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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou Zpravodaj Obce Pačlavice, ve kterém Vás chceme informovat o činnosti a aktivitách obce, zastupitelstva,
příspěvkových a zájmových organizací v našich obcích v uplynulém roce.
Obec Pačlavice má 11 členů zastupitelstva, je členem DSO „Mikroregion Morkovskoÿ, členem Svazu
měst a obcí ČR, členem MAS Hříběcí hory, člen
Svazu místních samospráv. Zřizuje 2 příspěvkové organizace – Mateřskou školu Pornice a Sociální služby
Pačlavice. Organizačními složkami obce jsou Místní
knihovna Pačlavice a její pobočka ve Lhotě a Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů Pačlavice.
V loňském roce obec hospodařila na základě schváleného rozpočtu a nečerpala ani nesplácela žádný
úvěr. Majetek obce není zatížený žádným zástavním
právem.

číslo 1/2013

Již delší dobu se snažíme najít správnou cestu pro
zkvalitnění řešení nakládání s odpady v naší obci.
Situace je stále složitější, odpadů přibývá a za jejich
svoz nebo uložení na skládku musí obec vynakládat stále větší finanční prostředky. Proto jsme velmi
potěšeni, že se nám podařilo realizovat projekt na
separaci a svoz bioodpadů z domácností. Zakoupili
jsme vozidlo Ford s pěti kontejnery, štěpkovač a 100
kompostérů, které dostali naši občané zdarma. Kontejnery jsou rozmístěny v našich obcích a pravidelně
vyváženy do kompostárny v Morkovicích.
Děkujeme Vám za aktivní spolupráci a hojné využívání kontejnerů na bioodpad. Vzhledem k tomu,
že bioodpad tvoří více než 40 % komunálního odpadu, je systém odděleného sběru jednou z možností, jak snižovat objem klasických skládek a přispívat k ochraně životního prostředí. V Morkovicích
na letišti je v provozu kompostárna, která slouží pro
všechny občany mikroregionu. Můžete jejich služeb
využít i individuálně. Pracovník technických služeb
je na místě každé pondělí od 15.00 do 18.00 hodin.
Zároveň můžete využít sběrný dvůr v Morkovicích
v areálu technických služeb. Provozní doba je zde
ve středu a v sobotu dopoledne. Zdarma vám zde
uloží a zlikvidují odpad z papíru, dřevo, plasty, textil, elektrospotřebiče, kovy, sklo, nebezpečný nebo
nadměrný odpad. Poplatek je pouze za výkopovou
zeminu, demoliční odpad, pneu nebo nekompletní
elektrospotřebiče.
Úřední hodiny Obecního úřadu Pačlavice
pondělí a středa 7.00–16.30 hod.

Obec Pačlavice

V loňském roce se zastupitelstvo obce Pačlavice
rozhodlo požádat o dotaci na zakoupení zásahového vozidla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
obce. Jednalo se o žádost z rozpočtu Zlínského
kraje na požární techniku a věcné prostředky požární
ochrany. Na návrh Hasičského záchranného sboru
Zlínského kraje byla obci usnesením zastupitelstva
Zlínského kraje č. 0653/Z19/12 schválena investiční
dotace ve výši 180 000 Kč pro nákup zásahového vozidla. Po podpisu smlouvy se Zlínským krajem bylo
zakoupeno 8 místné vozidlo Ford Transit r.v. 1/2007
za cenu 260 000 Kč. Obec Pačlavice přispěla na nákup částkou 80 000 Kč.

Touto cestou je nutné poděkovat Zlínskému kraji
za finanční příspěvek, bez kterého by se jen těžce
v rozpočtu obce Pačlavice hledaly prostředky na zakoupení tohoto vozidla. Všichni také věří, že vozidlo
bude kvalitně sloužit nejen hasičům ale i občanům.
Občané a zejména děti ve Lhotě se mohou těšit
z opraveného fotbalového hřiště. Hřiště bylo srovnáno a podseto trávou, za brankami vyrostly nové
záchytné sítě. Zabudován byl i koš na basketbal a kolem hřiště bylo instalováno 9 laviček.
V Pačlavicích se můžeme těšit z upraveného potoka,
který vyčistily Lesy ČR téměř po třiceti letech.
Dne 27. září 2012 se na Švábce sešli všichni milovníci přírody, aby slavnostně otevřeli opravené prameny. Děti z MŠ Pornice potěšily všechny přítomné
připraveným programem a členové SDH Pornice zajistili občerstvení. Děti si vzaly patronát nad tímto
krásným kouskem přírody a slíbily, že se o studánky
budou starat.
Sirný a železitý pramen, ke kterým můžete nyní dojít po nově zbudovaném chodníčku, byly opraveny
z projektu „Obnovme prameny střední Moravyÿ prostřednictvím MAS Hříběcí hory. Tímto se stala lokalita Švábsko atraktivním turistickým místem k relaxaci.

