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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, v tomto zpravodaji, který je
prvním v novém volebním období 2010–2014, vám
chci i jménem zastupitelů především poděkovat za
projevenou důvěru v komunálních volbách.
V těchto volbách jste si zvolili nové členy zastupitelstva ve složení: starosta obce – Pavel Čech,
místostarosta – Ing. Pavel Trávníček, zastupitelé
z Pačlavic – Mgr. Jitka Kyasová, Stanislav Zdražil, Jiří Soldán, Karel Novák, zastupitelé ze Lhoty –
František Vincenec, Marcela Kuchtíková, zastupitelé
z Pornic – Olga Dopitová, Dušan Hejkrlík a Miroslav
Hrnčiřík.
Doufám, že v tomto novém složení, bude panovat
atmosféra vzájemné důvěry a snahy hledat věcná řešení problémů, které naši obec tíží.

číslo 1/2011

V obci pracují 3 výbory: Finanční výbor – předsedkyně: Mgr. Jitka Kyasová, členové: Stanislav Zdražil, Dušan Hejkrlík. Kontrolní výbor – předseda:
František Vincenec, členové: Miroslav Hrnčiřík, Karel Novák. Kulturní výbor – předsedkyně: Olga Dopitová, členové: Marcela Kuchtíková, Jiří Soldán,
Pavlína Staňková, Bronislava Navrátilová, Jana Čechová, Vlasta Polášková, Hana Michová.
V roce 2010 jsme se snažili pro financování rekonstrukcí obecních budov i pro zabezpečení plánovaných aktivit maximálně využívat dotačních programů.
Velkými změnami prošel kulturní dům v Pačlavicích,
jehož rekonstrukce probíhala postupně již několik
let. V uplynulém roce byla vyměněna okna v průčelí
budovy a dveří do kotelny, vstupní dveře, byla zateplena střecha a obvodový plášť budovy. Touto závěrečnou rekonstrukcí bylo dosaženo velkých energetických úspor celé budovy a jistě mi dáte za pravdu,
že se velmi podařil zlepšit i estetický vzhled kulturního domu. Akce byla dotována z Operačního programu životního prostředí a její celkové náklady činily 3 691 786 Kč.
Jednou z velkých plánovaných akcí v tomto roce
byla celková rekonstrukce kotelny Sociálních služeb
Pačlavice. Dosud byla budova zámku v Pačlavicích
vytápěna kotli na koks. Vytápění bylo neekologické
a neekonomické. Kotelna byla kompletně zrekonstruována a osazena 2 novými kotli na plyn. Na
tuto akci jsme získali dotace z Ministerstva práce
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a sociálních věcí ve výši 1 514 282 Kč, z Mikroregionu Morkovsko 150 000 Kč a obec se podílela částkou 354 761 Kč. Kromě této akce byla realizována
na zámku i repase a výměna 9 ks oken v severním
průčelí budovy. Tato akce obnovy nemovité kulturní
památky byla provedena s využitím příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury a rozpočtu Sociálních služeb p.o.

klad činí 9 122 140 Kč. Přidělená dotace je ve výši
8 166 726 Kč, obec se podílí částkou 955 414 Kč.
Knihovně v Pačlavicích byla přidělena dotace z Ministerstva kultury na nákup nového počítače včetně
operačního systému, stolku pod počítač a židle.
Dotace činila 20 000 Kč, obec přispěla částkou
9 440 Kč. Celkem 29 440 Kč.
Naše obec je členem sdružení Místní akční skupiny
Hříběcí hory – sdružení pro rozvoj regionu Západní
Karpaty. Toto sdružení získalo dotaci z Evropské
unie z programu LEADER 3 000 000 Kč na zřízení
jezdecké stezky, tzv. hipostezky, která bude procházet i přes naše obce. Jezdecká stezka bude značena,
na trase budou vybudovány odpočívadla, mapy, rozcestníky a odpadkové koše.
V loňském roce se nám podařilo také opravit pomník
padlých v Pornicích nákladem 54 450 Kč z rozpočtu
obce.

