Z

www.obecpaclavice.cz

pravodaj
Obce Pačlavice

obec @ obecpaclavice.cz

telefon: 573 372 016

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, vítám Vás při čtení našeho
Zpravodaje v roce 2014, v roce, kdy proběhnou další
volby do obecních zastupitelstev. V posledním roce
se bilancují úspěchy i neúspěchy a zároveň tak dochází k vyhodnocení, zda bylo naše funkční období
úspěšné. Při našem rozhodování a plánování jsme
měli vždy na mysli, že veřejnost je ta, která určuje, jakým směrem se máme dáti a zastupitelstvo
jen hledá nejlepší cestu, jak efektivně, hospodárně,
rychle a bezpečně daného cíle dosáhnout.
Při jednáních zastupitelstva jsem vždy slyšel: „Udělejme to tak, aby to bylo pro naše občany nejlepší.ÿ
Proto jsme pro naše občany zrekonstruovali kulturní
zařízení v Pačlavicích, v Pornicích i ve Lhotě a všude
vzniklo důstojné a velmi pěkné společenské zázemí.
Pro naše spoluobčany jsme zrevitalizovali rybník na
Švábce, vybudovali dětská hřiště, opravili některé
kulturní památky, vytvořili stavební místa, investovali jsme do budovy mateřské školy i sociálních služeb. Snažíme se podporovat místní spolky a organizace, které jsou ve své činnosti aktivní a vedou naši
mládež ke sportu a sounáležitosti.
Při hodnocení hospodaření obce lze obecně říci, že
nejvíce bylo investováno do rekonstrukcí. Maximálně
jsme se snažili využívat dotačních programů a tímto
jsme navýšili rozpočet obce o několik desítek milionů. Nemalé částky jsme věnovali na hospodaření s odpady a na zlepšení stavu životního prostředí. S finančními prostředky jsme nakládali rozumně a vždy jsme se vyvarovali zadluženosti obce.

číslo 1/2014

V loňském roce byla pro nás největší investiční akcí
rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice ve Lhotě.
V rámci celkové rekonstrukce byly na budově vyměněny okna, dveře, střešní krytina a část stropů,
rozvedena nová elektřina, topení, nové podlahy, budova byla zateplena a rozšířena o garáž. Uvnitř budovy vznikla větší knihovna, klubovna pro hasiče,
pokoje se sociálním zařízením pro řidiče autobusů
a krásná společenská místnost pro místní občany.

Místnost je určena pro menší rodinné oslavy do 30
lidí, její součástí je vybavená kuchyňka, sociální zařízení a nové židle a stoly. Správcem této společenské
místnosti byla hasiči ze Lhoty zvolena paní Mirka
Navrátilová. Rekonstrukce byla financována z rozpočtu obce částkou 3 452 000 Kč na stavební práce
a 160 000 Kč na vybavení.
V kulturním zařízení v Pačlavicích jsme opravili suterénní místnost (peklo), která je využívána při plesech
a společenských akcích. Byly zde zhotoveny nové
stropy, podlaha, elektrické rozvody, omítky a umís-
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těn bar se stolečky. Od loňského roku slouží našim
obcím nový traktorek na čištění chodníků a odmetání sněhu, který jsme pořídili z dotace v hodnotě
950 000 Kč.
Poprvé jsme loni začali využívat bioodpad z domácností. Občané se rychle a velmi dobře naučili svážet
bioodpad na určená místa a ten byl odvážen do Morkovic na kompostárnu. Vyrobený kompost jsme dováželi zpět do obcí pro potřeby občanů i k údržbě veřejných prostranství. Děkujeme občanům, že tímto
způsobem chrání životní prostředí. Myslím si, že zavedený systém byl efektivní a budeme takto postupovat i nadále. Do kompostárny jsme dosud odvezli
150 tun bioodpadu a zpět přivezli asi 15 tun kompostu.
Od letošního roku jsme využili nabídky technických
služeb města Holešova a začali třídit plasty do žlutých pytlů, které jsou pravidelně odváženy. S firmou
jsme uzavřeli smlouvu, podle které bude svoz pytlů
z domácností zajišťován zdarma, pokud každý občan odevzdá za rok více než 3 kg plastového odpadu.
Tímto obec ušetří až 60 000 Kč z rozpočtu obce za
svoz tříděného odpadu. Žluté pytle vám budou dodávány vždy po svozu přímo do schránky, pokud
vám nebudou stačit, můžete si na obecním úřadě
vyzvednout další.
Harmonogram svozu od čísla popisného je následující:
14. března
20. června
12. září
5. prosince