Údaje o plnění příjmů a výdajů v roce 2012
Rozpočet
Rozpočet
schválený po změnách
Daňové příjmy
6 702 600
6 719 500
Nedaňové příjmy
450 500
694 700
Kapitálové příjmy
60 000
Přijaté transfery
230 000
3 752 132
Příjmy celkem
7 383 100
11 226 332
Běžné výdaje
5 915 800
7 618 482
Kapitálové výdaje
1 467 300
3 607 850
Výdaje celkem
7 383 100
11 226 332
Financování
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Skutečnost
k 31.12.2012
7 350 828,78
718 695,69
65 240,00
3 751 812,51
11 886 576,98
6 692 510,91
2 888 170,80
9 580 681,71
−2 305 895,27
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Dotace přijaté do rozpočtu obce v roce 2012
Účel
Výkon státní správy
Volby do zastupit. krajů
Zásahový dopravní automobil pro SDH Pačlavice
Oprava kaple Pornice II.etapa
Dotace pro SSP p.o. na obnovu zámku Pačlavice – okna
Dotace pro SSP p.o. „Chceme být lepšími profesionályÿ
Aktivní politika zaměstnanosti – VPP
Aktivní politika zaměstnanosti – OP LZZ – VPP
Rekonstrukce hřiště Lhota
Zavedení separace a svoz bioodpadu v obci Pačlavice
Zavedení separace a svoz bioodpadu v obci Pačlavice

V Pornicích jsme pokračovali s opravou místní kapličky. Bylo provedeno odvětrání soklu, nové oplechování, opravena omítka a natřena fasáda kaple.

Poskytovatel
SR
MF
Zlín. kraj
MMR
MK
MPSV, EU
MPSV
MPSV, EU
MMR
OPŽP
SFŽP

Poskytnuto
229 700
69 600
180 000
203 254
245 000
620 932,51
111 969
66 000
240 441
99 162
1 685 754

Čerpání
229 700
33 060,20
180 000
203 254
245 000
620 932,51
111 969
66 000
240 441
99 162
1 685 754

Vratka
0
36 539,80
0
0
0
0
0
0
0
0
0

a mladé hasiče a sociální zařízení. Připravuje se i projekt na rekonstrukci zámku.
Zároveň žádáme o dotaci na zametací techniku,
která poslouží na zametání místních komunikací
a chodníků. Dále je podaná žádost na úpravu prostranství před zámkem v Pačlavicích, kde bude opraveno parkoviště směřující k současné zámecké zahradě, dále sad před zámkem, ze kterého vznikne
dětské hřiště. Vedle obchodu by měla vyrůst komunikace a být opravena odstavná plocha u potoka.
V rámci koncepce rozvoje obce jsme vykoupili pozemky vedle fary v Pačlavicích. Podle územního
plánu je zde navržena lokalita pro stavbu rodinných
domků. V současné době jsou zde vytvořena čtyři
stavební místa. Případní zájemci o koupi těchto pozemků se mohou informovat u starosty obce.

V současné době probíhá kompletní rekonstrukce
hasičské zbrojnice ve Lhotě, kde vznikne sál pro
místní občany, větší knihovna i nové ubytovací prostory pro řidiče. Připravujeme projektovou dokumentaci na rekonstrukci budovy pošty v Pačlavicích. Tato budova by měla být do budoucna využívána jako ordinace lékaře, knihovna, pobočka České
pošty a kadeřnictví. Zároveň připravujeme projektovou dokumentaci na realizaci rekonstrukce budovy
bývalého kina v Pačlavicích, kde by měla být Hasičská zbrojnice s dvěma garážemi, klubovnou pro děti

Na závěr mi dovolte poděkovat všem občanům a dětem, kteří aktivně pracují v organizacích a spolcích.
Velmi si vážím jejich práce a aktivit, které obohacují život v našich obcích. Budeme nadále spravedlivě podporovat jejich činnost, sportovní a soutěžní
aktivity, kulturní programy i jejich péči o přírodu
a vzhled obcí. Děkuji Vám všem za práci vykonanou v loňském roce, za Vaše návrhy, připomínky
a všechny aktivity.
Pavel Čech, starosta Obce Pačlavice
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Činnost kulturního výboru v roce 2012
Vážení a milí spoluobčané, jako každý rok tak
i v uplynulém roce 2012 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 akcí zúčastnili.
Pokračovali jsme v přáních našim jubilantům a to
každou poslední středu v měsíci v rozhlase. Hrajeme
jubilantům, kteří oslavili 70., 75., 80., 85., 90. a od
90 let každý rok své narozeniny. 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 a před8vali jim dárkový balíček s přáním.
První pořádanou akcí v roce 2012 byl zájezd na
jarní výstavu Flora Olomouc, který se konal v sobotu 21. dubna. Ti, kteří se zúčastnili, si prohlédli
nádhernou květinovou expozici a nakoupili květiny
na jarním květinovém trhu.

Čech a za kulturní výbor Olga Dopitová budoucím
školákům popřáli, aby se jim ve škole líbilo a dařilo
a jako dárek předali dětem potřebné pomůcky do
školy. Mezi dárky od mateřské školy byly i píšťalky,
kterými loučící se školáčci Daniel Berecz, Adéla Čechová, Michal Dobřecký, David Havelka, Adam Horák, Peter Marčík, Michaela Obrdlíková, Filip Pučan,
Jiří Soldán a Lucie Stašková svoje působení v mateřské škole hlasitě odpískali. Po slavnostním ceremoniálu děti a všechny přítomné čekalo bohaté občerstvení ve formě bufetu, za které patří dík maminkám přítomných dětí. Zahradní slavnost byla krásnou tečkou za školním rokem před nadcházejícími
prázdninami a za to patří poděkování ředitelce mateřské školy Světlaně Tesařové a také paním učitelkám Ivaně Trávníčkové, Janě Přibylové a všem, kteří
se na této vydařené slavnosti podíleli.