Účelová neinvestiční dotace ze Zlínského kraje směřovala i na podporu činnosti hasičů. Byla provedena
generální oprava požární stříkačky PS–12 a zakoupeno 5 ks zásahových přileb pro zásahovou jednotku
v Pačlavicích. Dotace byla ve výši 50 000 Kč, obec
se podílela částkou 30 115 Kč. Celkem 80 115 Kč
Další realizovanou investiční akcí byla rekonstrukce
topení budovy MŠ Pornice. V budově byly vyměněny radiátory, rozvody i kotel. Rekonstrukcí ústředního vytápění bylo dosaženo nízkonákladového vytápění a energetických úspor v celém objektu MŠ
Pornice. Obec se podílela částkou 214 497 Kč, dotace ze Zlínského kraje z programu obnovy venkova
byla 205 000 Kč. Celkem 419 497 Kč.
V současné době probíhá revitalizace rybníka Švábka
v Pornicích. Cílem je zejména jeho odbahnění,
oprava hráze, vyložení břehů kamenem a rekonstrukce napouštěcího a vypouštěcího zařízení. Dokončení této akce předpokládáme v zimě letošního roku. Její realizace je dotována z Operačního programu životního prostředí a celkový ná-
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Realizace dalších investic bude do velké míry záviset
na finančních možnostech obce a možnostech získávat peníze z externích zdrojů. V nejbližší době se
chceme zaměřit na rekonstrukci hasičárny ve Lhotě,
kde plánujeme opravu střechy, výměnu oken a dveří,
odizolování základů budovy, nové svody a opravu fasády.
Požádali jsme též o dotaci Ministerstvo pro místní
rozvoj na opravu a nátěr střechy a výměnu oken
kaple v Pornicích. Pokud bude finanční situace příznivá, chceme z vlastních zdrojů vybudovat nový
chodník na hřbitov v Pornicích.
Každý rok se snažíme spravedlivě podporovat činnost organizací a spolků v obcích, které pečují
o sportovní vyžití a volnočasové aktivity dětí a občanů, o přírodu a kulturu v obcích. Velmi si ceníme
tradičních akcí, které pořádají organizace v průběhu
celého roku. Mezi ně patří dětský karneval, Den
dětí, stavění a kácení máje, sportovní turnaje na
hřišti, hasičské výlety, lampionový průvod, ostatky,
vítání občánků, blahopřání jubilantům, besedy s důchodci aj.

Zpravodaj 2011

Musím říci, že všechny tyto akce pořádají lidé, kterým není líto věnovat svůj volný čas ostatním. Pořádají je lidé, kteří mají humor, jsou srdeční, společenští a nejsou líní. Všem těmto lidem patří velký
dík za to, že nám zpříjemňují volný čas a stmelují
život v obci.
Zastupitelstvo obce schválilo na jaře loňského roku
podobu znaků a vlajek našich obcí.
Pačlavice

Pornice

Lhota

Internetové stránky Obce Pačlavice

www.obecpaclavice.cz

Vážení občané, na tomto místě bych chtěl apelovat
na Vaši kázeň při třídění odpadů. V našich obcích
máme 4 sběrná místa na tříděný odpad – v Pačlavicích u obchodu a hřiště, v Pornicích u obchodu
a ve Lhotě u zastávky. Setkáváme se stále s nekvalitním tříděním odpadů a znečišťováním okolí sběrných míst. V kontrastu s tímto je většina obyvatel, tedy i zmiňovaných znečišťovatelů, nespokojena
s rostoucím trendem u poplatků za svoz odpadů.
Komu patří odpady? Nikomu? To nejde. Všechno
někomu patří. Za „majiteleÿ či původce odpadů je
podle zákona považována obec. To činí obec zodpovědnou za zacházení s nimi. Kdyby tomu tak nebylo,
musel by se každý z nás postarat o likvidaci svých
odpadů – a vězte, že tím, že byste je naházeli do
popelnic, byste se zodpovědnosti nezbavili. Takže
obec se stará o naše odpady, za což ji my, obyvatelé, platíme poplatky. A tyto poplatky jsou pak následně převáděny firmě, kterou si obec na správu
a likvidaci odpadů najala. Chtěl bych připomenout,
že obec vybere na poplatcích za svoz komunálního
odpadu cca 300 000 Kč, ale zaplatí cca 505 000 Kč.
Celkem doplácí cca 200 000 Kč. Za nebezpečný odpad 72 000 Kč. Nejlépe vychází tříděný odpad, kdy
na svozu zaplatíme 113 000 Kč a Ekokom a Asekol nám vrátí 110 000 Kč. Rozdíl tedy činí 3 000 Kč.
Neustále se zabýváme problematikou co nejlepšího
hospodaření s odpady, a proto bychom chtěli letos
podat žádost na Ministerstvo životního prostředí na
nákup vozidla na svoz bioodpadu. To by mohlo vyřešit využití biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a domácností. Vozidlo by pravidelně sváželo
bioodpad do kompostárny v Morkovicích, k tomu
bychom využili i štěpkovače a kompostéry pro domácnosti. Již nyní máme k dispozici pro občany speciální kompostéry k pronájmu zdarma na 5 let.
Milí spoluobčané, chtěl bych Vám i jménem zastupitelstva obce poděkovat za pomoc, náměty i připomínky a také za respektování naší práce. Děkuji
také všem členům zastupitelstva obce, zaměstnancům obecního úřadu a všem dalším spolupracovníkům za práci vykonanou v loňském roce.
Pavel Čech, starosta Obce Pačlavice
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Společenská kronika

Činnost kulturního výboru

Tady je to mé tajemství, úplně prostinké: Správně
vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.
Saint – Exupéry Antoine

Vážení spoluobčané, jako každý rok, tak i v roce
2010 se členové kulturního výboru snažili svou činností zpříjemnit kulturní život v našich obcích a bylo
jen na Vás, jestli jste se těchto kulturních programů
zúčastnili.

