitína a zároveň pitínští hráči hrají za
A mužstvo žáků Bojkovic.
V jarní části tak většina
hráčů odehrála krajskou
soutěž a v podzimní části
dokonce krajský přebor
žáků.
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V podzimní části sezony zaznamenal tým velké změny, protože z přípravky přišla řada nových hráčů, kteří se ale do týmu výborně
začlenili a nebylo tak již potřeba výrazně tým doplňovat bojkovskými kluky. Vždy si přišli do zápasu zahrát jen dva. Pitínskou soupisku
tvořili Vojta a Zuzka Kovářovi, Miloš Klimeš, Tomáš Malár, Michal Vrba, Adam Sekér, Honza Janůj, Petr Kavka, Šimon Chmela,
Štěpán Jál, Tadeáš Pešek, Diana Merčáková a z přípravky se do týmu ve dvou zápasech zapojil i Matěj Berčík. Z Bojkovic nám nejvíce
v podzimní části sezony pomohli Matyáš Liška, Erik Svoboda, Filip Kalík a Petr Kusin. V podzimní části jsme i přes velmi mladý tým
ziskali plný počet 30 bodů a po polovině soutěže vedeme tabulku před druhými Popovicemi. Z výše uvedené soupisky Pitína si všichni
kluci zahráli krajský přebor starších žáků nebo krajský přebor mladších žáků (nejvyšší krajská soutěž), kde se rozhodně neztratili. Starší
žáci jsou po polovině soutěže na a 8. místě z 11 týmů, kdy ale s většinou týmů sehráli vyrovnané výsledky (vedoucí FC Slušovice, Staré
Město, FC Fastav Zlín B, Rožnov pod Radhoštěm – prohra o jednu nebo dvě branky, tým porazil Brumov, Otrokovice nebo Kunovice),
mladší žáci jsou v krajském přeboru velmi úspěšní a jsou na 4. místě, kdy mají stejný počet bodů jako třetí Staré Město a před nimi jsou
již jen týmy FC Fastav Zlín B a tým ČSK Uherský Brod.
Důležitá je především dobře vytvořená parta dětí, které fotbal baví a společně táhnou za jeden provaz, navzájem si pomáhají, a to
jak v týmu Pitína, tak potom ve společném týmu Bojkovic. Dobré výsledky žáků mohou pomoci především do budoucnosti, kdy v příštím roce předpokládáme založení týmu dorostu a do budoucna vytvoří tolik důležitou kostru týmu mužů. Na závěr by družstvo žáků
chtělo poděkovat za finanční podporu starostovi obce Martinu Zálešákovi, obci Pitín, firmě BLOK a hlavně Sboru dobrovolných hasičů
Pitín, kteří nám velmi pomohli s dopravou na venkovní zápasy a velmi si jejich pomoci vážíme.
Michal Vrba, vedoucí družstva žáků