Vydařenou akcí byla oslava Svátku matek, která se
konala 12. května 2012 v kulturním zařízení v Pačlavicích. 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.
Dne 26. června 2012 se v Mateřské škole v Pornicích
konala zahradní slavnost, během níž se děti, které
v září nastoupí do 1. třídy základní školy, loučily
se svojí mateřskou školou. Slavnost zahájil svým vystoupením kouzelník, který se dětem moc líbil a kterého děti odměnily ho velkým potleskem. Poté přišlo na řadu vystoupení dětí, které ukázaly rodičům
i hostům, co pěkného se v mateřské škole naučily.
Končící školkáčci pak předstoupili před své kamarády
i hosty. Každý z nich vystoupil na stupně vítězů, paní
učitelka o něm řekla pár milých vět a přidala i radu
a povzbuzení do budoucna. V tu chvíli byli rodiče
na své ratolesti právem hrdí. Děti si oblékly vlastnoručně malovaná trička jako vzpomínku na mateřskou školu a dostaly i dárečky. Starosta obce Pavel
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Místo tradiční besedy s důchodci jsme loni pořádali společenský večer pro všechny generace, který
se konal 24. listopadu v 17 hodin v kulturním zařízení v Pačlavicích pod názvem „Ta naše písnička
českáÿ. Na tomto hudebním představení se 90 minut zpívali písničky Karla Hašlera, Jaromíra Vejvody,
Karla Vacka a lidové písně známé i neznámé ze všech
koutů naší vlasti. I přes malou účast Vás všech bylo
toto představení vydařené a Ti, kdo se zúčastnili, se
dobře pobavili.

Zpravodaj 2013

V loňském roce jsme vítali malé občánky do života dvakrát a to
20. května a 21. října. V květnu jsme přivítali Janu Gajduškovou, Ondřeje Lujku a dvojčátka Adama a Davida Polišenské z Pačlavic a Marii
Janečkovou z Pornic. V říjnu jsme přivítali Adinu Sklářovou z Pornic
a Josefa Frkala z Pačlavic. Děti byly přivítány v kulturním zařízení
v Pačlavicích spolu se svými maminkami, šťastnými tatínky, dědečky,
babičkami a ostatním příbuzenstvem. O kulturní program se postaraly
děti ze Základní školy v Morkovicích. Uvítacího projevu se ujali členové kulturního výboru spolu 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 a peněžitý dar. Na
závěr se celá rodina vyfotografovala u kolébky, aby měli na tento den
milou vzpomínku.

Občanská
rubrika
V roce 2012 se narodili
Polišenský Adam, Pačlavice
Polišenský David, Pačlavice
Gajdušková Jana, Pačlavice
Lujka Ondřej, Lhota
Sklářová Adina, Pornice
Štancl Dominik, Pačlavice
Frkal Josef, Pačlavice
Páleníček Radim, Pačlavice
Šabata Marek, Pornice

Obyvatelé k 31.12.2012

Na závěr roku již tradičně 30. 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 výtvory adventních věnců, které ozdobily mnohé naše
domovy. Této akce se každoročně zúčastňuje stále větší počet zájemců
i z okolních obcí.
Za uplynulý rok bych chtěla poděkovat všem členům kulturního výboru
za jejich činnost a to paní Vlastě Poláškové, Broni Navrátilové, Janě
Čechové, Jitce Kyasové, Marcele Kuchtíkové, Haně Michové, Pavlíně
Staňkové a Jiřímu Soldánovi. Poděkování patří také všem těm, kteří
nám při jednotlivých akcích nezištně a rádi pomáhají, a také Vám všem,
kteří nás v tom nenecháte sami a rádi se našich akcí zúčastňujete. Vaše
účast a zájem je pro nás tou největší odměnou.

Počet občanů:
– mužů:
– žen:
– děti do 15 let:
– občané nad 60 let:
– přistěhovaní:
– odhlášení:
– narození:
– zemřelí:

859
411
448
102
271
58
34
9
20

Průměrný věk:
– mužů:
– žen:

41,7
44,8

Internetové stránky
Obce Pačlavice
www.obecpaclavice.cz

Za kulturní výbor Olga Dopitová
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Mateřská škola Pornice

Motto:
Dítě je knihou, ze které máme číst
a do které máme psát.

V letošním školním roce naše mateřská škola začala
pracovat podle nového Školního vzdělávacího programu. Při tvorbě tohoto dokumentu jsme přihlíželi
k velikosti školy, k jejímu umístění, materiálním podmínkám, ke složení pedagogického sboru i k cílům,
kam bychom chtěli děti v předškolním věku dovést.
Na základě této analýzy jsme vytvořili školní program, který jsme nazvali „Marťánek objevuje světÿ.
„Mluv, zajímáš mě.ÿ

sehrává významnou roli spontánní učení, založené
na principu přirozené nápodoby. Proto je potřeba ve
všech situacích, které se v průběhu dne vyskytnou,
nejen v didakticky zaměřených činnostech, poskytovat dítěti vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné. Uplatňujeme integrovaný
přístup. Vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků, které nabízejí dětem obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích.

Marťan je imaginární postavička, kterou jsme si vypůjčili od Erica Berneho. Ten ji popisuje naprosto
okouzlujícím způsobem: Marťan je malý človíček,
který přiletěl z Marsu na Zem. Za určitý čas se má
vrátit zpátky na Mars a „vyprávět vše tak, jak to
jeÿ, a ne tak, jak si to pozemšťané myslí, že to je,
nebo jak chtějí, aby si on myslel, že to je. Marťan neposlouchá velká slova ani nevěří statistickým tabulkám. Ale zajímá ho, co lidé skutečně dělají, spíše než
co říkají, že dělají. Úplně jednoduše řečeno: „marťanština ukazuje věci, jaké opravdu jsouÿ. A to je
nádhera.

Realizací takovýchto bloků poskytujeme dětem širokou škálu různých aktivit a nabízíme jim hlubší
prožitek. Jednotlivé vzdělávací oblasti obsahují dílčí
cíle, které jsou dále rozpracovány v Třídních vzdělávacích programech. Tyto dílčí cíle vyjadřují to, co
pedagog sleduje a u dítěte podporuje. Formy vzdělávání se během dne střídají a prolínají – činnosti
spontánní, skupinové, individuální, řízené i frontální.