Narození v roce 2010
Nela Juříková, Pačlavice
Nicolas Žilka, Pačlavice
Alex Ferko, Pornice
Opustili nás v roce 2010
Pavel Marek
Karol Robotka
Vlasta Strnadelová
Blažena Frkalová
Josef Hrnčiřík
Rostislav Kunovský
Marie Machálková
Bořivoj Petrák
Ladislav Petřek
Anna Vajdová
Radoslava Vašíčková
Milada Vdolečková
Anežka Borková
Josef Dvořáček
Ludmila Krejčiříková
Josef Lanšperský
Alena Sobková
Josef Touš
Žofie Toušová
Karel Tydlačka
Hedvika Zbořilová
Anna Zelinková

Lhota
Pornice
Pornice
Pačlavice
Pačlavice
Pačlavice
Pačlavice
Pačlavice
Pačlavice
Pačlavice
Pačlavice
Pačlavice
Pačlavice,
Pačlavice,
Pačlavice,
Pačlavice,
Pačlavice,
Pačlavice,
Pačlavice,
Pačlavice,
Pačlavice,
Pačlavice,

SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP

62
75
79
88
70
82
93
77
52
70
57
67
79
85
87
59
58
72
79
97
85
84

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Obecní úřad Pačlavice
úřední hodiny pro občany
pondělí a středa: 7.00–11.45, 12.45–16.30

4

Kromě pravidelného přání jubilantům každou poslední středu v měsíci v rozhlase, kdy hrajeme jubilantům, kteří oslavili kulaté narozeniny – 70, 75,
80, 85, 90 a od 90 let každý rok, rádi také na přání
zahrajeme každému jubilantovi i mimo tento stanovený věk. Dále starosta obce spolu s členkami kulturního výboru osobně popřejí jubilantům při kulatých narozeninách 80, 85, 90, a od 90 let každý rok
a předají dárkový balíček.

První pořádanou akcí v roce 2010 byla oslava Svátku
matek, která se konala 8. května 2010 v kulturním
zařízení v Pačlavicích. Maminkám zazpívaly a zatančily děti Mateřské školy v Pornicích, aby jim poděkovaly za jejich lásku a péči. Pro všechny bylo
připraveno malé občerstvení.
Dne 17. června se děti loučily se svou mateřskou školou. Této slavnostní události se zúčastnili za kulturní
výbor Olga Dopitová a starosta Obce Pačlavice Pavel Čech. Starosta spolu s ředitelkou mateřské školy
paní Alenou Pátíkovou popřáli dětem, aby se jim ve
škole líbilo a pasovali děti z předškoláků na školáky.

Zpravodaj 2011

V roce 2010 se loučili s mateřskou školou tito budoucí školáci: Tomáš Čech, Leontýna Dopitová, Vojtěch Kaňa, Lucie Slováčková, Gabriela Vašíčková,
Klára Vdolečková, Dominik Doleček, Patricie Grodová a Tomáš Husár.

Této akce se zúčastnili nejen dospělí, ale i děti. Výsledkem byly opravdu originální nápady a krásné výtvory adventních věnců, které ozdobily mnohé naše
domovy.

V neděli 24. října se v Pačlavicích uskutečnilo slavnostní vítání dětí do života. Přivítána byla malá
občanka Nela Juříková. Uvítacího projevu se ujali
členové kulturního výboru spolu se starostou obce,
který malou občanku přivítal a popřál jí krásné a radostné dětství a láskyplnou náruč rodičů. O kulturní program se postaraly děti za Základní školy
v Morkovicích pod vedením paní učitelky Hany Michové. Malé Nele byl předán dárek, mamince květina a pamětní list. Od letošního roku 2011 dochází
ke změně – malým občánkům při příležitosti slavnostního vítání dětí do života bude kromě malého
dárku vyplacena částka 3 000 Kč a to u dětí, jejichž
rodiče jsou oba přihlášeni k trvalému pobytu v Pačlavicích nejméně 6 měsíců před narozením dítěte.
Pokud bude s dítětem přihlášen k trvalému pobytu
jen jeden z rodičů bude tato částka 1 500 Kč. K této
změně jsme dospěli za podpory všech zastupitelů
a to z prostého důvodu – péče o děti je nejen velice
náročná, ale také nákladná a naše společnost bohužel mladým rodinám v tomto mnoho nepomáhá.