11. dubna
18. července
10. října

23. května
15. srpna
7. listopadu

V letošním roce plánujeme další rozsáhlou akci
a tou je rekonstrukce bývalého kina v Pačlavicích.
V těchto prostorách vznikne nová hasičská zbrojnice pro zásahovou jednotku obce a pro dobrovolné
hasiče. Její součástí budou dvě garáže, klubovna pro
mladé hasiče, šatna pro zásahovou jednotku, sociální
zařízení a klubovna pro starší děti. S touto rekonstrukcí souvisí i další projekt, na který jsme získali
dotaci z Regionálního operačního programu Střední
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Morava. Cílem projektu je revitalizovat ucelenou
část centra obce Pačlavice a tím zkvalitnit život
občanů a návštěvníků obce, zlepšení přístupu k objektu hasičské zbrojnice, vytvoření prostoru pro pořádání kulturně-společenských akcí spojených s místními tradicemi a pro trávení volného času dětí a
mládeže i propojení života obyvatel obce s obyvateli
domova pro seniory. Navrhovaným řešením je vybudování odpočinkové a hrací zóny pro děti, dospělé a
seniory v místě současného sadu, rekonstrukce chodníků a vytvoření parkovacích ploch před budovou
zámku a kostela, oprava zdi zámecké zahrady a vybudování cvičiště pro hasiče v prostorách zámecké
zahrady, osázení zeleně a oprava zdi před zámkem.
Dětská hřiště v Pornicích a ve Lhotě byla již zničená
a nevyhovující, proto jsme investovali 100 000 Kč do
rekonstrukce dětského hřiště v Pornicích, kde byla
vybudována nová skluzavka, houpačky a bezpečné
dopadové plochy. Tutéž rekonstrukci provedeme letos i ve Lhotě.
V letošním roce začnou v Pačlavicích a ve Lhotě pozemkové úpravy. Cestou pozemkových úprav se též
obnovuje katastr nemovitostí a provádí se digitalizace pozemků. Cílem těchto úprav je racionální prostorové uspořádání pozemků všech vlastníků půdy
a vytyčení těchto pozemků v terénu. Tato pozemková úprava bude dokončena asi za tři roky a poté si
budou muset vlastníci pozemků podat nová daňová
přiznání.
Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že se v našich obcích opět a opakovaně vyskytují nezabezpečení a volně pobíhající psi, upozorňuji majitele psů,
že jsou povinni zabezpečit chované zvíře proti úniku.
Psi, kteří se bez dozoru volně pohybují po veřejném prostranství, ohrožují a obtěžují ostatní občany
a znečišťují i poškozují společné i soukromé majetky.
Buďme k sobě navzájem tolerantní a zamysleme se,
kde venčíme své psy, a řádně je zabezpečme, ať nedochází ke zbytečným konfliktům. Neradi bychom
použili sankce v podobě pokut a doufáme, že majitelé psů zajistí nápravu a umožní ostatním občanům
obcí svobodný a bezpečný pohyb na veřejných prostranstvích, které nejsou znečištěny psími výkaly.

Zpravodaj 2014

Na posledním veřejném zasedání byla projednána
zpráva Policie ČR o bezpečnostní situaci v našich
obcích za rok 2013. Vyplývá z ní, že v Pačlavicích
byly spáchány a řešeny 3 trestné činy a 18 přestupků,
z toho 16 v dopravě, v Pornicích 1 trestný čin a 11
přestupků, z toho 9 v dopravě a ve Lhotě nebyl
spáchán žádný trestný čin a celkem 3 přestupky.
Po celkové rekonstrukci dolního pornického rybníku
a zrušením nájemní smlouvy na horní rybník započala Obec Pačlavice provozovat rybníky sama. Oba
rybníky tvoří zajímavou přírodní lokalitu, která je doplněna o nově zrekonstruované prameny. Jde o sirný
a železitý pramen, který byl zrenovován projektem
MAS Hříběcí hory pod názvem „Obnovme prameny
střední Moravyÿ. Věříme, že tato lokalita se stane
cílem výletů turistů i rybářů, pro které jsme započali zarybňovat oba rybníky. Na dolním rybníku
jsme zahájili sportovní rybaření, kde si své rybářské štěstí mohou vyzkoušet rybáři i nerybáři stylem
„chyť a pusťÿ. Denní povolenka stojí 100 Kč a lze

ji zakoupit na Obecním úřadě v Pačlavicích nebo
u správce rybníka, telefon 724 165 987. V rybníku
jsou již nyní vysázeni kapři a pstruh duhový, během
roku přibudou další ryby včetně trofejních. Dne 17.
května se bude na rybníku konat 2. rybářský dětský
den a na ten srdečně zveme děti i dospělé. První
rybářský dětský den byl zorganizován 18. 5. 2013 za
spoluúčasti Obce Pačlavice a Sokola Pornice. Účast
byla 35 dětí a 60 dospělých. Děti si vyzkoušely znalostní test i rybaření pod odborným dohledem, podával se guláš a občerstvení.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem spoluobčanům, kulturnímu výboru, spolkům a organizacím,
kteří obohacují život v našich obcích, věnují svůj
volný čas mládeži, pořádají společenské, sportovní
a kulturní akce, věnují se přírodě a péči o naše životní prostředí. Velmi si jejich činnosti vážím. Děkuji
Vám všem za práci pro blaho našich obcí, za Vaše
návrhy, nápady a připomínky.
Pavel Čech, starosta Obce Pačlavice

Činnost knihovny v Pačlavicích a ve Lhotě v roce 2013
Obě knihovny nabízí čtenářům k výpůjčce celkem
velký fond knih od naučných, historických, romantických, přes detektivní příběhy, knihy pro děti a mládež až po pravidelně doplňované časopisy. Ve vlastnictví knihoven je 4 415 svazků, od Ministerstva kultury máme ročně 320 svazků k výměně a pravidelně obměňujeme fond na přání čtenářů z knihovny
Morkovice. Obec Pačlavice přispěla v loňském roce
na činnost knihoven částkou 44 195 Kč ze svého
rozpočtu. Nakoupili jsme nové knihy, v knihovně
v Pačlavicích jsou k dispozici časopisy Zahrádkář
a Vlasta, ve Lhotě Květy a Vlasta. V knihovnách
jsou k dispozici pro všechny občany počítače s připojením na internet.
Knihovna ve Lhotě byla přestěhována v rámci rekonstrukce budovy do větších prostor. Během oprav
paní Drábková knihovnu neuzavřela, ale půjčovala
občanům v provizorních podmínkách.