Muži
Tak jako u většiny menších fotbalových klubů začíná být znát,
že fotbal se nedá hrát bez dostatečné hráčské základny, proto
i nás (TJ Pitín) tato situace pomalu tlačila k zamyšlení se a hledání možných variant, jak udržet fotbal v obci.
Družstvo mužů začalo rok 2018 (okresní soutěž skupiny C)
pod vedením Pavla Domoráda, který jako hráč byl dlouhodobě
zraněný, a tak přebral taktovku na lavičce jako trenér. Bohužel
z pracovních důvodů musel tým po 3 zápasech opustit a věnovat se
naplno zaměstnání. V tu chvíli bylo zapotřebí zajistit chod týmu.
Novým hrajícím trenérem byl zvolen Zdeněk Spáčil. Začátek jara
a celkově celá jarní část nám nevyšla tak, jak bychom si představovali. Z 11 zápasů jsme vyhráli jen 3, což se projevovalo na atmosféře v kabině. Začátek jara náš tým tvořilo 14 hráčů, ale bohužel
vlivem zranění a dalších nepříjemných okolností došlo k situaci,
kterou nechce zažít žádný klub. K posledním zápasům soutěže
jsme odjížděli v takovém v počtu hráčů, kdy jsme nebyli schopni
poskládat ani základní jedenáctku. V tu chvíli bylo už zapotřebí
Pitínský zpravodaj
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přemýšlet, jak se bude odvíjet budoucnost klubu na fotbalové
mapě. Ročník 2017/2018 náš tým ukončil na 9. místě při bilanci
7 výher, 1 remíza, 14 proher a to při skóre 42-76. Na tuto situaci jsme museli s vedením reagovat a po společné domluvě došlo
ke spojení s klubem SK Slovácká Viktoria Bojkovice. Z tohoto
hlediska pro nás podzim začal optimističtěji, protože do zápasu
mohli nastupovat i hráči z SK SV Bojkovice, kteří nebyli tolik vytěžování v zápasech v 1. A třídě v A mužstvu nebo v krajském přeboru dorostu. Začátek podzimu pro nás výsledkově i herně vyšel
velmi dobře, kdy jsme první dva zápasy vyhráli. Celkově musím
podzimní část hodnotit pozitivně, protože jsme herně nezaostávali, na hřišti jsme více spolu komunikovali a šance, které jsme si
v zápasech vytvořili, jsme většinou i proměnili. Mrzí nás zápasy
s Komňou a s Rudicemi, kdy jsme měli uhrát více bodů, než se
nám nakonec podařilo. Každopádně po podzimu jsme na krásném 5. místě, což je dobrým odrazem do jarní části sezony.
Zdeněk Spáčil, trenér mužů
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Stará fotbalová garda Pitín 2018
Nejen fotbalové mládí dělá našemu klubu radost. Stále aktivní
je i tým pánů, kteří jsou „staří“ jen fotbalovým věkem, ale rozhodně ne chutí si soutěžní fotbal na velkém hřišti občas zahrát.
Proto během sezóny od dubna do října odehrají několik přátelských fotbalových zápasů s týmy starých gard spřátelených oddílů.
Mezi fotbalovými soupeři již nepřevládá řevnivost a tvrdé souboje
z mladých let, spíše radost z milované hry, a především vzájemná
úcta před těmi, kteří se ještě třeba i v šedesáti letech (že Paco…)
dokáží stále ještě aktivním fotbalem bavit. Nicméně fotbalové
kvality a krásných gólů je při zápasech k vidění mnohdy víc než
na zápasech mladších mužů. Holt jen pomalejší pohyb nahrazují
fotbalovým uměním a zkušenostmi. Ostatně přijďte se sami přesvědčit v příští sezóně. Uvidíte je nejen v zápasech, ale pravidelně
i každé úterý na hřišti při tréninku. Zájemci o fotbálek a protažení
těla (klidně i nefotbalisti) jste srdečně zváni…
Tým je složený z bývalých kmenových hráčů Pitína a doplněný
staršími fotbalisty z Bojkovic, kteří však většinou hráli i za Pitín.
Tvoří ho tito hráči: Luboš Peřestý, Pavel a Jenda Urbánkovi, Petr
a Miloš Jančaříkovi, Josef Přerovský, Martin Spáčil, Pavel Berčík, Petr Kavka, Milan Navrátil, Petr Machala, Drahoš a Přemek

