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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, dostáváte do svých domácností
třetí číslo obecního Zpravodaje, ve kterém se Vám
pokusíme sdělit, co důležitého se odehrálo v našich
obcích v roce 2009.
Letošní zima byla předlouhá. Po dvou letech, kdy
jsme zásadně nepocítili vlivy tohoto ročního období,
jako by nám příroda chtěla opět dokázat, jakou sílu
má. Děkuji všem občanům, kteří nám po celou zimní
dobu pomáhali udržovat chodníky v obcích schůdné.
Práce to byla nekonečná a mnohdy marná. Obrovské valy sněhu se vršily kolem cest a nebylo, kam
sníh odklízet. Po dlouhé zimě je potřeba vydatného
úklidu. V nás samých, v našich domech, na veřejných prostranstvích, na ulicích. Já pevně věřím, že
jaro bude mít ozdravný proces pro mnohé z nás, na
naši mysl, na naši duši a na zlepšení nálady.

číslo 1/2010

V roce 2009 jsme se snažili zlepšit životní prostředí
v našich třech obcích i podporovat aktivity zájmových organizací. V Pačlavicích jsme opravili žlaby
u bytovky, vybudovali novou balenou cestu kolem
zámku a u Polišenského. Pokračovali jsme v rekonstrukci kulturního zařízení v Pačlavicích byly vyměněny dveře na sál, opravena střecha nad přísálím,
kompletně zrekonstruovaná kuchyňka a na okna instalovány žaluzie. Kulturní zařízení je nyní opravdu
velmi pěkné a musím říci, že i maximálně využité.
V Pornicích jsme podle plánu vybudovali nový chodník na dvoře školky a chodník přes parčík. Opravili jsme parkoviště u hřbitova v Pornicích zapuštěním obrubníků. V budově Zadrevu Pornice byla
zbudována nová přípojka plynu, nové topení a fasáda. Z důvodu bezpečnosti při přecházení dětí přes
silnici byl zakoupen a instalován v Pornicích měřič
rychlosti.
Ve Lhotě byla zpevněna cesta na Chaloupky, na dětském hřišti vystavěn altán a plotek od cesty a odvodněna polní cesta nad koupalištěm.
V letošním roce plánujeme dokončení projektové dokumentace čističky odpadních vod, restaurování pomníku padlých v Pornicích, rekonstrukci a výměnu
topení v MŠ Pornice.
Žádáme o dotace z operačního programu životního
prostředí na zateplení kulturního domu – plánovaná
úspora tepla je 90.000 Kč ročně. Také jsme požádali o dotace z dotačního titulu Střední Morava na
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opravu budovy pošty a knihovny v Pačlavicích. Pokud bude dotace schválena, měla by být budova
kompletně zrekonstruována a vzniknout zde multifunkční zařízení s knihovnou, poštou, klubovnou
a ordinací pro lékaře.
Obec Pačlavice dostala letos také neinvestiční dotaci ve výši 50.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na
opravu požární stříkačky a nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků pro jednotku SDH obce.
Obec s Policií ČR podepsala Dohodu o spolupráci
při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Tato dohoda obsahuje upřesnění výkonu činností – ochranu bezpečnosti provozu, veřejného pořádku ve večerních hodinách a o víkendech, dohled
na parkování a kriminalitu ve spolupráci s veřejností.
Naše obec se také představila ve vysílání Českého
rozhlasu Brno v pořadu Moravská rodina. Tento byl
vysílaný ve čtvrtek 28. května 2009. Program zajistily paní Polášková, Pátíková a Michová, kterým
patří velké poděkování.
Pavel Čech, starosta obce

Činnost obce
Činnost obce je zajišťována prostřednictvím agendy
starosty obce Pavla Čecha, kterému jsou podřízeni
paní Alena Procházková a pan Pavel Přibylík. Obec
má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu
roku 2006: Starosta obce: Pavel Čech, místostarosta
obce: Ing. Pavel Trávníček, zastupitelé obce: Mgr.
Jitka Kyasová, Ing. Vladimír Keršner, František Vincenec, Stanislav Zdražil, Olga Dopitová, Jiří Soldán, Marie Knéblová, Miroslav Hrnčiřík, Karel Novák. V obci pracují tři výbory: finanční, kontrolní
a kulturní výbor.
Obec Pačlavice je zřizovatelem těchto organizací:
Mateřská škola Pornice p. o., Sociální služby Pačlavice p. o., Knihovna Pačlavice a Knihovna Lhota.
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne
16. 2. 2009 rozpočet obce na rok 2009. Příjmy byly
navrženy na 8.213.500 Kč, výdaje 10.919.000 Kč, financování 2.705.000 Kč.
Pro financování rekonstrukcí obecních budov i pro
zabezpečení plánovaných aktivit, jsme se snažili maximálně využívat dotačních programů.