V knihovnách je podle statistiky registrováno 73 čtenářů, kteří v roce 2013 navštívili knihovnu 1844 krát,
internet byl využitý 240 krát. Za rok bylo vypůjčeno 5 795 knih, z toho naučných 210, dětských 232
a časopisů 1719. Webové stránky knihoven najdete
na adrese www.knihovnapaclavice.webk.cz a navštívilo je loni 599 návštěvníků. Knihovny mají elektronicky zkatalogizovaný knihovní fond, díky kterému je možno vyhledávat všechny knihy v online
katalogu. Na stránkách najdete přehled všech titulů
v knihovnách, knižní novinky, aktuality, kontakty, fotogalerii, zajímavé odkazy pro čtenáře i zapůjčené
knihy z Knihovny Kroměřížska. Do elektronického
katalogu nahlédlo loni 440 čtenářů. Děkujeme všem
čtenářům, kteří přicházejí k nám do knihoven, pobudou, pohovoří o knihách a vzájemně si doporučí
další knížku ke čtení.
Jitka Horáková a Milada Drábková, knihovnice

3

Obec Pačlavice

Činnost kulturního výboru
Vážení a milí spoluobčané, jako každý rok, tak
i v uplynulém roce 2013, se členové kulturního výboru snažili svou činností o zpříjemnění kulturního
života v našich obcích a bylo jen na Vás všech, zda
jste se těchto kulturních programů zúčastnili.
Pokračovali jsme v přáních našim spoluobčanům
každou poslední středu v měsíci v rozhlase, kdy jsme
hráli jubilantům, kteří oslavili kulaté výročí 70, 75,
80, 85, 90 a od 90 let každý rok. Rádi a s potěšením zahrajeme každému jubilantovi na přání rodinných příslušníků i mimo tento stanovený věk. Dále
starosta obce spolu s členkami kulturního výboru
osobně navštěvovali jubilanty při kulatých narozeninách 80, 85, 90, a od 90 let každý rok a předali jim
dárkový balíček s přáním.

V dubnu se uskutečnilo již tradiční slavnostní vítání
dětí do života. Přivítáni byly Marek Šabata, Matyáš
Kapounek a Radim Páleníček spolu se svými maminkami, šťastnými tatínky, dědečky a babičkami
a ostatním příbuzenstvem. O kulturní program se
postaraly děti z Pačlavic. Uvítacího projevu se ujali
členové kulturního výboru se starostou obce Pavlem
Čechem, který malé občánky přivítal do obce a popřál jim láskyplné a radostné dětství a šťastnou budoucnost v náručí rodičů. Při přivítacím ceremoniálu
byl dětem předán malý dárek, rodičům pamětní list,
kytička a peněžitý dar. Na závěr se celá rodina vyfotografovala u kolébky, aby měla na tento den milou
vzpomínku.
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Další vydařenou kulturní akcí byla oslava Svátku matek, která se konala 8. května v kulturním zařízení
v Pačlavicích. Pod vedením svých učitelek maminkám zazpívaly a zatančily děti Mateřské školy v Pornicích, které svým maminkám poděkovaly za jejich
lásku a péči. Pro všechny zúčastněné bylo přichystáno malé občerstvení.
V červnu se již tradičně v Mateřské škole v Pornicích konala zahradní slavnost, jejíž součástí bylo loučení dětí se svojí mateřskou školou. Slavnost zahájilo
maňáskové divadlo a poté děti předvedly rodičům
a hostům, co pěkného se v mateřské škole naučily.
Děti si společně zazpívaly a zatančily. Každé z dětí
dostalo medaili a dárečky na památku na léta strávená ve školce a to ve formě tolik potřebných věcí do
školy. Každý budoucí žáček dostal pamětní list s radou a povzbuzením do dalšího důležitého kroku v jejich životě. Starosta obce Pavel Čech a za kulturní
výbor Olga Dopitová budoucím školákům popřáli,
aby se jim ve škole líbilo a aby jim byly dobré známky
byly odměnou za pilnou práci. S mateřskou školou
se loučilo 14 budoucích školáků a to: Bakalík Lukáš,
Bestová Soňa, Dopita Martin, Foltýn Petr, Gabrišáková Adriana, Hladná Tereza, Hladný Ondřej, Juřík
Patrik, Kneblová Eliška, Niesner Samuel, Obrdlíková
Michala, Plesner Petr, Smutná Tereza a Zdražil David. Po slavnostním ceremoniálu čekalo na všechny
přítomné bohaté občerstvení ve formě bufetu, za
které patří dík maminkám přítomných dětí. Zahradní
slavnost byla krásnou tečkou za školním rokem. Děkujeme ředitelce mateřské školy Světlaně Tesařové
a také paním učitelkám Ivaně Trávníčkové, Janě Přibylové a paní Květě Sklářové za krásnou akci a jejich
trpělivou práci s našimi dětmi.
Dne 20. července jsme pořádali zájezd do Bylinkové
zahrady v Brodku u Konice, jejíž rozloha je přibližně
700 metrů čtverečných. Prohlídka zahrady byla spojená s přednáškou známé odbornice na terapii bylinami Mgr. Jarmily Podhorné. Přednáška trvala přibližně hodinu a půl a byla zaměřena na posílení imunity a prevenci civilizačních onemocnění. V průběhu
celé prohlídky i po jejím skončení paní Jarmila Podhorná poskytovala těm, co měli zájem, osobní pora-
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denství a doporučovala také vhodné preparáty, které
na potíže pomáhají. Tyto výrobky jsme si mohli samozřejmě na místě zakoupit. Na zpáteční cestě jsme
se zastavili u obchodního centra v Prostějově, kde
se někteří občerstvili a také nakoupili.
Další akcí pro naše spoluobčany bylo „Přátelské
posezení s hudbouÿ, které se konalo 23. listopadu
v kulturním domě. Na programu bylo vystoupení dětí
Základní školy Morkovice, o hudbu se postaral pan
Ing. Ladislav Tesař, který na harmoniku hrál známé
a oblíbené písničky. Také byla pro všechny přítomné
připravena tombola, kde vyhrál opravdu každý nějakou maličkost. Samozřejmostí bylo připravené občerstvení a dáreček.