Malé děti totiž nerozumí chladnému a rozumovému
jazyku dospělých. Abychom je oslovili, musíme si
uvědomit, že mluvíme s tříletým dítětem, které je
v každém z nás. Říkáme tomu schopnost vidět, mluvit a myslet marťansky.
Pokud chceme druhého člověka opravdu oslovit
a pohladit, pokud chceme vybudovat důvěrný vztah,
pokud chceme uspokojit jeho hlad po podnětech,
pak musíme nejprve oslovit toto malé dítě v každém
z nás – onoho malého marťana. Převzato z knihy
Najděte si svého marťana od Marka Hermana.
Při práci s dětmi všech věkových skupin se nám
osvědčilo držet se daných témat. Obsah programu
vychází z běžného života dětí, je pro ně smysluplný,
zajímavý a užitečný. Naše práce má tak určitou posloupnost a témata můžeme v dalších nadcházejících letech rozvíjet a prohlubovat. V procesu učení
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Zařazujeme učení hrou, pokusem, praktickou činností. Učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Podle potřeby zařazujeme odpočinkové činnosti a relaxační chvilky. Škola
zajišťuje dostatek zpětné vazby a uznání všem dětem.

Zpravodaj 2013

V letošním školním roce má naše mateřská škola přihlášených 47 dětí, které jsou z 8 obcí (Pačlavic, Pornic, Lhoty, Prasklic, Uhřic, Koválovic-Osíčan, Švábenic a Morkovic). Je to počet stále stoupající.
Předškolních dětí je letos také početná skupina a to
17. Proto považujeme za velmi důležitou spolupráci
se Základní školou v Morkovicích i Počenicích. Daří
se nám navazovat a zvyšovat počet společných aktivit a programů, které umožní dětem bezproblémový
vstup do základního školství. Při přípravě na školu
nám pomáhají rodiče i děti, zodpovědně přistupují
k zadaným úkolům. Při zápisu do školy jsme sledovali jejich dobré výkony a můžeme říct, že všichni
přispěli k dobrému jménu naší školy. Určitě ale máme
ještě co vylepšovat. Tak například: Odpovídat celou
větou, mluvit spisovně a srozumitelně bez logopedických vad, pracovat tiše, s přesností a pečlivostí,
správně držet psací potřeby a zavazovat tkaničky
taky mnohým nejde. S pomocí rodičů určitě všechno
brzy zvládneme.
I zubní hygiena se stala nedílnou součástí našeho
všedního dne a mateřská škola se zařadila mezi předškolní zařízení preferující zdravý životní styl. Vedeme
děti k získávání a upevňování základních pravidel
osobní hygieny. Během celého roku pracujeme na
projektu „Zdravý úsměvÿ a musíme říct, že dobré
výsledky se dostavují. Patronem tohoto projektu
je diplomovaná dentální hygienistka Monika Ševčíková, která pracuje v Morkovicích v ordinaci MUDr.
Petra Kříže. Poutavě všechny děti motivuje, pomáhá
s prevencí zubního kazu, zajišťuje vybavení potřebné
k zubní hygieně a provádí potřebnou osvětu v péči
o dutinu ústní.
S radostí jsme uvítali i nejedno pozvání na hospodářskou farmu v Pornicích, kde manželé Janečkovi
umožňují dětem seznámit se s chovem zvířat. Kromě
dospělých zvířat máme možnost vidět roztomilá čerstvě narozená selátka a jen tři dny starého hřebečka.
Paní Janečková se nám vždy ochotně věnuje a odpovídá na všechny všetečné otázky. Prožíváme u nich
hezké okamžiky, nezapomenutelné zážitky a dokonalé prožitky. Jsme rádi, že je máme tak blízko a jejich dveře jsou nám vždycky otevřené.

Mezi další dobré spolupracovníky naší mateřské
školy patří rodiče a ostatní příznivci školy jako je
paní Alena Pátíková, Bronislava Navrátilová, Nikola
Staňková a Miriam Soldánová. . . Také s námi spolupracují organizace: Kulturní výbor, Sbor dobrovolných hasičů Pornice, Obec Prasklice, Speciální pedagogické centrum a Pedagogicko-psychologická poradna v Kroměříži.
Oslovujeme také sponzory, kteří se nám snaží
v rámci svých možností pomoci jak finančně, tak
i materiálně. Významnými sponzory mateřské školy
jsou rodiče: Bronislava Ježová, MUDr. Andrea Marčíková Vítkovská, paní Hošáková a mnoho dalších. Nemalou finanční částku 1490 Kč škola obdržela z výtěžku vánoční tomboly, kterou zorganizovaly Martina Dopitová a Petra Smutná. Všem,
kteří ochotně věnovali věcné dary do tomboly, děkujeme a oznamujeme, že vybrané peníze využijeme
na zaplacení maňáskového divadla pro děti na „Zahradní slavnostiÿ při příležitosti rozloučení s předškoláky. Potřebnou pomoc při provozních potížích
nám ochotně poskytují i pánové Jiří Judas, Jaroslav Stratil, Petr Jaroš, Stanislav Zdražil a Milan
Havelka. Velkou podporu máme od Obce Pačlavice
i Prasklice. Všech darů a náklonnosti si nesmírně vážíme a věříme, že pomoc mateřské škole zpříjemní
život především našim dětem.
Máme snahu školu udržovat v dobrém stavu, i když
prostory jsou nevyhovující. Postupně ji vybavujeme
novým, moderním vybavením jako je např. televize,
DVD, PC, sportovní náčiní, jídelní soupravy, osázení zahrady, výukové pomůcky, výtvarné materiály,
hračky atd. Tak umožňujeme dětem příjemně strávit
čas prožitý v mateřské škole.
Pokud máte zájem dozvědět se, jak to v pornické
mateřské škole žije, s radostí Vás uvítáme na našich webových stránkách www.mspornice.cz, kde se
snažíme průběžně o činnosti školy informovat rodiče
i celou širokou veřejnost.
Světlana Tesařová, ředitelka mateřské školy
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Knihovna Pačlavice a Lhota v roce 2012
Hlavním posláním knihoven je půjčování knih a časopisů, ale mnoho dětí i mladých lidí využívá knihovnu i díky počítačům připojeným na internet a vyhledávají si zde zajímavé informace.