Veřejně prospěšné práce
V letech 2008–2010 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu
Veřejně prospěšné práce, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. V období od 1. 6. 2009 do 30. 11.
2009 byly v Obci Pačlavice v rámci projektu podpořeny 2 pracovní místa na VPP za 143.554 Kč, z toho
výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85 %, tj. 122.020 Kč a ze státního rozpočtu České
republiky činila 15 %, tj. 21.534 Kč. Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena zejména na
úklidové práce, nátěry, sečení trávy, údržbu zeleně, komunikací, chodníků a drobné stavební práce pro obtížně
umístitelné skupiny uchazečů o zaměstnání, přednostně z řad uchazečů, kterým se věnuje zvýšená péče při
zprostředkování zaměstnání dle 33 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění následujících předpisů.

Sběr, třídění a svoz komunálního odpadu
Cenu poplatku jsme nezvyšovali, pouze jsme zrušili slevy pro domácnosti. Poplatek tedy činí 400 Kč na
občana za rok.
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Projekty financované pomocí dotací v roce 2009
Stavební úpravy obecní budovy
pro kulturní akce v místní části Pornice
Cíl projektu: Rekonstrukce stávající obecní budovy
na budovu pro kuturní aktivity (oslavy, trachty,
schůze, zasedání zastupitelstva, volby aj.) v dané
části obce tedy v Pornicích a zároveň snížení energetických nákladů na její budoucí provoz. Budova
bude také využívána organizacemi SDH Pornice a
TJ Sokol Pornice.
Realizace: květen – říjen 2009
Projekt byl spolufinancován Zlínským krajem z PF
02–09 Podprogramu na obnovu venkova – Dotační
titul č. 1.
Celkové náklady
100 %
Dotace Zlínského kraje 49,77 %
Vlastní zdroje obce
50,23 %

783.620 Kč
390.000 Kč
393.620 Kč

Pačlavice – kanalizace a ČOV
Cíl projektu: Cílem je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání územního řízení,
včetně zajištění dokladové části pro veřejnoprávní
projednání a zajištění souhlasů vlastníků stavbou dotčených pozemků. Jako prvního kroku k zajištění
projektové dokumentace pro vyřešení problematiky
odvádění a likvidace odpadních vod v obcích Pačlavice, Pornice a Lhota, tak aby emisní limity znečištění odpadních vod vypouštěných do toku splňovaly
nařízení vlády České republiky č. 61/2003 Sb. ve
znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.

Územní plán Pačlavice – návrh
Cíl projektu: Zpracování návrhu územního plánu,
uzavřít proces pořízení nového územního plánu obce
Pačlavice (pro všechny spravované katastrální území
Pačlavice, Pornice a Lhota) a tím: uvést územně
plánovací dokumentaci obce do souladu s platnou
právní úpravou i s připravovanými předpisy, zajistit
takovou organizaci území, které zajistí soulad všech
hodnot území, zajistit udržitelný rozvoj území, tj.
hospodářský a sociální rozvoj při respektování hodnot a ochrany životního prostředí, vytvořit podmínky
pro vymezení veřejně prospěšných staveb, jejichž realizace povede k žádoucímu rozvoji území a zároveň
zajistit promítnutí nadřazených záměrů do řešeného
území, nastolit právní jistotu – zaručení bezkolizní
realizace plánovaných záměrů atd.
Realizace: květen 2008 – listopad 2009
Projekt byl spolufinancován Zlínským krajem z PF
02–08 Podprogram na podporu obnovy venkova –
Dotační titul č. 4.
Celkové náklady
Dotace Zlínského kraje
Vlastní zdroje obce

100 % 291.550 Kč
58,31 %
170.000 Kč
41,69 %
121.550 Kč

Typový projekt – Czech POINT – kontaktní
místo (Upgrade)
Cíl projektu: Zabezpečení provozu kontaktních míst
veřejné správy Czech POINT – EU Kontaktní místo
(Upgrade)

Realizace: květen 2008 – listopad 2009
Realizace: květen – srpen 2009
Projekt byl spolufinancován Zlínským krajem z PF
01–08 Podprogram vodohospodářská infrastruktura
v obcích Zlínského kraje.
Celkové náklady
100 %
Dotace Zlínského kraje 49,02 %
Vlastní zdroje obce
50,98 %

499.800 Kč
245.000 Kč
254.800 Kč

Projekt byl spolufinancován ze Strukturálního fondu
ERDF CZ.1.06 – Integrovaný operační program
Celkové náklady
100 % 68.540 Kč
Dotace ze str. fondu ERDF
85 % 58.259 Kč
Vlastní zdroje obce
15 % 10.281 Kč
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Dotace organizacím
V našich obcích aktivně pracují dobrovolné organizace, kterým se snažíme pomáhat při jejich činnosti dotacemi, schválenými zastupitelstvem. V roce 2009 byly přiděleny tyto dotace:
Žadatel
(organizace)
SDH Pačlavice
SDH Pornice
SDH Lhota