Na závěr roku již tradičně 29. listopadu proběhla
v kulturním zařízení v Pačlavicích „Dílna na zhotovení adventních věncůÿ, pod vedením paní Jany

Čechové. Této akce se zúčastnili dospělí i děti. Výsledkem byly opravdu krásné adventní věnce, které
ozdobily mnohé naše domovy.
Na závěr bych Vás chtěla informovat o plánovaných
akcích v roce 2014. V dubnu a na podzim přivítáme naše malé občánky do života. V květnu popřejeme našim maminkám programem v kulturním
zařízení, kde vystoupí děti z Mateřské školy v Pornicích. V červnu se rozloučíme s předškoláky a opět
bychom chtěli uspořádat zájezd, tentokrát do Arboreta Bystrovany a do Loštic. V listopadu Vás pozveme na posezení s muzikou, a to s kapelou „Kozlovkaÿ z Kozlan, která také vystupuje v hudební televizi Šlágr. Samozřejmě počítáme také s výrobou
adventních věnců. Nadále budeme přát našim jubilantům každou poslední středu v měsíci a také je
navštěvovat při jejich kulatých narozeninách.
A nyní bych chtěla ze srdce poděkovat všem členům
kulturního výboru za jejich činnost, a to: Vlastě Poláškové, Broni Navrátilové, Janě Čechové, Jitce Kyasové, Marcele Kuchtíkové, Haně Michové, Pavlíně
Staňkové, Jirkovi Soldánovi. Poděkování patří také
všem těm, kteří nám při jednotlivých akcích nezištně
a rádi pomáhají a také Vám všem, kteří se kulturních akcí zúčastňujete. Váš zájem je pro nás tou
nejkrásnější odměnou.
Za kulturní výbor Olga Dopitová

Občanská rubrika
V roce 2013 se narodili

Obyvatelé k 31.12.2013

Hrušková Hana, Pačlavice
Kapounek Matyáš, Lhota
Polášek Jiří, Pačlavice
Remeš Maxim, Pačlavice

Odstěhovalo se 22 občanů.
Přistěhovalo se 50 občanů.
Zemřelo 31 občanů.

Počet občanů: 863
– děti do 15 let: 107
– občané nad 60 let: 281
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Mateřská škola Pornice
Na školní rok 2013–2014 je v naší škole zapsáno 47
dětí. V současnosti školu navštěvuje 14 dětí z Pačlavic, 5 ze Lhoty, 3 z Pornic, 8 z Prasklic, 7 z Morkovic,
6 z Osíčan–Koválovic, 3 ze Švábenic a 1 dítě z Uhřic.
Naším záměrem je uspokojit co největší počet žadatelů a vyhovět tak rodičům, kteří si přejí umístit své
děti v naší mateřské škole. Zákon umožňuje přijímat
děti od 2 let i děti maminek na mateřské dovolené,
a to jim dává prostor rekvalifikovat se, nastoupit do
zaměstnání, pokud mají příležitost, vykonávat brigádnickou činnost nebo se plně věnovat dalšímu narozenému dítěti. Všichni víme, že sehnat práci v našem regionu není tak jednoduché, a proto mít zázemí
v podobě mateřské školy je k nezaplacení. Měsíční
úplata za předškolní vzdělávání na tento školní rok
byla stanovena na 250 Kč.

Dobrá rada, pomoc při opravách a úpravách školy,
náměty na exkurze a výlety také přispívají k dobrému
chodu školy. Oceňujeme všechny vstřícné kroky a vážíme si dobré spolupráce, která zpříjemňuje život
v mateřské škole hlavně dětem. Děkujeme i všem
rodičům za hodnocení naší školky na stránkách
www.topskolky.cz.