dále mají čtenáři k dispozici 2× ročně výměnný fond
o 70 svazcích rozličné literatury – dětské knihy, naučné, detektivky, romány. Podle přání návštěvníků
vypůjčujeme knihy i z morkovické knihovny.

Všechny svazky knih z našich knihoven najdete v katalogu na internetových stránkách
www.knihovnapaclavice.webk.cz, kde jsou i aktuální informace o činnosti knihoven, odkazy na jiné
knihovny či fotogalerie současných i historických
snímků nebo archiv akcí naší knihovny z novin a časopisů.

V roce 2012 bylo v Pačlavicích i ve Lhotě registrováno 86 uživatelů a návštěvnost dosáhla počtu
1 885 čtenářů za rok. Internet byl využit 404×. Celkem v obou knihovnách bylo vypůjčeno 7 598 knih
a časopisů. V katalogu knih na internetu je za rok
2012 registrováno 431 vstupů a bylo zodpovězeno
3 751 dotazů.

Naší snahou je, aby se každý návštěvník cítil
v knihovně dobře a příjemně. Proto se staráme
o hezké prostředí knihoven i přátelskou atmosféru.
Knihovna v Pačlavicích má 2 874 vlastních svazků,

Přidejte se i vy ke čtenářům v našich obcích a obohaťte svůj život o příběhy a zážitky z knih!
Jitka Horáková, knihovnice

Sociální služby Pačlavice, p. o.
Organizace Sociální služby Pačlavice, p. o. poskytuje 3 druhy pobytových sociálních služeb:
• Domov pro seniory – 56 klientů
• Domov pro osoby se zdravotním postižením
(mentálně postižené ženy) – 22 klientů
• Odlehčovací služba – 2 klienti
Organizace má dále živnostenské oprávnění na hostinskou činnost, na základě které nabízí vaření obědů
i pro cizí subjekty – v současné době denně vaříme
cca 150 obědů, z nichž cca 50 je pro cizí strávníky.
Organizace zaměstnává cca 45 pracovníků, v přímé
péči u klientů je 29 pracovníků. Organizace v současné době veškeré své úsilí směřuje do dvou oblastí: Rekonstrukce organizace – nyní probíhá příprava a projektové práce pro stavební povolení, cílem je, aby ubytovací podmínky odpovídaly současným standardům (méně lůžkové pokoje a sociální
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zařízení na pokojích), současně se pracuje na získání
finančních prostředků. Druhou oblastí je zařazení sociálních služeb poskytovaných organizací do střednědobého plánu Zlínského kraje pro období 2015–
2017, snahou je poskytovat novou službu – Domov
se zvláštním režimem pro osoby s demencí.
Internetové stránky
www.socialnisluzby.obecpaclavice.cz
V tomto roce se bude realizovat další etapa ve výměně historických oken v budově zámku, a to ve
2. NP západní strany. Organizace v tomto roce získala od MPSV 2 mil. Kč na projekt transformace
služby Domov pro osoby se zdravotním postižením
– výsledkem dvouletého projektu by mělo být odborné stanovisko k dalšímu fungování služby.
Ing. Radek Jaroš, ředitel

Zpravodaj 2013

SDH Pačlavice v roce 2012
Rok 2012 zahájený 116. valnou hromadou byl pro
náš sbor plný tréninků, soutěží v požárním sportu,
ale také tradičních aktivit. Dále následovaly akce pořádané každoročně spolu se Sokoly, jako je například hojně navštěvovaný dětský karneval uskutečněný 14. ledna 2012, nebo také ostatky 18. února
2012 s 54 hlavým rejem masek. Nesmíme opomenout ani stavění Máje 20. dubna 2012. Máj měřila
úctyhodných 24 metrů. Letos bylo také poprvé použito elektronické čidlo proti krádeži. Stavění se zúčastnilo přibližně 150 lidí. Také proběhl sběr železného odpadu se skvělým výsledkem. Spolu se Sokoly
jsme nasbírali úctyhodných 6 800 kg.
Protože začínala sezóna soutěží v hasičském sportu,
bylo zapotřebí domluvit termíny tréninků jak pro
ženy, tak i pro muže. Také jsme museli vybrat „klubové barvyÿ na dresy soutěžících. Po vzájemné domluvě jsme vybrali šedou a červenou.
V roce 2012 jsme měli 37 tréninků a zúčastnili jsme
se 9 závodů v požárním sportu. Začátky byly pro
některé z nás docela krušné. Výrazný úspěch jsme
však nakonec zaznamenali hned 5. května 2012 na
závodech v Morkovicích. Družstvo „staří pániÿ přivezlo pohár za 1. místo, ženy se umístily na 5. místě
a muži „Aÿ na 6. místě. Nejvíce se nám ovšem zadařilo na okrskové soutěži v Pornicích 26. května
2012: Ženy „Aÿ – 3. místo, Ženy „Bÿ – 2. místo,
Muži „Aÿ – 2. místo. Následovala ještě soutěž na
Medlově, v Chropyni a znovu v Pornicích – tam jsme
zakončili soutěžní maraton.
Naším hlavním úkolem prázdnin je už spoustu let
hasičský výlet pořádaný 7. července 2012. Tento
výlet byl spojen s večerní zábavou. V odpoledních
hodinách hrála kapela Šohajé a na večerní zábavě
skupina TIP-TOP Q. Samozřejmě bylo přichystáno
bohaté občerstvení. Po výletišti pobíhali tygříci, indiáni, princezny a mnoho jiných pomalovaných dětských obličejů. Nepřišli zkrátka ani dospělí, ti si přišli
na své při soutěžích (kuželky, hod bečkou, kroužky
atd.) a hlavně při bohaté tombole.