TJ Sokol Pornice

TJ Sokol Pačlavice

Farnost Pačlavice
Český svaz včelařů
o.s. ZO Pačlavice

Účel dotace
Drobné nářadí na vybavení stříkačky, maziva, aku svítilny, pozinkovaný kbelík
Rozdělovač s pojistkami, přilby, šroubení
na savice, koš
Krojovaná hudba na 110. výročí, elektroinstalační materiál do pohostinství, okapové žlaby na střechu parketu
Desky a hranoly, šindel, vnitřní obklady
a dlažba, sádrokarton, lepidlo, omítka
vnitřní a venkovní, beton, vodovodní přípojka
Voda, elektrická energie, sečení, doprava,
hnojení, regenerace hřiště, potřeby na lajnování
Topení a zátěžové koberce
Léčiva, vzdělávání členů, administrativní
činnost

Předpokládané
výdaje
9.000 Kč

Schválená
výše dotace
9.000 Kč

Míra dotace
v %
100,00 %

25.196 Kč

20.000 Kč

79,38 %

25.000 Kč

22.000 Kč

88,00 %

40.000 Kč

40.000 Kč

100,00 %

250.000 Kč

200.000 Kč

80,00 %

25.000 Kč
3.000 Kč

20.000 Kč
3.000 Kč

80,00 %
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.

Knihovna v Pačlavicích a ve Lhotě
Občané Pačlavic a Lhoty mají možnost využívat
místní knihovny během celého roku zdarma. V Pačlavicích vede knihovnu paní Jitka Horáková, otevřeno je každý pátek od 14 do 17 hod.

knihovnapaclavice.wz.cz
Knihovna nabízí kromě výpůjček knih i možnost využití internetu a výpůjček časopisů Vlasta, Zahrádkář
a Týdeník Kroměřížska. Knižní fond je zaevidován
na internetu a můžete si knihy vyhledat v on-line
katalogu na www.obecpaclavice.cz → knihovny →
katalog. Knihovní fond tvoří 2.562 svazků, knihovna
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má 71 čtenářů, z toho do 15 let pouze 4. V roce
2009 navštívilo knihovnu 707 čtenářů, kteří si vypůjčili 3.389 knih.
Knihovna ve Lhotě, kterou vede paní Milada Drábková má 1.545 svazků knih a 14 registrovaných
čtenářů. Návštěvnost byla 720 čtenářů a vypůjčeno
2.491 knih a periodik. Knihovny svůj fond neustále
aktualizují a to jak z prostředků Obce Pačlavice, tak
prostřednictvím výměnného fondu 2× ročně. Zveme
do našich knihoven všechny občany k výběru knih,
časopisů a k příjemnému posezení v kulturním prostředí.
knihovnice Jitka Horáková a Milada Drábková
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Czech POINT
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik
úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy,
umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan.ÿ Cílem
projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho
universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů,
úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat
informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních
orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na
občany. Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích bude
stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova
prostřednictvím Portálu veřejné správy.

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí

Ověřené výpisy z veřejných evidencí

Pro vydání ověřeného výpisů z Rejstříku trestů je
třeba podepsat žádost a doložit totožnost žadatele,
kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas.

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní
kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Výpis z Rejstříku trestů je možné vydat i cizincům,
kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému
pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z Rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření
k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Evidence
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Katastr nemovitostí
Rejstřík trestů
Bodový rejstřík
Insolvenční rejstřík

Cena
za 1. stranu
100 Kč
100 Kč
100 Kč
50 Kč
100 Kč
100 Kč

Cena za
každou další
50 Kč
50 Kč
50 Kč
0 Kč
50 Kč
50 Kč

Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Katastr nemovitostí
Insolvenční rejstřík
Bodový rejstřík

IČ subjektu
IČ podnikatele/fyzické osoby
Název katastrálního území
číslo listu vlastnictví
IČ subjektu
Osobní údaje konkrétní osoby
Občanský průkaz
Řidičský průkaz

Statistické údaje
Počet domů a obyvatel v roce 2009
Obec Pačlavice
Obec Pornice
Obec Lhota

Počet domů
149
114
89

Počet obyvatel
443
215
220

V roce 2009 došlo k tomuto pohybu obyvatel
Od 1. 1. 2009 mohou občané žádat o výpisy na
Obecním úřadě v Pačlavicích: pondělí a středa
13.00–16.00 hod., telefon 573 372 016, 724 184 621.

přistěhovaní:
odhlášení:

51
16

narození: 5
zemřelí: 29

5

Obec Pačlavice

Společenská kronika

Činnost kulturního výboru

Narození v roce 2009

Ke konci roku 2008 ukončila činnost v kulturním výboru Martina Dopitová z důvodu přestěhování a byly
přivítány nové členky kulturního výboru paní Jana
Čechová a Marcela Kuchtíková. První akcí kulturního výboru byl II. ročník promítání ze současnosti
a minulosti života Pačlavic. Promítal pan Petr Hort,
promítání doprovázel komentářem, do kterého se zapojovali i přítomní občané. Promítání se zúčastnilo
na 70 občanů všech věkových kategorií. V měsíci
březnu proběhlo Drátování a to vždy v pátek 13.,
20., a 27. března od 17 hod. v kulturním domě v Pačlavicích pod vedením paní Jany Čechové. Dne 8.
května v 16 hodin se konala tradiční oslava Svátku
matek v kulturním zařízení v Pačlavicích, kde maminkám zazpívaly děti ze Základní školy v Morkovicích, které svým maminkách takto poděkovaly za
lásku a trpělivost, kterou jim dávají.