Během roku připravujeme pro děti pestrý program
v podobě koncertů, divadel, poznávacích exkurzí,
výprav po okolí, kroužků. . . Průběžně veřejnost informujeme o činnosti v MŠ na webových stránkách www.mspornice.cz. Začátkem školního roku
proběhla na škole kontrola České školní inspekce,
která hodnotila dokumentaci, pedagogickou práci
zaměstnanců, řízení mateřské školy i ekonomickou
stránku provozu školy. Nebyly shledány žádné nedostatky a závěrečná zpráva dopadla velmi dobře.
To nás přesvědčilo o tom, že jdeme správnou cestou
a hlavně nás to pozitivně motivuje do další práce.
Za zmínku určitě stojí i informovat veřejnost o dobrém sponzoringu školy. Celkem se nám podařilo získat pro školu cca 50 000 Kč. S potěšením konstatujeme, že za minulý kalendářní rok školu opět velmi finančně podpořila Obec Prasklice částkou 39 000 Kč.
Díky těmto finančním prostředkům jsme mohli zakoupit nové šatní skříňky pro všechny děti a zlepšit tak prostředí školy. Sponzorským darem 2 000 Kč
přispěli i manželé Trávníčkovi. Rodiče, kteří podpořili dětskou tombolu, přispěli škole částkou 4 700 Kč.
Zakoupila se velká venkovní trampolína, která dětem
udělala ohromnou radost, nový fotoaparát a další
hračky i výukový materiál. Pomoc přichází i formou
věcných darů a materiálního vybavení pro děti.
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Poslední dobou nám však dělá velkou starost další
řešení celé budovy školy i vnitřních prostor. Pokud
se snažíme o vytvoření nejlepších podmínek k celodennímu pobytu dětí a zajistit vhodné i bezpečné
prostředí, pak máme před sebou úkol nelehký. Budova MŠ je jednopatrová, zvenčí vypadá velká, prostorná, ale bohužel má mnoho malých místností, nevyužitelných chodeb, vysoké stropy a největší část
zabírá ohromné schodiště. Prostorové řešení je nevyhovující a zdolávání schodiště několikrát denně ob-
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zvlášť pro tříleté děti i nebezpečné. Zbytečné jsou
dvě šatny i jídelna. Hygiena považuje za nevyhovující
sociální zařízení i prostory a vybavení k odpočinku
dětí. Označeno za nevyhovující je spaní v postýlkách
nad sebou. Sociální zařízení je na počet dětí nedostačující a zastaralé.

únosná. Z naší strany je nemožné udržovat další
prostory budovy. Není nám lhostejné, že roční provozní náklady máme zbytečně vysoké. Dovoz stravy
a věcné náklady nám odčerpávají z rozpočtu přes
100 000 Kč ročně. Věcné náklady platíme kuchyni
při MŠ Morkovice a každým rokem se zvyšují. Nabízí se řešení stávající situace, které projednáváme
se zřizovatelem a s kterým bychom Vás chtěli seznámit.
Možností řešení je výstavba nové modulové nebo
montované mateřské školy v Pačlavicích. Předností tohoto řešení je rychlý proces výstavby, kompletnost dodávky, architektonické řešení dle požadavků zadavatele stavby, cenová výhodnost, tepelné
úspory. Nejpočetnější skupina dětí by nedojížděla.
Měli bychom možnost využívat kulturní dům a hřiště
v Pačlavicích k vystoupením a sportovním aktivitám. Výhodou je i spolupráce se Sociálními službami Pačlavice. Určitě bychom využili možnost stravování přes tuto organizaci a setkávání dětí se staršími spoluobčany by bylo přínosem pro obě generace. V místě školy bychom měli údržbáře, ekonomickou pracovnici i zřizovatele školy. Zastupitelé
obce Pačlavice i Prasklice se nebrání případnému
jednání a spolupráci při řešení nové MŠ. Mladé rodiny a případní zájemci o stavební místa se snadněji
rozhodnou, pokud bude v místě případného bydliště
nová a dostupná školka. Minimální provozní náklady
za energeticky nenáročnou a účelně řešenou budovu
školy, která by byla přízemní, bezbariérová, nová,
praktická a na mnoho dalších let vyřešená, jsou další
výhodou. Úspora za snížené náklady na provoz školy
by mohla z části hradit případný úvěr na výstavbu
MŠ.

Často řešíme opravy toalet a problémová je i elektroinstalace.Vysoká vlhkost v budově nám dělá velké
starosti a je nutno ji řešit. Vybudování nové ložnice v přízemí je nereálné, protože sociální zařízení
je v patře budovy. Vybudovat nové a kapacitně větší
sociální zařízení v přízemí je také nereálné, protože
třídy jsou v patře. Údržba tak velké budovy s jednou
správní zaměstnankyní, která má na starosti úklid
celého objektu, zahrady i okolí školy, výdej stravy,
úklid nádobí, převlékání postelí, praní prádla, je ne-

Doufáme, že konečné rozhodnutí zastupitelů a starosty obce, tedy zřizovatele školy, bude správné. Je
namístě řešit stávající situaci s pohledem do budoucna a tím vytvořit vhodné podmínky pro budoucí
generaci, která naše úsilí jistě ocení. Mnohé okolní
obce i města si na vybudovaných školách zakládají
a my doufáme, že se k nim brzy budeme moci připojit.
Světlana Tesařová, ředitelka mateřské školy
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SDH Pornice v roce 2013
Začínali jsme jako každý rok tradičním voděním medvěda – neboli Ostatky. Ty se uskutečnily
9. února a zúčastnilo se 12 členů. V zimě byla dokončena montáž tanečního parketu, na jehož materiál jsme dostali dotace v loňském roce. S příchodem
jara začala i příprava na soutěže v požárním sportu.
Družstva mužů, žen a někde i starších pánů se účastnila soutěží v Morkovicích, Zdislavicích, Zdounkách,
Medlově a samozřejmě také okrskové soutěže a námi
pořádané soutěže „O pohár starosty SDH Porniceÿ.
V dubnu proběhl sběr železného šrotu. V květnu
jsme stavěli a káceli máj. V červnu jsme byli požádáni p. Hradečným o pomoc při odvodnění příkopu
po deštích vedle Broskvova mlýna, neboť voda prosakovala už i do sklepa. Zde bylo použito kalové
čerpadlo. V tomto krásném letním měsíci také spojili svatbou své životy 2 naši členové – Petr Valouch
a Kristýna Božáková. V červnu, červenci a srpnu
jsme se účastnili hasičských výletů v okolních obcích
(Počenice, Švábenice, Lhota, Pačlavice, Prasklice,
Morkovice, Tetětice, Uhřice). Náš výlet v Pornicích
se uskutečnil 13. července. Zúčastnili se ho sbory ze
Lhoty, Pačlavic, Prasklic, Morkovic, Počenic, Uhřic
a Švábenic. Pokračovala i spolupráce s mateřskou