Příspěvková organizace ,,SPORTKLUB NIVA“

Prachařovi, Václav Peřina, Lukáš Hasoň, Martin Liška, Radek
Mikulášek, Adam Kozubík, Libor Chovanec, Broněk Valíček, Michal Vyhnálek, Petr Gabrhel, Martin Svoboda a Radek Hamáček.
Výsledky letošních zápasů: Šanov - Pitín 4:0, Pitín - Šanov 1:0
(branka Chovanec), Bylnice - Pitín 3:2 (Spáčil Martin, Mikulášek), Pitín – Ostrožská Lhota 5:4 (Valíček, Navrátil, Prachař 2,
Kavka), Pitín - Humence 4:1 (Prachař 3, Sviták), Pitín - Bylnice
3:3 (Navrátil, Machala, Mikulášek), Humence - Pitín 2:6 (Spáčil
2, Navrátil, Kavka 2, Prachař)
Na závěr sezóny jsme se zúčastnili tradičního turnaje v Ostrožské Lhotě. Skončili na druhém místě za domácími borci a Drahoš
Prachař se stal nejlepším střelcem turnaje. Naše výsledky: PitínOstr.Lhota 0:1, Pitín - Moravský Beroun 3:0 (Prachař 2, Přerovský) a Pitín - Horní Němčí 0:0.
Takže pozitivní bilance – 5 vítězství, 2 remízy a 3 prohry. Nejlépe to v zápasech střílelo Drahoši Prachařovi (8 gólů), nejpoctivější v docházce na tréninky a zápasy byl Pavel Urbánek a nejlepší
iontový nápoj z trnek namíchal jako obvykle Pavel Berčík. Tak na
jaře na hřišti – zase na viděnou!

Sportovní areál dostal svůj název roku 2012, kdy se 30. června
poprvé otevřely brány koupaliště.
Každým rokem navštíví tento venkovní bazén v průměru 3 500
zájemců. Hosté z celého okolí si vychutnávají nádhernou krajinu
a obdivují klid, který zde máme a zároveň si nemohou vynachválit
čistotu vody v obou bazénech.
Podařilo se nám několik nečekaných záblesků zachytit ve večerních hodinách, kdy provádíme údržbu a dezinfekci vody. Spokojenost je hlavně ze strany maminek s dětmi, které své ratolesti
mají na dohled a v bezpečí. Vrací se k nám naši stálí a spokojení
zákazníci. Naše malé koupaliště je pro ně oddychovým místem.
Poděkování patří všem, kteří se podílejí ve službách pro tuto
veřejnost.
Přeji všem našim občanům a hostům relaxačně- sportovního
komplexu na Nivě hodně zdraví a životní spokojenosti.
Ředitelka areálu
Marcela Berčíková

Milan Navrátil, vedoucí družstva starých pánů

Křišťálová voda před otevřením bazénu

Životní foto novomanželů z Hostětína

Úplněk v letních měsících

Kromě výše uvedených fotbalových aktivit jsme jako v minulých letech pořádali fotbalový den při příležitosti ukončení sezony, kde
se kromě zápasů mládeže uskutečnily již tradiční utkání s družební obcí Šajdíkovy Humence. Z důvodu časového zaneprázdnění se
výjezdu do Šajdíkových Humenců zúčastnili pouze staří páni a pro příští roky je dohodnuto setkání na konci června jeden rok v Pitíně
a druh rok v Šajdíkových Humencích, a to především z důvodu časové zaneprázdněnosti všech v období letních prázdnin. Ve spolupráci
se Základní školou Pitín fungovala nejen přípravka, ale v červnu proběhla již tradiční akce při příležitosti dětkého dne. Na hřišti v Pitíně je však po celý rok živo, vedle toho, že mládežníci si chodí zakopat i mimo tréninkové jednotky, tak na hřišti v Pitíně občas trénuje
divizní družstvo FC TVD Slavičín, které na našem hřišti sehrálo i některé přípravné zápasy. Taktéž na hřišti proběhla již tradiční akce
spolku Pitěnská beseda “Všechno co má kola”.
V příštím roce 2019 bude TJ Pitín garantem tradičních obecních akcí jako je fašank, stavění máje nebo průběh hodových slavností
a věříme, že akce proběhnou ke spokojenosti všech spoluobčanů. Tradiční fašankový průvod proběhne na začátku března, hodovou
zábavu se skupinou Kasanova budeme pořádat v hodovou sobotu 11.5.2019 na Kulturním domě v Pitíně, v neděli 12.5.2019 bychom
rádi udělali na hřišti hodové posezení s některou z okolních dechových hudeb. Kromě toho na hřišti sehrají v době hodů své zápasy
i družstva starých pánů a snad i mužů. Dne 13. 1. 2019 se ve 13.00 uskuteční valná hromada TJ Pitín, na kterou jsou zváni všichni členové spolku.
Přejeme všem Pitíňanům pěkné prožití vánočních svátků a do roku 2019 jen to dobré a hlavně, abychom společně strávili co nejvíce
pěkných chvil a užili si co nejvíce skvělých akcí.
TJ Pitín
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Společenská kronika
Naši noví občánci
13. 12. 2017 Cyril Vaněk
15. 12. 2017 Vendelín Krahula
23. 1. 2018
26. 1. 2018
27. 2. 2018
13. 4. 2018
13. 4. 2018