Eduard Keršner
Vendulka Gáborová
Václav Havelka
Nikola Milková
Terezie Janečková

Opustili nás v roce 2009
Bojková Anna
Daněk Lubomír
Dostál Bohumil
Fialová Jaromíra
Holeš Ján
Jurtíková Hedvika
Karásek Josef
Karásková Marie
Kolouchová Marie
Kozák František
Králíková Apolena
Kunštátská Bohumila
Lajtkepová Helena
Mariánková Zdenka
Moučková Marie
Náhlík Jiří
Navrátil František
Nelešovská Emilie
Opluštilová Aloisie
Procházková Milada
Řezníček Zdeněk
Řihák Ladislav
Sláma Rudolf
Staněk Oldřich
Trailinová Mária
Vozdová Emilie
Vysloužilová Anna
Zandbrandová Olga
Zapletalová Libuše
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DD
DD
Lhota
DD
Pačlavice
DD
Pornice
Pornice
DD
DD
DD
DD
Pačlavice
Pačlavice
DD
Lhota
Lhota
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD

90
78
87
85
86
88
81
82
89
87
88
53
82
79
81
66
65
63
93
89
86
78
81
77
81
91
76
88
85

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

V sobotu 30. května se uskutečnil zájezd pro seniory do Zahradnictví Lebiš. Prohlédli jsme si zahradnictví, nakoupili květiny. Prohlédli jsme si přírodní Arboretum. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na dobrém obědě. Všem zúčastněným se výlet
líbil. Je škoda, že je tak malá účast z řad občanů,
proto byli na zájezd přizváni i občané z okolních
obcí. Dne 18. června se kulturní výbor spolu se starostou obce zúčastnili slavnostní události „Loučení
dětí s mateřskou školouÿ v Mateřské škole v Pornicích. S mateřskou školou se loučili tito školáci:
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Bakalíková Veronika, Dopita Lukáš, Klímek Zdeněk,
Paulišinec Michal, Petřek Daniel a Trávníček Martin. Děti si pro paní učitelky, přítomné maminky a
své kamarády připravily každý básničku a písničku,
aby ukázaly, že se něco v mateřské škole naučily a
také, že se v té veliké škole neztratí a budou mateřskou školu dobře reprezentovat. Na závěr starosta
dětem předal pamětní listy a dárkový balíček jako
památku na tuto slavnostní chvíli. V neděli 25. října
se v Pačlavicích uskutečnilo slavnostní vítání dětí do
života. Byli přivítání tito malí občánci: Eduard Keršner, Vendulka Gáborová, Václav Havelka a Terezie
Janečková. O kulturní program se postaraly děti ze
Základní školy v Morkovicích pod vedením Hanky
Michové. Uvítacího projevu se ujali členové kulturního výboru včele se starostou obce Pavlem Čechem,
který děti přivítal do obce a popřál jim láskyplné a
radostné dětství a šťastnou budoucnost. Dětem byl
předán malý dárek, maminkám květina a pamětní
listy. Na závěr se všichni vyfotografovali u kolébky,
aby měli na tento okamžik pěknou vzpomínku.

rozpaky, kdy to vypadalo, že se této akce zúčastní
jen velice málo občanů. Dne 27. listopadu si v kulturním zařízení v Pačlavicích mohl každý, kdo měl
zájem, přijít vyrobit adventní věnec za pomoci paní
Jany Čechové. V neděli 13. prosince se v Pačlavicích konalo tradiční předvánoční posezení se seniory. V tuto sváteční stříbrnou neděli zazpívaly na
vánoční notu děti pod vedením paní učitelky Hany
Michové. Za našimi seniory se přišel podívat i poslanec Zdeněk Škromach a místostarosta města Kroměříže Marek Šindler a starosta obce Pavel Čech,
kteří zúčastněným odpovídali na dotazy, které je zajímaly. Na závěr si všichni mohli zatančit a zazpívat
se skupinou ŠAM Martina Procházky. V průběhu
programu bylo všem podáno malé pohoštění a dáreček. Věříme, že se nám podařilo vykouzlit příjemnou
vánoční atmosféru a pocit příjemně stráveného odpoledne. Kromě těchto akcí také kulturní výbor každou poslední středu v měsíci hraje jubilantům, kteří
dosáhli věku 70, 75, 80, 85, 90 a od 90 let každý
rok. Pokud by někdo chtěl po vlnách rozhlasu popřát svému jubilantovi na přání i mimo tato jubilea,
popřejeme rádi všem. Starosta obce spolu s členkami kulturního výboru také chodí osobně popřát
jubilantům od 80 let a každému jubilantu předávají
dárkový balíček.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem členům kulturního výboru za jejich činnost a popřát jim, aby se
našich akcí zúčastňovalo co možná nejvíce spoluobčanů, protože to je to nejlepší poděkování za jejich
práci.
Za kulturní výbor Olga Dopitová