SDH Lhota v roce 2013
Rok se s rokem sešel a je tu čas zhodnotit práci členů
SDH za uplynulý rok. V loňském roce jsme poprvé
v dlouhé historii našeho sboru neuspořádali Ostatky.
Nebylo to z důvodu nechuti členů něco pořádat, ale
bohužel,realita byla taková, že jsme nesehnali hudbu
a chodit pouze s kazeťákem nám přišlo tak trochu
divné. Faktem ale zůstává, že generace těch hudebníků, kteří byli ochotni celý den strávit hraním za
malý peníz, už má určitý věk a mladých je nedostatek. . . V loňském roce jsme od Obecního úřadu dostali dotace na vyrovnání podlahy a položení dlažby
v našem pohostinství. Chtěl bych tímto Obecnímu
úřadu poděkovat, ale především bych chtěl vyzdvihnout práci firmy SONA, která se o vše postarala
a v první řadě poděkovat panu Pavlu Soviarovi,
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školou – P. Valouch a P. Jaroš pomáhali při vyklízení
starého nábytku. V září se konal 2. ročník soutěže
„O pohár starosty SDH Porniceÿ, kde startovalo 15
družstev mužů, 6 družstev žen a 4 družstva starších
pánů.

V listopadu jsme tradičně pořádali pro děti „Uspávání broučků a berušekÿ. Děti si zde zasoutěžily
a prošly obcí se světýlky. Na sokolské zahradě pro ně
byly připraveny rozsvícené vyřezávané dýně a paní
učitelky z mateřské školy připravily před školkou
opičí dráhu. Rok končíme vždy valnou hromadou,
kde shrneme úspěchy i neúspěchy za celý rok.
Eva Dopitová, velitelka SDH Pornice
který našemu sboru věnoval sponzorský dar v hodnotě 8 400 Kč na dodělání dlažby. Firma SONA odvedla kvalitní práci a my se tak můžeme pochlubit
opravdu pěkným pohostinstvím, které během loňského roku převzala do pronájmu naše členka sboru
paní Eva Lobodášová. Je pravdou, že se o pohostinství výborně stará. Všude je uklizeno, vymalované
záchody, natřené zárubně dveří. O rekonstrukci kuchyňky a obložení výčepu dřevem se postaral pan
A. Branžovský. I jemu patří naše díky. Sbor zakoupil
během roku nový plynový gril, který se hojně využíval při venkovním letním posezení u hospody a tak si
sem znovu našli cestu někteří z našich občanů. Pořádali jsme čarodějnice i stavění Máje, kde pro místní
děti byly připraveny cukrovinky i špekáčky zdarma.
Loňský rok byl pro nás úspěšný, neboť nás naše
děvčata skvěle reprezentovala v hasičském sportu.
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Nakoupili jsme nové proudnice a hadice a úspěchy
družstva žen na sebe nenechaly dlouho čekat. Jejich snaha a zapálení byly oceněny pěkným 6. místem na závodech v Morkovicích, na okrskové soutěži
v Prasklicích dosáhly na 4. místo, ve Zdislavicích získaly 2. místo a v Roštíně 3. místo.

Na závěr sezóny se konaly závody v Pornicích, kde
naše děvčata doplnila družstvo Pornic a podařilo se
jim vyhrát. Jak je vidět, zlepšují se, a nás těší jejich zápal pro tento sport. Je hezké vidět, jak se
těší z každého úspěchu a my jsme proto na ně právem hrdí. Vydařily se nám i letní akce. Ať už to
byla zábava se skupinou Pantock nebo hasičský výlet, kde zahrála Kozlovka. Účast na obou akcích nás
mile potěšila. Těmto akcím předcházely samozřejmě
brigády členů, kteří nachystali areál Kamení, provedli nutnou údržbu, doplnili chybějící lavičky. Během léta naši členové navštívili také výlety okolních
sborů. Myslím, že loňský rok mohu ohodnotit pouze
kladně. Co jsme mohli, to jsme udělali, a proto bych
všem stávajícím členům chtěl poděkovat za veškerou práci odvedenou jak pro náš sbor tak pro obec
Lhota.
Zdeněk Navrátil, starosta sboru

Sociální služby Pačlavice
K základním činnostem při poskytování sociálních
služeb nepatří jen zajištění ubytování, stravy či pomoci při osobní hygieně, ale podstatnou složkou
těchto služeb je také nabídka volnočasových a zájmových aktivit, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím či takzvaných sociálně terapeutických činností, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností
podporujících sociální začleňování osob. I my, zaměstnanci Sociálních služeb Pačlavice, se proto snažíme zpestřit dny našich uživatelů nejrůznějšími akcemi, výlety, zábavami, slavením běžných událostí
roku a dalšími aktivitami, které je činí šťastnými
a umožňují jim žít běžným způsobem života. Oblíbenými se staly například oslavy Mezinárodního dne
žen, zábavy spojené se stavěním a kácením máje,
Dny otevřených dveří nabité zajímavým programem
či návštěvy Mikuláše a jeho pomocníků, kteří vždy
všechny rozveselí. Neméně vítané jsou však také více
všední akce, zvláště ty, jež následně potěší chuťové
buňky – společné pečení bůčku, perníčků, příprava
salátů či bramboráků, apod. Významnou událostí