V neděli 28. listopadu se v Pačlavicích konala tradiční „Beseda s důchodciÿ. Besedy se zúčastnili senioři z Pačlavic, Pornic i ze Lhoty, aby poseděli se
svými kamarády, sousedy, známými. Starosta přítomné přivítal, následovalo vystoupení dětí ze Základní školy v Morkovicích, které zahrály a zazpívaly
všem pro potěšení. Dalším programem byla přednáška paní Michaely Semelové z Luhačovic o Etikoterapii, která byla velice poučná a zajímavá. Po
přednášce mohli přítomní diskutovat na toto téma
s přednášející, čehož i někteří využili. Také jsme si
mohli zakoupit bylinné čaje a literaturu s touto tematikou. Na závěr besedy k poslechu a zpěvu zahrál
již tradičně pan Ladislav Tesař se svými kolegy J. Legátkem a M. Šamánkem. Pro všechny bylo připraveno malé pohoštění a dáreček ve formě krásných
pohledů naší obce. Celé odpoledne probíhalo v příjemné předvánoční atmosféře.

V pátek 26. listopadu proběhla v kulturním zařízení
v Pačlavicích již tradiční „Dílna na zhotovení adventních věncůÿ pod vedením paní Jany Čechové.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem členům kulturního výboru za jejich činnost a všem ostatním za
jejich podporu. Našim přáním je, aby se kulturních
akcí účastnilo co nejvíce spoluobčanů.
Za kulturní výbor Olga Dopitová
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Knihovna v Pačlavicích a ve Lhotě
Vážení spoluobčané, v knihovně v Pačlavicích je otevřeno pro veřejnost každý pátek od 14 do 17 hod.
V současnosti nabízíme 2 661 našich knih naučné i
krásné literatury, časopisy Vlasta, Zahrádkář a Týdeník Kroměřížska.
Dále nabízíme výměnný fond, v rámci kterého nám
2× ročně poskytuje Ministerstvo kultury 125 knih
a průběžně během roku si půjčujeme také knihy
z knihovny v Morkovicích. Tituly jsou vybírány dle
požadavků čtenářů.
V knihovně jsou veřejnosti k dispozici 2 počítače
s připojením na internet.

knihovnapaclavice.wz.cz

V roce 2010 bylo v knihovně registrováno 74 čtenářů, kteří navštívili knihovnu 866×, internet využili
243×. Do katalogu knih vstoupili čtenáři 75×, bylo
zodpovězeno 970 dotazů. V tomto roce si čtenáři
přečetli 3900 knih. Webové stránky knihovny byly
navštíveny 3112×.
Knihovna ve Lhotě má otevřeno každý pátek od 16
do 18 hod. Má k dispozici 1 584 knih a časopisy
Vlasta a Květy. Knihovna též nabízí knihy z výměnného fondu – tj. ročně nových 150 knih. V roce 2010
si čtenáři vypůjčili 2583 titulů, z toho 962 časopisů.
Lhota má 15 registrovaných čtenářů, kteří navštívili
knihovnu 520×.
Přejeme všem čtenářům hodně osobní pohody
a krásných chvil s knihami.
knihovnice Jitka Horáková a Milada Drábková

Dotace organizacím na rok 2011
Žadatel
(organizace)
SDH Pačlavice
SDH Pornice
SDH Lhota
TJ Sokol Pornice
TJ Sokol Pačlavice

Český svaz včelařů
o.s. ZO Pačlavice
Farnost Pačlavice

Účel dotace
Sací koš, sada savic, rukavice, materiál,
párty stan
Hadice C42, hadice B62, šroubení savicové, pracovní stejnokroje
Polyetylenová hadice, dřevo na lavečky
a stoly, přístřešek na dřevo
Elektrická energie, pozinkované okapy
a svody, venkovní omítka a barva WC
Voda, elektrická energie, benzín, doprava, hnojení, regenerace a údržba
hřiště, potřeby na lajnování
Léčiva, vzdělávání členů, administrativní
činnost, nákup nových matek
Oprava elektroinstalace kostela v Pačlavicích

Předpokládané
výdaje
20 000 Kč

Schválená
výše dotace
20 000 Kč

Míra dotace
v %
100,00 %

20 116 Kč

20 000 Kč

99,42 %

20 000 Kč

20 000 Kč

100,00 %

12 000 Kč

12 000 Kč

100,00 %

170 000 Kč

170 000 Kč

100,00 %

3 000 Kč

3 000 Kč

100,00 %

50 000 Kč

50 000 Kč

100,00 %

Děkujeme všem občanům a organizacím za udržování tradic v našich obcích, za brigádnické akce, za kulturní
a sportovní činnost. Velmi si ceníme této práce a budeme ji nadále podporovat.

6

Zpravodaj 2011

SDH Pačlavice
Jako tradičně jsme loňský rok zahájili Valnou hromadou pořádanou 2. ledna 2010 v KD v Pačlavicích.
Hlavním programem byla volba nového výboru a naplánování oslav 115. výročí sboru. Do nového výboru
sboru jsme si zvolili tyto bratry a sestry:
Starosta: Gottwald M.
Velitel: Čech P.
Náměstek: Staněk V.
Jednatel: Čechová J.
Pokladník: Kaňová S.
Strojník: Vdoleček P.
Zástupce velitele: Obruča Z.
Do našeho sboru byli přijati
dva noví členové: Marie Zavadilová a Jiří Frkal.
Během roku jsme pořádali se Sokoly spoustu akcí.
Mezi ty nejhlavnější patří dětský karneval, ostatky,
stavění a kácení máje a sběr železa. K dalším aktivitám patří také požární sport.
Dne 8. května 2010 se naši bratři zúčastnili okrskového kola požárního sportu. Po dobré přípravě a
natrénování nového systému sání, ve třech členech
vzadu, se naši borci umístili na krásném 5. místě a
nechali za sebou spoustu favoritů jako např. Morkovice A, B, Uhřice atd.