V pátek 20. listopadu přijala naše pozvání do Pačlavic legenda Československého televizního komentátorství pan Karol Polák, který nás svými veselými
historkami, písničkami a vtipy dokázal bavit celé dvě
hodiny. Po vystoupení se rád pobavil s každým, kdo
ho přišel pozdravit, rozdával podpisy, o které byl požádán. Na závěr se s námi vyfotografoval a podepsal
se do kroniky. Pan Karol Polák byl atmosférou a přijetím velice překvapený a spokojený i přes počáteční
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TJ Sokol Pačlavice
TJ Sokol Pačlavice má oddíl žáků, dorostů a mužů.
Za tato mužstva nastupovalo v roce 2009 48 hráčů
(6 hráčů máme na hostování). Z hlediska budoucnosti je pro náš klub důležité, že máme žáky i dorosty, tedy mládežnické kategorie, které v okolních
klubech většinou chybí. Takto můžeme doufat, že
například z družstva dorostu, které vyhrálo dorostenecký přebor okresu Vyškov (z technických důvodů
nemohlo postoupit) a i letos je na prvním místě,
budeme mít hráče do družstva mužů. Tato mužstva trénuje šest trenérů, kteří těmto hráčům věnují
spoustu času a společně s vedením Sokola a některými rodiči, kteří vozí hráče na zápasy auty, tvoří
kolektiv, který si navzájem velmi pomáhá a doplňuje.
Proto, aby se hráči a fanoušci mohli bavit, je potřeba spousta práce s chystáním hřiště a jeho celoroční údržbou. Celkově se o chod Sokola stará aktivně přes 30 členů, kteří zabezpečují lajnování, vybírání vstupného, občerstvení, udírnu, praní dresů,
pomezní, pořizují a doplňují fotodokumentaci, internet, kroniky, podílí se na úklidu areálu, pořadatelské službě, pořádají brigády atd. I díky těmto a
samozřejmě dalším členům Sokola můžeme pořádat
i mimofotbalové akce. Také nás těší, že nám pomáhá stále více členů v dorosteneckém věku, což je
příslibem do budoucnosti.
Z aktivit, které se udály v roce 2009, bychom rádi
připomenuli aspoň ty následující: Na začátku roku
začalo mrznout, a tak jsme na Krátké nastříkali led,
kde aktivně bruslili nebo hráli hokej všechny generace. S úpravami nám mimo jiných nejvíce pomohla
firma AGROPT. V lednu naši Sokoli pomohli uspořádat dětský karneval, na který přišlo 135 dětí v pěkných maskách. V únoru sehrál „Aÿ tým mužů turnaj
v Morkovicích na umělé trávě a byl na třídenním soustředění v Roštíně na Kamínkách. V dalších měsících
jsme se spolu s hasiči zúčastnili těchto akcí: ostatkového průvodu, stavění a kácení máje, kde jsme
zavedli sraz kočárkářů, který získává na oblíbenosti.
Dne 20. června proběhla na hřišti oslava na ukon-
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čení sezóny, kde se odehrála čtyři utkání a to Žáci
Pačlavice – Švábenice, Dorost Pačlavice – Vyškov,
35+ Pačlavice – Morkovice Kolárna, Muži Pačlavice
– Výběr okresu Vyškov. Zábava byla po celý den vynikající, a protože nám vyšlo i počasí, mohl na závěr
odletět i balón, který v tombole vyhrály dvě šťastné
výherkyně.

O týden později se 27. června uskutečnil na hřišti
dětský den s táborákem za účasti 98 dětí. 29. srpna
sehrály naše ženy a dívky turnaj ve volejbale a konečné pořadí bylo: 1. Svobodné Pačlavice, 2. Ženy
Prasklice, 3. Vdané ženy Pačlavice. Počasí nám sice
opět nevyšlo, ale zábava byla dobrá.
Dne 28. října jsme se zúčastnili také lampionového
průvodu, kde jsou vždy dva ohňostroje, na které se
chodí podívat jak děti, tak i dospělí. Během roku
se uskutečnilo několik brigád, sběr železa, vysázení
80 smrčků kolem hřiště, údržba kurtu, vysekání náletu kolem plotu, stálá údržba kolem dětského hřiště
a spousta dalšího. V tomto shrnutí nesmíme zapomenout na naše fanoušky, kteří s námi (narozdíl od
jiných mužstev) jezdí i na soupeřova hřiště, i na domácím hřišti je účast vždy pěkná. Atmosféra, jaká
byla například při utkání Pačlavice – Drnovice 7:5
nebo při utkání Pačlavice – Švábenice 2:1, se hned
tak nezapomene.
Závěrem nám dovolte poděkovat všem, co nám
fandí, a všechny pozvat na fotbal, posezení na dětském hřišti nebo na některou z našich akcí. Chcete-li
vědět o našich akcích víc nebo se podívat na fotky,
vše najdete na adrese www.sokol-paclavice.cz.
vedení Sokola
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SDH Pačlavice
Tak jako tradičně jsme nový rok zahajovali již
113. Valnou hromadou na KD v Pačlavicích. Účast
byla hojná. V programu jsme hlavně projednávali
plán činnosti na stávající rok. Na závěr schůze byl
podáván skvělý gulášek, který uvařili bratři Vdoleček
a Staněk.