se rovněž stala výstavba reminiscenční neboli vzpomínkové místnosti. Jedná se v podstatě o útulný
„obyváčekÿ, který vás svým zařízením rázem zanese
do jiné doby, a vy si můžete užívat atmosféru starých časů. To je však pouze jedna část pozitiv, jež
toto zákoutí přináší – díky němu a technikám „reminiscenční terapieÿ usilujeme o vybavení příjemných
vzpomínek a prožitků vytvářejících kladné emoce.
Zároveň se tímto procvičuje paměť a myšlení, dochází ke kompenzaci absence vzpomínek na doby
nedávno minulé a jsou navazovány tolik potřebné
vzájemné sociální interakce. Zdokonalování naší organizace probíhá také ve větším rozměru, a to opravou fasády a střechy na samostatně postavené budově služby domova pro seniory či výměnou historických oken v budově zámku II. NP západní strany.
V tomto roce budeme s výměnou oken pokračovat
i na straně jižní. Taktéž připravujeme dokumentaci
k plánované rekonstrukci celého zařízení, která by
měla opět zkvalitnit život našich klientů a vytvořit
prostředí co nejvíce podobné přirozeným podmínkám.
Bc. Petra Žáková, DiS., sociální pracovnice
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SDH Pačlavice v roce 2013
117. Valnou hromadou konanou 5. ledna 2013 jsme
ukončili rok 2012 a započali nový rok. Valná hromada probíhala v KD v Pačlavicích. Přítomno bylo
39 členů + 2 hosté. Očekávaným bodem bylo přijetí
nových členů a založení kolektivu mladých hasičů.
Děti se konečně dočkaly a začaly se pravidelně scházet na schůzkách, i když jejich vedoucí musí řešit
problém s prostory, kde by mohly být, hlavně v zimní
sezonu.
Jako již tradičně se můžeme pochlubit na začátku
roku velkou účastí na Ostatkách konaných tentokrát
9. února 2013. Celkem bylo 50 masek. Naše skupina
se také rozrostla o morkovské muzikanty, kteří nás
již třetím rokem doprovází. Akce, jako je sběr železa, stavění Máje, kácení Máje, nám také přispívají
do našeho rozpočtu, proto se okrajově musím zmínit
o jejich konání. Další tradicí v Pačlavicích je hasičský
výlet konaný začátkem prázdnin. Počasí se vydařilo
a k poslechu nám zahrála skupina Milenium.
Pačlavští dobrovolní hasiči se mohou také pochlubit svými úspěchy na závodech v požárním sportu.

Zpráva o činnosti mladých hasičů
Začátek sezóny jsme zahájili až první týden v březnu,
vzhledem k tomu, že jsme neměli prostor, kde uskutečňovat naše schůzky. Pomaloučku jsme si začali
opakovat topografické značky, vázání uzlů a na odreagování tělíček jsme hráli rozličné hry. Nezbytné
učení teorie přecházelo postupně k praktické části
výcviku mladých hasičů.
Jakmile bylo počasí dosti přívětivé, aby nám nalévači u kádě neumrzli, začali jsme s tréninkem na
požární útok. Moc času jsme na přípravu neměli,
protože hned 25. května 2013 byla okrsková soutěž v Prasklicích, které jsme se měli zúčastnit. Do
Prasklic jsme postavili jedno družstvo mladších dětí,
které se umístily na 4. místě z pěti družstev a jedno
družstvo starších žáků, kteří skončili pátí z pěti druž-
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Letos jsme se zúčastnili šesti závodů. Na těchto soutěžích jsme získali: muži A 3. místo, muži B 2. místo,
staří páni dvě 3. místa, ženy A 3. místo a ženy B
dvě 2. místa. Maraton soutěží jsme ukončili až 21.
září, kdy už bylo vyloženě podzimní počasí.
Na závěr roku nás čekala hodová zábava. Už 3
roky se nám daří nalákat stále více lidí na účast na
hodové zábavě. Letos k tomu přispělo i nově otevřené „Pekloÿ, které pohltilo nejednu hříšnou duši.
K dobré náladě přispěla skvělá kapela, bohatá tombola a břišní tanečnice. Na sál si přišlo zatancovat
skoro 200 lidí.
Dne 2. listopadu 2013 ve 3.35 hod. zásahová jednotka ve složení Čech P., Vdoleček P., Soldán J.,
Obruča Z. asistovala u požáru dvou hořících osobních aut v Pačlavicích. Bohužel letos jsme se opět
rozloučili s dalším aktivním členem sboru, bratrem
Václavem Hanákem.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem našim příznivcům a také těm, kdo se účastní akcí námi pořádaných. Děkujeme.
Kronikář SDH Pačlavice
stev. Další soutěž se konala hned o tři týdny později
15. června 2013 v Litenčicích. Mladší borci se umístili na krásném 5. místě z devíti družstev, u starších
nám bohužel o pár setin uniklo třetí místo.