V roce 2012 se nám také podařilo začít pracovat
s dětmi. Na plánované schůzky kolektivu mladých
hasičů docházelo asi 15 dětí různého věku (3 až
13 let). Děti se postupně učily pojmenovat hasičskou techniku, topografické značky, rozvinutí a zavinutí hadic, čísla tísňového volání a mnoho jiných
užitečných věcí. Ke konci roku jsme se s několika
staršími dětmi zúčastnili v Počenicích soutěže v uzlování. Protože jsme zaznamenali velké nadšení dětí,
budou na 117. valné hromadě přijati za řádné členy
SDH Pačlavice. Vedoucí kolektivu se stane sestra
Zdražilová G. a sestra Staňková N., spolu s bratrem
Obručou Z.

Internetové stránky
SDH Pačlavice
www.paclavice.prodh.cz/sdh

Významnou událostí pro sbor byla koupě automobilu Ford Tranzit pro zásahovou jednotku SDH Pačlavice. Automobil byl pořízen za přispění Zlínského
kraje finanční částkou 180 000 Kč a obce Pačlavice
částkou 80 000 Kč. Z vlastních zdrojů jsme investovali do sportovních hadic 19 514 Kč, upravení hasičské stříkačky 21 036 Kč. Také se dovybavovala kuchyňka kulturního domu v Pačlavicích a to novými
příbory a sklenicemi v hodnotě 2 744 Kč. Výdaje byly
značné, ale i s výdělky jsme spokojeni. To jen díky
hojně navštěvovaným akcím.
Letos jsme se také tichou vzpomínkou museli rozloučit s dlouholetými členy našeho sboru. Dne 2. dubna
2012 s panem Svatoplukem Vašíčkem a bohužel
hned den poté 3. dubna 2012 s paní Marií Zavadilovou.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kdo nás
v naší činnosti podporují a zúčastňují se našich akcí.
Děkujeme.
Kronikář SDH Pačlavice
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SDH Pornice v roce 2012
Myslím, že na Silvestra vyslovená přání všeho nejlepšího do roku 2012 byla vyslyšena a celý rok se nám
v podstatě dařilo plnit to, co jsme měli naplánováno.
Únor byl ve znamení tradičního vodění medvěda, neboli ostatků, které proběhlo 18. 2. I když masek nechodilo tolik, co v předešlém roce, byla to povedená akce s veselím a radostí, které ji vždy provází.
V březnu a dubnu se pokračovalo v dokončení přístřešku pro muzikanty. Byl vydlážděn a zastřešen,
takže jsme se již nemuseli bát nepříznivého počasí
jako v předchozích letech, kdy muzikanti byli jen na
provizorním pódiu z lešení a nad nimi jen igelitové
celty, které v případě většího deště protékaly. Proběhly také další brigády, při kterých se uklízelo ve
zbrojnici a v celém areálu a každoroční sběr železného šrotu. Dne 30. dubna jsme již podruhé postavili májku. Příjemnou atmosféru s námi přišlo sdílet
mnoho nejen místních občanů. Věřím, že i z této
akce se stane tradice.
V dubnu také muži začali opět s přípravou na sportovní sezónu. Příprava družstva žen byla ohrožena,
neboť některé z nás se z osobních či pracovních důvodů nemohly účastnit tréninků a soutěží. A proto
alespoň ty, co zůstaly, trénovaly společně s muži,
kde doplňovaly případné chybějící bratry. V květnu
nám začala sezóna požárního sportu soutěží v Morkovicích, kde 5. května proběhl první ročník soutěže
nazvané „O putovní přilbu Josefa Vašinyÿ. Za náš
sbor se účastnili družstvo mužů a starších pánů.
Dne 19. května následovala soutěž v Počenicích,
která je zařazena do PHL. Další týden, 26. května,
jsme pořádali u nás v Pornicích okrskovou soutěž.
Účastnilo se 10 družstev mužů (Pornice, Vlčí Doly,
Prasklice, Počenice, Pačlavice A,B, Morkovice, Tetětice, Uhřice a Lhota), 5 družstev žen (Pačlavice A,
B, Morkovice, Uhřice, Pornice), a 5 družstev mladších žáků (Morkovice, Počenice) a 5 družstev starších žáků (Morkovice, Počenice, Prasklice). Třešinkou na dortu pak byla účast dvou družstev přípravky
z Morkovic. Počasí nám přálo a věřím, že soutěž do-
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padla ke spokojenosti jak nás pořadatelů, tak i ke
spokojenosti soutěžících. Mohu snad říct, že tenhle
den také byla pro letošní rok zachráněna existence
družstva žen, neboť se na soutěž přišla podívat i děvčata ze Lhoty. Požární sport se jim zalíbil a pak už
následovala domluva na společném trénování a účastech na soutěžích. A kde je dobrá vůle, je možné
vše – přidaly se ještě další ženy ze sboru i mimo něj
a znovu začalo fungovat znovuzrozené družstvo žen.
Odpoledne po soutěži jsme pokračovali kácením
máje, kde byla opět hojná účast místních obyvatel,
ale i členů z jiných sborů, kteří se rozhodli s námi
zůstat po vydařené soutěži. A protože v nás zůstala
stále ještě soutěživost a dobrá nálada, zahráli jsme
si i míčové hry, například fotbálek a vybíjenou.
I červen byl poměrně nabitý – 9. června účast mužů
na soutěži v Litenčicích. I v letošním roce jsme byli
požádáni ředitelkou MŠ Pornice o spolupráci a pomoc při údržbě a zvelebení zahrádky ve školce. Této
prosbě jsme rádi vyhověli a 17. června proběhla brigáda, kde hasiči pomohli s natíráním, skládáním hraček a jinými potřebnými pracemi. Dne 30. června
se Marek Polášek účastnil soutěže Železný hasič
v Prasklicích. Po této velmi náročné soutěži, která
prověřila jeho fyzickou i psychickou zdatnost, se
ještě s muži účastnil soutěže ve Zdislavicích, která
je poněkud jiná, než na co trénují, protože zde vodu
nenabírají z kádě, ale nasáním z požární nádrže.
Od července do srpna jsme se účastnili hasičských
výletů ve Lhotě, Pačlavicích, Prasklicích, Morkovicích, Osíčanech a Uhřicích. Dne 14. července jsme
pořádali výlet u nás. Počasí se proti nám tentokrát
spiklo a celé odpoledne propršelo. Přesto mohu říct,
že jsme vše zvládli i za těchto nepříznivých podmínek. Večer se pokračovalo taneční zábavou až
do pozdních nočních hodin, kdy se konečně počasí
umoudřilo a přestalo pršet, takže si mohl každý užít
příjemný večer. V průběhu těchto prázdninových
měsíců jsme se účastnili také soutěží: 28. 7. – soutěž
v Roštíně, kde mělo svoji premiéru i nové družstvo
žen, 18. 8. – soutěž v Nětčicích (PHL) muži, ženy
i staří páni a 25. 8. – Medlov muži a staří páni.