Začátkem prázdnin na nás čekalo mnoho práce a
úsilí, abychom připravili oslavy 115. výročí založení
SDH Pačlavice. Oslavy začaly již v pátek 9. července
2010 slavnostní schůzí. Přítomni byli i zástupci okol-

ních sborů, členka VV OSH ČMS Jarmila Zapletalová, zasloužilí členové okrsku Morkovice, starosta
obce a předseda TJ Sokol Pačlavice. Starosta SDH
Pačlavice bratr Gottwald přednesl slavnostní projev,
připomněl vznik sboru a na závěr předal vybraným
členům ocenění a čestná uznání za práci v hasičském
sboru. V sobotu 10. července 2010 oslavy pokračovaly konáním hasičského výletu s dechovou hudbou
Šohajé. Jako tradičně nechyběla bohatá tombola a
spousta atrakcí pro děti i dospělé. Po 20. hodině se
vyměnil repertoár písniček a začala zábava. Ta byla
nejenom dobrá, ale i dlouhá, poslední hosté odešli
po půl páté ráno.
Poslední akcí roku byla hasičská zábava. Organizační
změny navržené bratrem Soldánem přispěly k účasti
180 lidí. K tanci a poslechu hrála osvědčená kapela
TRIP. Zábava se rozjela šílenou rychlostí a skončila
až v brzkých ranních hodinách. Za všechny členy
sboru děkujeme spoluobčanům za účast na všech
námi pořádaných akcích. Na závěr musím také vzpomenout na dlouholeté aktivní členy sboru, kteří nás
v loňském roce opustili. Dne 2. července 2010 bratr
J. Hrnčiřík a 20. srpna 2010 sestra R. Vašíčková.
Stanislav Zdražil, kronikář
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TJ Sokol Pačlavice
Oddíl kopané TJ Sokol Pačlavice se i v loňském roce snažil dobře reprezentovat naši obec, a to v kategoriích
žáci, kteří dokončili jarní část sezóny 2009/2010 na 5. místě, dorost opět vyhrál okresní soutěž a muži obsadili
5. místo. Je škoda, že z důvodu odchodu většího počtu dorostenců do mužské kategorie, se již toto mužstvo
nepodařilo udržet. Proto bylo založeno poprvé v historii TJ Sokola Pačlavice „Bÿ mužstvo, aby ti, co mají
zájem hrát fotbal, si mohli zahrát a ti lepší se připravit do „Aÿ mužstva. V těchto mužstvech momentálně
hraje 47 hráčů a vede je 6 trenérů. Na konci podzimní části sezóny 2010/2011 skončili žáci na 4. místě,
„Bÿ mužstvo překvapivě vede okresní soutěž IV. třídy a mužstvo „Aÿ je na 5. místě s minimálním odstupem
na 2. příčku. I v tomto roce jsme se zúčastnili turnaje mikroregionu Morkovsko, kde jsme poprvé v historii
obsadili 1. místo.
Dalším historickým posunem
bylo letos, kromě již výše uvedeného, také to, že jsme začali
trénovat i přípravku. Když bylo
počasí, tak na hřišti a přes zimu
v kulturním domě, kde využíváme žíněnky, švédskou bednu,
lano, kužely atd. Průměrně
chodí 6 dětí ve věku od 4 do
6 let. Doufáme, jelikož trénují
krátce, že se k nim přidají další
zájemci.
Je nutné říct, že se všemi chodí
i rodiče, což se nedá říct o rodičích žáků. Někteří z nich ještě
své děti neviděli hrát a o tom,
že by je odvezli na zápas ani nemluvě.
U všech domácích zápasů zajištěno bohaté občerstvení.
Na venkovní zápasy mužů zajištěn odvoz všech fanoušků
autobusem.
Při zápasech prodej reklamních předmětů s klubovým potiskem (trička, dresy, autodresy, vůně do auta, šály, půllitry, nášivky, čepice, polštáře,
sportovní tašky).
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Kolo
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Kolo
15.
16.
17.
18.
19.

Datum
3. 4.
10. 4.
17. 4.
24. 4.
1. 5.
8. 5.
15. 5.
22. 5.
28. 5.
5. 6.
12. 6.
19. 6.
Datum
3. 4.
10. 4.
17. 4.
24. 4.
1. 5.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Kolo
13.
14.
15.
16.
17.
18.
12.
19.
20.
21.
22.