Nadšení a soutěživost ovšem byla obrovská a děti
se stmelily v opravdu skvělý kolektiv. Dětem se po-
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žární útok natolik zalíbil, že koncem června všichni
nadšeně předvedli své umění a pokropili fotbalistům
hřiště pro zpestření dětského dne v Pačlavicích. Po
prázdninách jsme své zkušenosti a dovednosti předvedli na branném závodě v Morkovicích, odkud jsme
si dokonce přivezli medaili. Celkem jsme měli čtyři
hlídky. V mladší kategorii jsme zabodovali na krásném sedmém, třináctém a čtrnáctém místě z obrovské konkurence 21 hlídek. Ovšem starší žáci se
mohou pochlubit ještě větším úspěchem. Získali medaili za 2. místo v závodě 26 hlídek. Kdo nezkusil,
neuvěří, že obstát v takové konkurenci a zvládnout
závod téměř bezchybně, je opravdu chvályhodný výkon. Jako vedoucí jsme si to vyzkoušeli na školení
pro vedoucí a instruktory, kde jsme získali certifikáty
k vedení mládeže.
Dne 12. října 2013 nás čekaly první dvě disciplíny
celoroční hry Plamen, a to ZPV a útok CTIF. Ve
velké konkurenci jsme zcela jistě obstáli a výkony našich svěřenců hodnotíme velmi kladně. Sice se nám
nepodařilo dokončit útok CTIF, ale děti se velice
snažily a po dvou trénincích se svého úkolu zhostily velice dobře. K závěru roku jsme byli ještě na
uzlování v Počenicích. Tam se družstvo mladších
žáků umístilo na 13. místě a starší na 9. místě.
Za mladší žáky soutěží Vdolečková Klárka, Horáková Maruška, Zdražil Davídek, Soldán Jirka, Havelka Davídek, Žilka Samuel, Čechová Adélka, Tilšer
Maxim a Slováčková Lucka. Za starší žáky Kaňová
Hana, Kaňa Vojta, Maliňáková Věra, Maliňáková
Martina, Navrátilová Kateřina, Keršnerová Barbora

TJ Sokol Pačlavice
V roce 2013 zakončil jarní část sezóny tým Pačlavice „Aÿ na 3. místě s 51 body a Pačlavice „Bÿ na
1. místě s 52 body. „Béčkoÿ tímto postoupilo do III.
třídy. Pro mužstvo to byl úspěch i proto, že udržet
v naší obci 2 mužstva mužů je spojeno se spoustou
práce a starostí. Celkem za obě mužstva nastoupilo
32 hráčů. S docházkou některých hráčů to však není
jednoduché a to ať z pracovních nebo školních důvodů. Na podzim mužstvo Pačlavice „Aÿ skončilo

a Horák Petr. Ještě nesmíme zapomenout na naše
nejmladší a to ty, kteří s námi ještě na žádném závodě nebyli, ale pilně se připravují. Jsou to Keršnerová Darinka, Keršner Edík, Havelka Vašík a Gajdůšek Ondra. Vedoucí družstev, kterým patří obrovský
dík za vedení dětí, jsou Zdražilová Gabriela, Staňková Nikola a Obruča Zdeněk.

Před Vánoci se mladí hasiči ještě sešli, aby si vyrobili
ozdoby na stromeček a 20. prosince 2013 ukončili
rok společnou diskotékou. Protože nás na jaře čeká
druhá část hry Plamen, soutěže v požárním útoku
a získávání odznaku odbornosti, chtěla bych popřát
všem dětem, ale také vedoucím mnoho sil a hlavně
zapálení a sportovního ducha. Závěrem bych chtěla
poděkovat všem, kdo nás podporují v naší činnosti
a popřát jim spokojený rok 2014.
Vedoucí kolektivu mladých hasičů Pačlavice

na 3. místě a Pačlavice „Bÿ na 6. místě. V době,
kdy se nehrály mistrovské zápasy, jsme sehráli turnaje v Morkovicích, Pavlovicích a Troubkách. Naši
hráči nás také reprezentovali na turnaji Mikroregionu Morkovsko v malé kopané a na několika turnajích v nohejbale. Na konci jarní a podzimní soutěže jsme sehráli utkání ženatí – svobodní. Poslední
fotbalovou akcí roku 2013 byl 31. 12. turnaj hráčů
Pačlavic na umělé trávě v Osičanech, kterého se zúčastnilo 26 hráčů. Mimofotbalová činnost se nemění.
Jako každoročně je to několik brigád na hřišti, se-

11

Obec Pačlavice

čení, lajnování a celková údržba šaten a hřiště. Dále
stavění a kácení máje, sběr železa, karneval, lampionový průvod s ohňostrojem nebo táborák pro děti.
V zimě jsme udělali mantinely na betonku a odehráli
jsme zde spoustu hokejových utkání. Zpestření sezóny využili nejen starší hráči, ale hlavně děti. Většina těchto akcí byla pořádána společně s pačlavskými hasiči. Asi nejnáročnější z celoročních aktivit

byla příprava II. sportovního plesu, který se konal
12. ledna a podle toho, jak se hosté bavili, se velmi
vydařil. Na závěr bychom rádi poděkovali všem fanouškům, kteří chodí na naše utkání, dále sponzorům a všem, kteří se starají o pohodový průběh zápasů a také hráčům. Děkujeme a na fotbale zdar!
Vedení Sokola Pačlavice

Internetové
stránky
Obec Pačlavice
www.obecpaclavice.cz
Sociální služby Pačlavice
socialnisluzby.obecpaclavice.cz
MŠ Pornice
www.mspornice.cz
SDH Pačlavice
www.paclavice.prodh.cz/sdh
SDH Pornice
sdhpornice.ic.cz
Sokol Pačlavice
www.sokol-paclavice.cz
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