6 .5. 2018
6. 6. 2018
19. 8. 2018
30. 8. 2018
10. 9. 2018
12. 10. 2018
14. 10. 2018
6. 11. 2018

Mikuláš Voda
Sandra Střelcová
Lucie Boráková
Lubomír Volařík
Lucie Popelková

Kristián Valenta
Anežka Divilová
Jakub Horalík
Lukáš Samuel Stratil
Karolína Kocourková
Antonín Zálešák
Tobiáš Pukýš
Stella Žáčková

Tři Králové

Fašanky

Vítání občánků

Tragačování

Jiříkovský bál

Stavění máje

Den matek

Letní tábor při obci

V roce 2018 oslavili svá životní jubilea
70 let – Drahoslava  Urbánková

80 let – Božena  Jálová

Stanislav Savara

Irma Naňáková

Ladislav  Husták

Anna  Šašinková

Jaroslava  Kolouchová

Marie  Vaculínová

Zdeněk  Slámečka

Jaroslava  Poláchová

Ilonka  Chrástková

Marie  Rašková

Josef  Mareček

Vlasta  Savarová

Karel Salvet

85 let – Blažena Daňková

Stanislava Častulová

Stanislav  Folta

Věra Slámečková

91 let - Anna Jálová

Anna Savarová

Františka Knotková

Marie Pinďáková

75 let -

92 let – Anna  Krahulová
94 let – Božena  Maňasová

Josefa  Ševčíková
Karla  Kovářová
Josef Šašinka

Marie  Zemánková

Věra  Remešová

95 let – Marie  Spáčilová
97 let – Marie Ondráčková
99 let – Ludmila  Koželuhová

Jarmila  Zemánková

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

Už nejsou mezi námi
1. 12. 2017 Peter Vašíček
28. 12. 2017 Helena Ševčíková
6. 1. 2018
11. 1. 2018
2. 2. 2018
28. 2. 2018
20. 3. 2018
21. 3. 2018
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Simona Škarpová
Antonie Šašinková
Miroslav Jurásek
Miloslav Koželuha
Julie Habaníková
Miloslav Klimeš

56 let
92 let
37 let
71 let
67 let
69 let
75 let
69 let

1. 4. 2018
25. 4. 2018
29. 4. 2018
7. 5. 2018
18. 5. 2018
16. 7. 2018
28. 10. 2018
29. 10. 2018
4. 11. 2018

Otilie Kozelková
Josef Regináč
Vlastimil Milička
Ludmila Juříková
Vlastimil Máček
Karel Holík
Milan Bulejko
Jitka Kročilová
Alena  Krahulová

75 let
50 let
78 let
88 let
83 let
70 let
61 let
58 let
62 let

Pitínský zpravodaj

2016

Oslavy 100 let ČSR

Oslavy 100 let ČSR

Vítání občánků

Vítání občánků

Rozsvícení pitínského stromečku

Adventní koncert v kostele

Česko zpívá koledy

Vánoční koncert s Moravankou

„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.“