8. 5.
15. 5.
22. 5.
29. 5.
5. 6.
12. 6.
19. 6.
Datum
2. 4.
9. 4.
16. 4.
23. 4.
30. 4.
7. 5.
11. 5.
14. 5.
21. 5.
28. 5.
4. 6.

Domácí
Vážany
Pačlavice
Brankovice
Pačlavice
Otnice
Pačlavice
Pustiměř
Pačlavice
Švábenice
Pačlavice
Křižanovice
Pačlavice
Domácí
Dědice „Bÿ
Pačlavice „Bÿ
Brankovice „Bÿ
Pačlavice „Bÿ
Bohdalice C
→ hřiště Milonice
Pačlavice „Bÿ
Chválk. u Buč.
Pačlavice „Bÿ
Švábenice „Bÿ
Pačlavice „Bÿ
Hoštice „Bÿ
Pačlavice „Bÿ
Domácí
Brankovice
Pačlavice
M. Málkovice
Pačlavice
Pustiměř
Pačlavice
Pačlavice
Švábenice
Pačlavice
Pačlavice
Bohdalice

Hosté
Pačlavice
Velešovice
Pačlavice
Nesovice
Pačlavice
Lysovice
Pačlavice
Letonice
Pačlavice
Vícemilice
Pačlavice
Dražovice „Bÿ
Hosté
Pačlavice „Bÿ
Kroužek „Bÿ
Pačlavice „Bÿ
Nesovice C
Pačlavice „Bÿ

Začátek
15:30
15:30
10:00
16:00
16:30
16:00
16:30
13:45
16:00
13:45
16:30
13:45
Začátek
10:00
12:45
15:00
13:45
16:30

M. Málkovice „Bÿ
Pačlavice „Bÿ
Opatovice „Bÿ
Pačlavice „Bÿ
Račice
Pačlavice „Bÿ
Milonice
Hosté
Pačlavice
Nesovice
Pačlavice
Komořany
Pačlavice
Slavíkovice
Ivanovice
Pačlavice
Hoštice-Heroltice
Slavkov „Bÿ
Pačlavice

13:45
16:30
16:30
10:00
16:30
14:15
16:30
Začátek
10:30
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
17:00
15:00
15:00
15:00
14:15

Odjezd
14:00
8:45
15:00
15:30
15:15
15:00
Odjezd
9:00
14:00
15:15

15:15
9:15
13:15
Odjezd
9:30
14:00
14:00

14:15

13:00
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Mohli bychom jednotlivé akce, kterých bylo víc, rozepsat podrobněji, ale myslím, že to není třeba, jelikož se každý může přesvědčit osobně. To je to, proč
věnujeme tolik času této činnosti. Kdo má zájem
se dozvědět víc, může se podívat na internetovou
stránku www.sokol-paclavice.cz.
Rádi bychom za uplynulý rok poděkovali všem hráčům, trenérům, vedení Sokola, fanouškům, rodičům,
kteří vozí žáky na zápasy, také sponzorům atd. Naše
dosažené výsledky jsou podmíněny spoustou práce

kolem hřiště, budovy, prostě celková údržba areálu, která zabere ročně spoustu brigádnických hodin, kterých se k naší radosti účastní stále více
členů. Vždyť jen postarat se ročně o 78 mistrovských
utkání, další přátelská utkání, chystání ledu, pořádání kulturních akcí pro děti, sběr železa, ostatky,
lampiónový průvod, karneval, dětský den s táborákem, kácení máje, sraz kočárkářů a spousta dalších
akcí dá opravdu moc práce, ale přináší také spoustu
radosti. Budeme rádi, když se na nás přijdete podívat a tím nás podpoříte v naší činnosti.

TJ Sokol Pornice
Rok 2010 započala TJ Sokol Pornice v počtu 20
členů. Členská základna se oproti roku 2009 rozšířila o jednoho člena. Ženy pokračovaly v pravidelném cvičení 2× týdně na jednoduchém nářadí,
které máme jako organizace k dispozici. Mládež pořádala místní turnaje ve stolním fotbalu i za účasti
chlapců z okolních vesnic. A také se Vít Hrnčiřík a
Daniel Mulidrán zúčastnili utkání ve florbalu v Morkovicích. Člen naší TJ, Jan Božák, reprezentuje od
srpna 2010 za fotbalové mužstvo Pačlavice ve IV.
třídě kategorie A.
V loňském roce jsme navázali na stavbu sociálního
zařízení na sokolské zahradě. Stavělo se jen svépomocí a přesto bylo uděláno mnoho práce. Vyrostla
již hrubá stavba, včetně nové střechy. Velký dík
patří také všem, kteří při práci pomáhali, aniž by
byli členy TJ. Dále byl vybudován nový chodník a
přístupový vchod do zahrady. V rámci zkulturnění
jsme vysadili kolem zdi sokolské zahrady břečťany a
další plazivé rostliny. Samozřejmostí je úklid sokolské zahrady, který provádíme pravidelně celoročně