Požární sport: K náplni sboru patří také požární
sport. Jedné takové soutěže se zúčastnilo i naše
družstvo ve složení: Obruča Z., Havelka M., Frkal
J., Lasovský V., Němec P., Vajda R. a Porubský.
Sice se nám moc nedařilo, protože jsme naše borce
půjčili sboru ze Lhoty a nestačili jsme se připravit na
náš závod, ale nevadí. I účast se počítá.

Dětský karneval: Dne 24. ledna 2009 jsme opět pomáhali s organizací dětského karnevalu. U vchodu
děti vítali čtyři šašci (bratři Soldán, Gottwald,
Zdražil, Vdoleček). Děti samozřejmě neodcházely s prázdnou, dostávaly lístečky na občerstvení
zdarma jako každý rok. K tanci a poslechu hrálo duo
ve složení Lukáš Novák a Kamil Kyas. Nechyběla ani
různá vystoupení a největší atrakcí byli kreslíři z Trnek brnek.
Ostatky: Masopust jsme zahájili průvodem masek.
Letos společně se sokoly se nás sešlo přibližně 38.
K dobré náladě přispěla slivovice a občerstvení, které
nám nachystali občané.
Požár u Hanáků: Dne 23. února v 18.45 hod.
byl nahlášen požár rodinného domu v Pačlavicích.
K požáru se první dostavila Jednotka dobrovolných hasičů z Pačlavic. Vzápětí přijeli profesionálové
z Morkovic, Kroměříže a Vyškova. Nesmíme zapomenout také na dobrovolné hasiče z Morkovic a Pornic. Na místě bylo zjištěno, že došlo k rozsáhlému
požáru střechy a druhého podlaží. Pro všechny to
byla nepříjemná záležitost a všichni pevně doufáme,
že takových bude co nejméně.
Stavění máje: Dne 30. dubna jsme se sešli na stavění
máje. Mladí hasiči za pomocí lopat, rýčů a slivovice vykopali 2 metry hlubokou jámu a na nás bylo,
aby se nám podařilo pěkně máju vztyčit. Nejdříve
zavládla panika, protože bylo málo pomocníků na
vyzdvižení 22 metrové máje. Ovšem vůně klobás
z udírny přilákala dostatečné množství chlapů, aby
se nám máj podařilo postavit. S veselou náladou
jsme se nakonec rozcházeli k domovu v pozdních
nočních hodinách.