Zpravodaj 2013

V září se také muži i staří páni zúčastnili soutěže v Chropyni a dne 22. 9. jsme pořádali 1. ročník soutěže „O pohár starosty SDHÿ. Této soutěže
se účastnilo 7 družstev mužů (Pornice, Pačlavice
A, B, Zahnašovice, Morkovice, Počenice a Veselá
u Zlína), 7 družstev žen (Pornice, Pačlavice, Morkovice, Lhota, Počenice, Nětčice a Hodějice) a dvě
družstva starých pánů (Pačlavice, Pornice). Stejně
jako na okrskové soutěži i tentokrát jsme měli třešinku na dortu – byla jí účast družstva „zralých ženÿ.
Toto družstvo soutěžilo v kategorii starých pánů, neboť ženy, které soutěžily, byly všechny straší 30 let
a poskládané jen pro tuhle soutěž z družstev žen
z Morkovic, Pornic a Lhoty. A aby byla recese dokonalá a vypadalo to, že si „děvčataÿ jen tak odskočila
od plotny, místo ve sportovních dresech na start nastoupily v zástěrách a šátcích kolem hlavy. Je nutné
podotknout, že tohle družstvo společně nikdy netrénovalo a některé z žen si v útoku vyzkoušely posty,
na kterých běžně nesoutěží.
Také jsme mohli být přítomni u krásné akce „Otvírání studánky na Švábceÿ, kde jsme koncem září
chystali občerstvení pro přítomné občany. V říjnu se
někteří muži zúčastnili na místní sokolské zahradě
turnaje v nohejbale pořádaném Sokolem Pornice.
Ženy si pak už mimo turnaj zahrály volejbal.
Dne 9. listopadu jsme ve spolupráci s ředitelkou
místní mateřské školy připravili pro děti již tradiční
„Uspávání broučků a berušekÿ, kdy si děti zasoutěžily, do listí ke spánku uložily papírové broučky a
berušky, se světýlkovým průvodem prošly vesnicí, dostaly sladké odměny a teplý čaj a na závěr se mohly
podívat na krásný ohňostroj. Rok 2012 jsme ukončili
výroční valnou hromadou 29. 12.
Internetová stránka: sdhpornice.ic.cz
Na závěr chci poděkovat všem příznivcům sboru za
jejich pomoc, sponzorům za jejich dary, Obci Pačlavice za podporu a členům za obětavou práci. Bez
toho všeho by naše činnost nebyla možná.

SDH Lhota v roce 2012
Rok 2012 byl pro SDH Lhota v několika zásadních
věcech zlomovým. Mnoho uplynulých let se naše činnost zaměřovala pouze na kulturní program v naší
obci.
V loňském roce jsme však přijali do sboru dvě nové
členky – Elišku Branžovskou a Adélu Navrátilovou,
které měly zájem na obnovení ženského hasičského
závodního teamu.
Udělaly tak první krůček k obnovení tradice hasičského sboru ve Lhotě. Děvčatům jsme pořídili pěkné
dresy a ta se s chutí pustila do závodění.
Velký dík tímto patří SDH Pornice, se kterým naše
děvčata trénují a mohly se účastnit několika soutěží. Na hasičském závodě v Pornicích je posílily i
další členky: Mirka Navrátilová a Inka Navrátilová.
Věříme, že děvčata budou i nadále pilně trénovat
a bojovat za Lhotu.
Soutěže se v loňském roce zúčastnili ale i naši muži,
kteří obsadili v Pornicích pěkné 7. místo.
Další činností byl jako každý rok sběr železa v obci,
hasičská zábava a také výlet, na kterém nám hrála
skupina Kozlovka.
Letní bouřka nám ale také připravila nemilou událost. V Kamení po zásahu bleskem spadl strom,
který nám zničil střechu nad výčepem, polámal krov
i lavečky, které se musely opravit a na střeše vyměnit
kus střešní krytiny.
Během roku se také změnil nájemce v pohostinství
a to hned dvakrát. Věříme, že se novým nájemníkům
bude dařit. V letošním roce nás čeká výměna podlahy v pohostinství a také bychom chtěli postavit
pergolu na dřevo.
Přeji našemu sboru, aby se podařilo uskutečnit to,
co jsme si naplánovali a zlepšit tak i kulturní život
v naší obci.