(sběr větví a nutná údržba stromů). Touto cestou
vyzýváme všechny, kteří užívají sokolskou zahradu,
aby udržovali pořádek, nevyhazovali odpadky, neokopávali zdi a nemalovali po nich. Bohužel se tak
doposud stále děje. Příjemné prostředí se určitě líbí
všem a proto je nutné si ho také udržovat.
V jarních měsících loňského roku jsme opět provedli
pravidelný sběr kovového šrotu a tímto také děkujeme všem občanům, kteří nám přispěli. Měli jsme
v loňském roce také několik kulturních a zábavných
akcí. Stálicí se zaručeným úspěchem, se stal divadelní spolek Vlastenecká omladina z Vídně, který ke
svému 125. výročí založení uvedl muzikál My Fair
Lady. Toto představení se konalo v Kulturním domě
v Kroměříži 20. listopadu 2010 a každý si odnesl
jako již po několikáté, velký kulturní zážitek.
V letních měsících byla konána zase pravidelná posezení u táboráků s opékáním špekáčků a vlastní
volnou zábavou. A proto se již těšíme na další akce
i v roce letošním. Sportu zdar!
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SDH Pornice
Rok 2010 jsme začali tradičním masopustem dne
13. února. Počasí nám přálo. Při procházce obcí
jsme zároveň oslovili občany Pornic, zda chtějí
obecní znak. Větší část občanů tento návrh podpořila, a proto obec Pačlavice učinila patřičné kroky
a nechala vytvořit tři návrhy znaku u odborného
heraldika. Na první schůzi zastupitelstva obce se
z těchto třech návrhů vybral jeden, který již používáme. Po dlouholetém usilování, jsme rádi, že se
nám podařilo tento znak získat. Děkujeme Obci Pačlavice a všem občanům, kteří tento návrh podpořili.
Dne 5. května se v pornické kapli konala mše za
sv. Floriána. Po mši byli pozváni členové ze sboru
Prasklice, Osíčany a Morkovice k posezení a malému pohoštění do budovy Zadrevu.

Ženy začaly svou soutěžní sezónu 8. května v Morkovicích, kde se konala okrsková soutěž. I přes malou nervozitu se naše ženy na této soutěži umístily
na 1. místě. Časomíra byla proti nám (zasekla se),
a proto jsme musely útok opakovat. O to máme větší
radost z vítězství, které nás poslalo do okresní soutěže. Děkujeme členům SDH Uhřice, že nám umožnili připravit se na okrskovou soutěž a předali nám
pár svých zkušeností. Poděkování také patří zúčastněným členkám za vynikající reprezentaci našeho
sboru. Dne 21. května provedli muži sběr starého
železa. Okresní soutěž se konala hned 19. června

10

v Šelešovicích a my jsme měli málo času na přípravu
některých disciplín. Pomoc nám nabídl sbor Prasklice a Morkovice, a to zapůjčením hadic k provedení
běhu na 100 m s překážkami. Také nám poskytli prostory a ostatní vybavení k tréninku na tuto disciplínu, za což jim patří náš upřímný dík. Na okresní
soutěži jsme se umístili na 5. místě, ke kterému nám
pomohly i dvě členky z Morkovic (Kristina a Marie
Krejčí). Další naší soutěží byl memoriál Pavla Měrky
v Litenčicích konaný 26. června. Zde jsme se umístili
na 5. místě.
Od června do srpna proběhla sezóna hasičských výletů. Náš sbor se zúčastnil výletů ve Lhotě, Pačlavicích, Morkovicích, Prasklicích a Uhřicích. Dne
18. července jsme pořádali hasičský výlet my. Na
úvod jsme přivítali zúčastněné hasičské sbory v areálu Zadreva. Poté se všichni oddávali soutěžím a bujaré zábavě. Pro všechny návštěvníky jsme připravili
bohatou tombolu.

