
PITÍN

Obec leží při horním toku Olšavy 4 km východně od Bojkovic. Má 910 obyvatel.

HISTORIE
První zmínka o obci je z r. 1412, kdy patřila k světlovskému panství. Pro svou polohu v 
blízkosti zemské hranice trpěla častými nepřátelskými nájezdy, v r. 1663 byla zcela vypálena. 
část obyvatel se uživila chovem dobytka a polním hospodářstvím, ostatní odcházeli za prací 
do ciziny jako zedníci nebo zvěroklestiči.

ZAJÍMAVOSTI
Boží muka
Lípa u Kolelače - památný strom

Druh: Lípa malolistá
Obvod: 410 cm
Stáří: 200 let

Kostel sv. Stanislava

Kostel z roku 1851 (rekonstruován 1951) a pamětní kříž s korpusem Ukřižovaného. 

Farní kostel sv. Stanislava 

Patron farního kostela: 
sv. Stanislav 

Pamětní kříž u kostela

Pamětní kříž s korpusem Ukřižovaného
Místní atraktivita 

Lokalizace: 
u kostela 

Datace: 
1844 



Popis: 
Na jednostupňové obdélné základně čtyřboký obdélný sokl s bočními tvarovanými křídly. 
Na přední straně rytý rám s nápisem: 

In honoreM sV CrVX er Cta est paro ChIanIs sVIs De VotIs PItIInsIbVs 

Na zadní straně letopočet 1844. Na bočních stranách soklu závěsy květů. Sokl ukončen 
vyloženou profilovanou římsou. Na soklu pylon členěný rytými rámy s páskou se střapcem. 
Ze soklu vyrůstá břevno kříže. Ve spodní části břevna kříže oválný medailon s nápisem. 
Ramena kříže ukončena ve tvaru liliového květu. Tělo Krista mírně prověšeno, hlava 
skloněna k pravému rameni. Bederní rouška svázána u levého boku. Nad hlavou nápisová 
blána I N R I.

Pamětní kříž u obce

Místní atraktivita 

Lokalizace: 
u obce 

Datace: 
1823 

Popis: 
Na jednostupňové čtvercové základně čtyřboký sokl s rytými rámy.

Socha Panny Marie na návsi z r. 1747 od J. Winterhaltera



kontakt na obecní úřad:
Pitín 18
687 71 
tel., fax: +420/572 641 332
e-mail: obec@pitin.cz

ZDROJE
www.pitin.cz
www.mikroregion-bojkovsko.cz

Zlínský kraj, města a obce zlínského kraje – vydavatelství Proxima Bohemia s.r.o.
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