Eva Dopitová, velitelka SDH Pornice
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TJ Sokol Pačlavice
Činnost Sokola dělíme na tu fotbalovou a mimofotbalovou. Co se týká té první, byla velice úspěšná,
protože družstvo Pačlavice „Aÿ odehrálo dobrou sezónu 2011/12 a skončilo s 58 body na druhém místě
(první Otnice 62 bodů). Zároveň hráči dosáhli i rekordu v počtu vítězných utkání v řadě, kdy vyhráli
13 zápasů a získali 39 bodů. Po podzimní části sezóny 2012/13 se mužstvo „Aÿ nachází na 5. příčce.
Mužstvo „Bÿ skončilo v sezóně 2011/12 na 4. místě
a po podzimu je zatím na výborném prvním místě.
Z ostatních fotbalových akcí bychom rádi zmínili
odehrané utkání starších pánů, zúčastnili jsme se vítězně Turnaje mikroregionu Morkovsko, a mužstvo
„Bÿ odehrálo fotbalový turnaj v Tištíně. Fotbalový
rok jsme zakončili silvestrovským turnajem na umělé
trávě v Osíčanech, kterého se zúčastnilo 22 hráčů
a přes 40 fanoušků.
Mimo-fotbalová činnost je bohatá, tak jen stručně.
Začalo se dětským karnevalem, na který přišlo 136
dětí, poté se konaly ostatky, kdy chodilo 51 masek.
V areálu hřiště jsme pořádali dvě zábavy a turnaj
v nohejbale v Pačlavicích za účasti 8 mužstev. Zúčastnili jsme se také nohejbalových turnajů v Dětkovicích a Počenicích. O Vánocích proběhl také turnaj
v hokeji na betonku, kde se nás sešlo i s fanoušky 40.
Velmi úspěšně proběhlo také s tavění a kácení máje,
na které chodí stále více občanů, uspořádali jsme
lampiónový průvod s ohňostrojem pro děti. Na závěr
jsem si nechal první sportovní ples konaný 21. ledna
2012, na který přišlo 153 hostů (leden 2013 to bylo
181 hostů), kteří zde viděli dvě vystoupení a dobře
se bavili. Celkově Sokol začal pořádat více kulturních
akcí, jelikož dnes je každá koruna pro Sokol dobrá.
Je velmi pozitivní, že se této činnosti chopili také
mladí členové a sami se snaží, aby se tímto zlepšily podmínky pro fungování Sokola. To poslední,
co je důležité napsat, je účast na brigádách, kdy
Sokoli společně s hasiči prováděli sběr železa, na

hřišti údržbu šaten, sečení hřiště, hrabání listí a trávy
kolem plotu, vertikutace, lajnování, nátěry laviček.
Bylo doděláno osvětlení, nainstalována světelná tabule, a jako každoročně byla spousta práce kolem
udírny, občerstvení, praní dresů a celkového chodu
Sokola. Celkově je to ohromná spousta práce a přitom hráči trénují středa – pátek a v neděli je zápas.
Takže trenéři a funkcionáři tráví na hřišti spoustu
času.
Na závěr bychom chtěli poděkovat hráčům a všem
co se starali o chod klubu, a pochopitelně fanouškům
za jejich přízeň a všem sponzorům, bez kterých by
to dnes již nešlo. Takže děkujeme a na fotbale zdar!
Vedení Sokola

LED – JAPA OIL, s.r.o.
16 let zkušeností z oblasti olejů a maziv
Nabízíme velkoobchodní a maloobchodní prodej olejů,
automobilových i průmyslových maziv, provozních kapalin,
průmyslové chemie, autochemie, autokosmetiky, filtrů, autobaterií,
doplňků, servisních produktů, speciálních produktů.
Výhody nakupování u nás:
• široký sortiment zboží za rozumné ceny
• pokud si nejste jisti výběrem zboží, kvalifikovaně Vám
poradíme
• prodáváme pouze originální produkty – originální balení
(mimo rozlévaných olejů)
• rozvoz v mikroregionu Morkovsko při nákupu nad 500,- Kč
zdarma!
Rozlévané oleje (do vlastních obalů):
motorové oleje pro osobní i nákladní vozidla
převodové oleje
hydraulické oleje
Morkovice, ul. Komenského – areál Agrodružstva – prodejna je
v prvním patře budovy vrátnice
Provozní doba: pondělí – pátek 7.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Tel.:
Mobil:
e-mail:
www:

573 370 470
724 213 435, 602 747 429, 723 018 409, 724 498 002
obchod@led-japaoil.cz
www.led-japaoil.cz

Zpravodaj zapsala a informace sesbírala Mgr. Jitka Kyasová. Graficky upravil Mgr. Radek Strnadel.
Vydala Obec Pačlavice v červenci 2013 jako svou 1. publikaci v tomto roce.
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