Byli jsme šťastní, že můžeme vystavit naši novou
káď, kterou jsme si pořídili ze sponzorského daru od
Agroptu p. Trávníčka a Agrodružstva Morkovice, za
což jim velmi děkujeme. A také musíme poděkovat
obci Pačlavice za generální opravu stříkačky, kterou jsme se na výletě také pochlubili. I přes nepřízeň počasí doufáme, že hosté strávili příjemné odpoledne. Naše poslední soutěž sezóny byla 18. září
v Soběsukách „O pohár hyen zběsilýchÿ, kde se nám
opět podařilo dostat na stupně vítězů. Třetí místo
nás potěšilo a tím ženy úspěšně zakončily soutěžní
sezónu. Úspěchy ženského týmu byly inspirací pro
naše muže, kteří také vytvořili svůj tým. Po po-
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ctivém tréninku a účasti v Soběsukách skončili na
hezkém 5. místě. Věříme, že budou nadále úspěšně
reprezentovat náš sbor. Na konci října se na Zadrevě konala brigáda. Děkujeme paní Procházkové,
která nám po dohodě poskytla svůj pozemek za Zadrevem, kde jsme provedli úpravu terénu, na kterou
nám své stroje zapůjčilo Agrodružstvo Morkovice.
Díky tomuto pozemku se zlepší naše tréninkové podmínky. Na jaře plánujeme dokončení úprav terénu.
Dne 28. října se sešel ženský tým na přípravu akce
Uspávání broučků a berušek. Starosta SDH nám zde
předal nové sportovní dresy, za které děkujeme firmě
PL Biskupice a panu Ing. Sasovi z Drnovic. Z nových dresů máme velkou radost. Naše podzimní akce
„Uspávání broučků a berušekÿ se konala již potřetí.
S dětmi jsme se sešli 6. listopadu v areálu Zadreva. Měli jsme pro ně připravenou spoustu soutěží
a her, při kterých se mohly vydovádět, a tím i vyhrát spoustu sladkostí. Dětem na soutěže svítil veliký oheň. Jako vždy měly občerstvení zdarma. Dospělým jsme nabídli svařák a jiné dobroty. My i děti
jsme se dobře bavili. Celá akce byla zakončená slavnostním ohňostrojem.

Letos přibyli čtyři noví členové, a to Marek Polášek, Michal Přibylík, Petr Jaroš a Jana Navrátilová.
Všechny ve sboru vítáme. Jelikož nemáme dětské
družstvo, museli dva naši členové přestoupit do SDH
Morkovice, kde získají spoustu užitečných zkušeností, které jim náš sbor nemůže poskytnout. Přejeme Renátě a Lukáši Dopitovým hodně úspěchů.
V letošním roce tragicky zahynul bývalý člen našeho sboru Jeník Božák ve věku 17 let. Pohřbu se
zúčastnil starosta SDH a několik členů.

sdhpornice.ic.cz
Rok 2010 jsme zakončili výroční členskou schůzí, kde
jsme zhodnotili uplynulý rok, který byl pro nás opět
úspěšný. Děkujeme všem sponzorům za jejich štědrost a obci Pačlavice za podporu našeho sboru. Dále
děkujeme všem členům za jejich práci a obětovaný
volný čas.
očima členek našeho sboru
Mirky Motalíkové a Aleny Procházkové

SDH Lhota
Loňský rok byl pro nás rokem volebním a tak i my
jsme v lednu na výroční schůzi zvolili výbor našeho
sboru.
V únoru jsme uspořádali jako každoročně Ostatky
a měli jsme členskou schůzi, na které se projednávalo využití dotace. Hosty této schůze byli pan Pavel
Čech a František Vincenec. Hlasovalo se o převedení
pohostinství pod Obecní úřad, to však bylo jednohlasně zamítnuto. Od obce náš sbor dostal dotaci ve
výši 60 000 Kč. Dotaci jsme čerpali na nákup nové
dlažby do pohostinství a výměnu vchodových dveří
do pohostinství. Ty nám zhotovil pan Branžovský.
Na jaře proběhl sběr starého železa a brigáda na
úklid prostranství před hospodou, kde jsme vytrhali
staré túje, srovnali terén tak, aby zde vznikl prostor pro venkovní posezení. Nakoupili jsme materiál

na nové lavičky, které zhotovil pan Zdeněk Navrátil, o nátěr se postaral pan Trávníček, pan Navrátil a Martin Kapounek. Vzniklo tu pěkné posezení,
které mohou využívat všichni občané naší obce.
Provedli jsme také údržbu hasičského vybavení, uklidili areál v Kamení a nachystali vše potřebné na zábavu a hasičský výlet. Na zábavě nám zahrála skupina Tip Top Q a na výletě Skoroňáci. Počasí nám
vyšlo, což se odrazilo na návštěvnosti obou akcí. Během letních měsíců jsme navštívili hasičské výlety
okolních sborů.
Rok 2010 byl pro náš sbor rokem pracovním. Snažili
jsme se, aby se zlepšilo kulturní zázemí v naší obci.
Snad se nám to alespoň trochu podařilo
František Oral, kulturní referent
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Kompletní
renovace střech
Klempířské, tesařské
a pokrývačské práce

Občanské sdružení Diakonie Broumov
VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky (vše nepoškozené)
Vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME
Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
koberce – z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola
a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí,
znečištěný a vlhký textil.
Sbírka se uskuteční koncem měsíce dubna.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.

Dalibor Kellner
Tel. 776 180 126
Pačlavice 185

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace,
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti
(materiální pomoc sociálně potřebným,
azylové ubytování i pracovní příležitost).
Bližší informace Vám rádi sdělíme
na telefonech 224 316 800, 224 317 203
www.diakoniebroumov.org

Zpravodaj zapsala a informace sesbírala Mgr. Jitka Kyasová. Graficky upravil Mgr. Radek Strnadel.
Vydala Obec Pačlavice v dubnu 2011 jako svou 1. publikaci v tomto roce.