Sběr železa: Dne 23. května jsme společnými silami
se sokoly provedli sběr železa. Podařilo se nám sesbírat velké množství železa, ovšem cena dnes vykupovaného železa se podepsala i na výsledku celé
akce. Vybráno bylo necelých 7 tun.
Požár sociálních služeb Pačlavice: Ve středu
27. května v 9 hod. byl na linku 150 nahlášen požár budovy Sociálních služeb Pačlavice. Naštěstí se
jednalo pouze o cvičný poplach. Přesto si personál i místní dobrovolníci vyzkoušeli evakuování osob.
Naše jednotka dorazila v počtu tří mužů.
Hodová zábava: Dne 7. listopadu jsme v obci uspořádali hodovou zábavu, na které se sešlo 75 lidí.
I v tak malém počtu se pro všechny přítomné zábava
vydařila a všichni se dobře bavili. O tom svědčí i fakt,
že skupina Tip-Top, která zde celý večer hrála, skončila až ve 3.15 hod. místního ranního času. Je nám
líto, že přišlo málo místních občanů, ale třeba nás
přijdou podpořit v příštích letech. Moc se těšíme.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří rádi
chodí na naše akce a tím podporují naši činnost.
Vřelé díky.
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SDH Pornice
Rok 2009 byl na činnost velmi bohatý. Již v únoru se
uskutečnily tradiční ostatky a to 21. února. Nálada
byla výborná, masky veselé a počasí bylo krásné. Po
letech napadl sníh a svítilo na nás sluníčko.
Koncem února naši členové Martin Dopita, Dušan
Hejkrlík, Milan Dopita a Petr Valouch pomáhali při
požáru v Pačlavicích.
Také ženské družstvo nezahálelo a zahájilo sezónu
malým soustředěním, které se konalo poslední dubnový víkend na chatě Agrodružstva Morkovice na
Skavsku. Soustředění mělo bohatý program: přednáška z prevence a zdravovědy, dále naše velitelka družstva pozvala instruktora z SDH Vrchoslavice, který nám předvedl dýchací přístroj, kyslíkovou
masku a její použití. Hlavním předmětem soustředění bylo seznámení se s hasičskou výzbrojí a technikou provedení požárního útoku. Na soustředění nás
navštívila mužská část našeho sboru se starostou
SDH, která během našeho pobytu na Skavsku osadila trávou námi upravený terén v areálu Zadrevu.
Dne 4. května se uskutečnila v pornické kapli mše
za sv. Floriána, který je patron všech hasičů. Tuto
tradici budeme nadále udržovat. Po mši byli členové SDH pozváni na faru v Morkovicích k malému
pohoštění. Začátkem května proběhl sběr starého
železa. Železo bylo odvezeno do sběrného dvora
v Dřevnovicích.
V sobotu 9. května se na fotbalovém hřišti v Prasklicích konalo okrskové kolo v požárním útoku pro
region Morkovsko. Soutěže se po dlouhé diskuzi zúčastnilo naše družstvo žen, které si muselo vypůjčit
z SDH Morkovice chybějící část výzbroje. Morkovice nám zapůjčily stroj, opasky, helmy, proudnice a
umožnily nám před soutěží nácvik s vodou na letišti
v Morkovicích. I přes krátkou dobu trvání ženského
družstva a jen okrajové znalosti jsme tento požární
útok úspěšně dokončily a umístily jsme se na krásném druhém místě. Toto byla první účast ženského
družstva SDH Pornice na soutěži v požárním útoku
v celé historii sboru. Tímto chci jako velitelka druž-
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stva všem zúčastněným ženám poděkovat a doufám,
že i v příštích sezónách budeme aktivní. Myslím si,
že získaný diplom a pohár jsme si zasloužily.
Na 15. května byla svolána členská schůze, na které
starosta hasičů poděkoval ženskému družstvu za
účast v okrskové soutěži. Dále se probíraly všechny
chystané úpravy areálu Zadrev. Hlavním tématem
této schůze byla příprava na náš hasičský výlet.
Již týden po naší schůzi v budově Zadrevu byla zahájena plynofikace. Tato úprava trvala týden a byly
provedeny nové rozvody topení a zapojen nový plynový kotel spolu s plynovým sporákem. Toto vybavení pořídil OÚ Pačlavice.
V červnu nám ve venkovním přístřešku vystavěl pan
Miroslav Janoštík krb s udírnou, který si sbor pořídil za vlastní peníze. Poděkování patří také členům,
kteří se podíleli na výstavbě. Po dokončení krbu pan
Jiří Rachtava vyzdobil zdi malbou vodní krajiny.
Od června do srpna proběhla sezóna hasičských výletů. Náš sbor se zúčastnil výletů ve Švábenicích,
Lhotě, Pačlavicích, Prasklicích, Osíčanech, Morkovicích a Uhřicích. Před sezónou výletů byla doplněna
sváteční výstroj některých žen sboru.

Dne 18. července jsme v pornické kapli nechali vysvětit hasičský prapor a sošku sv. Floriána, kterou
pro SDH Pornice umělecky vytvořil pan Rachtava.
Po vysvěcení proběhla slavnostní hasičská schůze,
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která byla zakončena večeří. Na tuto večeři byl pozván farář morkovské farnosti.
Dne 19. července se již podruhé uskutečnil hasičský výlet v areálu Zadrev. Letos jsme na výlet byli
lépe připraveni než loni. Terén byl srovnaný a krásně
se zelenal. SDH Pornice slavilo 105. výročí založení.
Výletu předcházelo slavnostní položení věnců u pomníku padlých a na místním hřbitově. Vzpomínkovou řeč přednesl pan Trávníček. Poté jsme před mateřskou školou přivítali zúčastněné sbory a za hudebního doprovodu dechové hudby Šohajé jsme v trojstupu odpochodovali do areálu Zadrev. Počasí nám
přálo a my i hosté jsme strávili příjemné odpoledne.
Koncem července OÚ Pačlavice nechal provést zateplení a novou fasádu na budově Zadrevu. Nový
kabát budově Zadrev sluší.
V pátek 23. října jsme uspořádali již druhý ročník akce nazvané „Uspávání broučků a berušekÿ.
Letos se děti sešly v Zadrevu a odtud vyrazily se
svými lampióny na světýlkový průvod Pornicemi. Po
návratu na děti čekal teplý čaj a sladká odměna.
Akce měla zábavný program plný soutěží, krásný ohňostroj a dětskou diskotéku. Zábavným programem
děti provázely skutečné berušky s broučky. Na závěr
děti uložily berušky k zimnímu spánku.
V sobotu 24. října jsme si domluvili v Litenčicích na
bowlingu relaxační odpoledne, které si určitě v budoucnu zopakujeme.
Dne 14. listopadu byla svolána mimořádná schůze,
na které nám starosta SDH oznámil, že nás 10. listopadu 2009 navždy opustil dlouholetý člen SDH
Pornice pan Josef Karásek. Členem sboru byl od
1. 1. 1971, což je 38 let. Rozloučení se uskutečnilo
16. 11. v pornické kapli, kde se členové rozloučili
s panem Karáskem děkovnou řečí a posledním zasalutováním.
Dne 21. listopadu se konalo školení strojníků, kterého se z našeho sboru zúčastnil pan Petr Valouch.
V prosinci byl proveden nový rozvod elektřiny v budově Zadrevu, který udělali ve svém volném čase

Dušan Hejkrlík a Ladislav Polášek. Ten nám již prováděl elektrické rozvody ve venkovním přístřešku.
I když není členem SDH je naším příznivcem, za což
mu děkujeme. Tento měsíc se Markéta Škrabalová a
Eva Dopitová zúčastnily přeškolení preventistů třetího stupně, které se konalo v Kroměříži.
Gratulujeme naší člence Petře Tesařové k narození
syna. I letos jsme bohatší o novou členku, a to paní
Janu Horákovou, která určitě posílí náš ženský tým.
Na závěr lze říci, že v letošním roce jsme udělali
spoustu práce a to jak v profesní oblasti, tak i na
Zadrevu, kde máme své útočiště. Za tuto práci a
úsilí patří dík všem zde zúčastněným.
za SDH Pornice Mirka Motalíková

SDH Lhota
Sbor dobrovolných hasičů ve Lhotě u Pačlavic se
podílel na řadě brigádnických a kulturních akcí. Již
tradicí se staly únorové Ostatky. V dubnu jsme uspořádali sběr železného šrotu. Vybudovali jsme novou
elektroinstalaci v místním hostinci. Pak následovaly
akce zaměřené na přípravu zábavy a našeho 110.
výročí založení sboru, který jsme spojili se Sjezdem
rodáků. V lese Kamení jsme provedli nový nátěr střechy nad parketem, vyměnili lavičky a celkově uklidili.
V budově hasičské zbrojnice jsme částečně zrekonstruovali vnitřní omítky. Večer před Sjezdem rodáků
jsme uspořádali zábavu, kde nám zahrála skupina
Tip Top Q a nutno říci, že tato akce měla velký ohlas
nejen u místních občanů. Účast byla opravdu vysoká a všem přítomným se zábava velmi líbila. Ráno
5. července jsme pokračovali programem spojeným
s vyznamenáváním zasloužilých členů, dále následovala ukázka staré a nové techniky. V odpoledních
hodinách jsme se slavnostním průvodem přemístili
do lesa Kamení a se všemi přítomnými oslavili za
krásného letního počasí hasičský výlet. Po celý den
nám k poslechu i tanci hrála krojovaná hudba Hulíňané. Během letních měsíců jsme se účastnili dalších hasičských výletů v okolních obcích.
František Oral, kulturní referent
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TJ Sokol Pornice
V roce 2009 měla TJ Sokol Pornice 20 členů. Ženy
a děti chodí celoročně pravidelně cvičit 2× týdně
na jednoduchém nářadí, jako je veslovací trenažér,
leg master, orbitrek, posilovací lavice. Mládež má
oblíbený stolní fotbal, stolní tenis a šipky. Také se
velmi aktivně účastní turnajů ve florbalu a fotbalu.
Za loňský rok se chlapci zúčastnili dvou školních kol
ve florbalu v Morkovicích a jednoho školního kola
ve fotbalu. Absolvovali 2 florbalové turnaje v Osíčanech. Přes zimní období hráli také turnaje ve stolním
fotbalu. 15. srpna 2009 se konal 9. ročník memoriálu
Jiřího Navrátila, i tam jsme měli fotbalovou účast.
Společně jsme také uspořádali turnaj v bowlingu

a kuželkách v Kroměříži. Pro ostatní spoluobčany
jsme o prázdninách uskutečnili táborákové posezení
při kytaře se zpěvem a opékáním špekáčků. Celoročně se provádí úklid sokolské zahrady, byla dokončena vodovodní přípojka, vykopány základy k vybudování nových toalet a nakoupen stavební materiál.
Z kulturních akcí to byla naše účast na divadelním
představení Vídeňské omladiny s názvem „Zdravý
nemocnýÿ, které se konalo v Kroměříži dne 26. listopadu 2009. Každý si odnesl z tohoto představení
velký kulturní zážitek. V příštím roce se rádi podíváme zase ve Vídni.
Všem, kteří se účastní našich akcí děkujeme a těšíme
se na setkání také v letošním roce. „Sportu zdar.ÿ

Zpravodaj zapsala a informace sesbírala Mgr. Jitka Kyasová. Graficky upravil Mgr. Radek Strnadel.
Vydala Obec Pačlavice v dubnu 2010 jako svou 1. publikaci v tomto roce.
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