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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, jak jistě víte, již delší dobu se
společně se zastupiteli naší obce snažíme najít správnou cestu pro zkvalitnění řešení nakládání s odpady
v naší obci. Situace je stále složitější, odpadů přibývá a za jejich svoz, popřípadě uložení na skládku
musí obec vynakládat stále větší finanční prostředky.
V loňském roce 2011 jsme ve spolupráci s externí
Zlínskou firmou připravili projekt s názvem „Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Pačlavice.ÿ
Pro projekt se nám podařilo získat dotační podporu
z Operačního programu životní prostředí, a to v celkové výši 90 % připravované investice. Cílem tohoto
projektu je zavedení separace a svozu biologicky rozložitelných odpadů v obci Pačlavice. Součástí realizovaného projektu je i pořízení svozového vozidla
pro obsluhu kontejnerů. Tyto kontejnery budou pravidelně přistavovány do vybraných a předem ohlášených lokalit. Po jejich naplnění trávou a listím budou
odváženy na kompostárnu do Morkovic. Pro zpracování ořezů z údržby zeleně v obci bude pořízen
štěpkovač, jehož používáním dojde k podstatnému
snížení objemu zbytků z údržby zeleně.
Do spolurealizace projektu máte možnost se zapojit
aktivně i Vy, občané naší obce. V rámci tohoto projektu pořídí obec do svého vlastnictví celkem 100
kusů kompostérů o objemu 720 litrů, které budou
na jaře pro zájemce o jejich umístění v rámci vlastních pozemků a zahrad připraveny zdarma k distribuci. Ke každému kompostéru každý obdrží letáček „ jak správně kompostovat.ÿ Podmínkou je, aby
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občané v kompostérech kompostovali výhradně odpady rostlinného původu a s kompostéry šetrně zacházeli. Po 5 letech povinného monitorovacího období projektu se stane kompostér majetkem občanů,
kteří si o něj na úřadě požádali a bude jim přidělen.
Za dotační peníze (poměr dotace je 90 % dotace,
10 % vlastní obecní zdroje) si obec pořídí během
prvního čtvrtletí nový univerzální nosič kontejnerů,
kontejnery, štěpkovač a kompostéry pro občany. Realizací projektu v praxi snížíme narůstající náklady
za ukládání odpadů na skládky, jelikož nebude nutné
vhazovat zeleň do komunálního odpadu a připravíme
se jako obec na připravovanou novelu Zákona o odpadech, která třídění zeleného odpadu ustanoví jako
povinnost. Potom bychom stejně museli realizovat
opatření obdobného charakteru, ale samozřejmě za
vlastní prostředky. Jedině ve spolupráci s Vámi, občany naší obce, lze dosáhnout účinného, efektivního
a bezproblémového fungování celého projektu, jehož investiční náklady dosáhnou 1 993 950 Kč, přičemž podíl obce bude 199 000 Kč. Jsem rád, že se
nám podařilo tuto dotaci v roce 2011 získat a že se
naše obec stala úspěšným žadatelem o dotace také
v rámci Operačního programu životní prostředí.

Obec Pačlavice

S prvními jarními slunečními paprsky bych Vás chtěl
pozvat na vycházku k rybníku na Švábce. Revitalizace rybníka byla úspěšně dokončena, zpevněna je
příjezdová cesta k rybníku, upraveno okolí. V letošním roce proběhne ještě obnova studánky (sirného
pramene) u rybníka. Tímto by se mohla stát lokalita
švábsko atraktivním místem pro turistiku a odpočinek. Rybník se nebude dále pronajímat a zůstane
pod správou obce Pačlavice.

V roce 2012 budeme žádat o dotace na rekonstrukci
hřiště ve Lhotě a na traktorek k údržbě chodníků.
V plánu je také rekonstrukce hasičské zbrojnice ve
Lhotě.

V loňském roce se nám podařilo zrealizovat projekt
na opravu kaple v Pornicích. V rámci opravy byla
vyměněna okna, poškozený krov na střeše kaple,
položena nová krytina nad schodištěm a proveden
nátěr střechy o ploše 230,5 m2 . Celkové náklady na
akci činily 248 650 Kč, z toho byl příspěvek Ministerstva pro místní rozvoj 174 055 Kč (70 %) a příspěvek obce Pačlavice 74 595 Kč (30 %). Letos bychom
chtěli dokončit opravu kaple a obnovit její fasádu.
Další akcí roku 2011 bylo zpřístupnění místa k internetu v knihovně ve Lhotě. Celkové náklady byly
ve výši 32 321 Kč. Z toho činila dotace 22 000 Kč
(67,98 %) z Ministerstva kultury.
Z dotace jsme pořídili do knihovny počítač, monitor,
tiskárnu, stůl pod počítač a novou židli.
Po mnoha letech se podařilo vybudovat chodník
a osvětlení v Pornicích ke hřbitovu. Lidé tak nemusí používat hlavní frekventovanou cestu. Další
akcí bylo vybudování chodníku a příjezdové cesty vedle kulturního domu v Pačlavicích. V současné době
je možné již využívat bezbariérový vstup do sálu.
Hodnota těchto dvou akcí činila 595 687 Kč.
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V letošním roce obec Pačlavice obdržela účelovou investiční dotaci od Zlínského kraje na nákup věcných prostředků požární ochrany v částce
180 000 Kč, na nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku obce Pačlavice.
Každý rok se snažíme spravedlivě podporovat činnost organizací a spolků v obcích, které pečují
o sportovní vyžití a volnočasové aktivity občanů
a dětí, o přírodu a kulturu v obcích.
Velmi rád bych vyzdvihl činnost hasičů z Pačlavic.
V loňském roce se jim podařilo secvičit dvě družstva mužů, dvě družstva žen a jedno mužstvo starých pánů. Se ctí se zúčastnili několika hasičských
soutěží. Taková aktivita je obdivuhodná a je dobrým
příkladem pro naši mládež.
Velmi si také cením práce hasičů z Pornic, kteří dokázali zvelebit areál bývalého Zadrevu a vytvořili zde
příjemné místo pro kulturní vyžití. Pornický sbor je
velmi úspěšný na hasičských soutěžích a loni dokonce uspořádal nultý ročník soutěže „O pohár starosty SDH Porniceÿ za účasti sborů Pornice, Pačlavice, Morkovice a Těšánky.
Pestrá je i činnost Sokola Pačlavice, který organizuje v obci sportovní a kulturní akce celoročně téměř
každý víkend. Letos poprvé uspořádali svůj první
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sportovní ples, který měl velký úspěch. Všechny tyto
aktivity organizují lidé, kterým není líto věnovat
svůj volný čas pro ostatní. Patří jim obrovský dík
a uznání.
Ve Zlínském kraji žije v porovnání s jinými českými
a moravskými regiony největší procento lidí, kteří
zůstávají po celý život věrni rodné hroudě. To je
jeden z poznatků loňského sčítání lidu. Zastupitelstvo obce si uvědomuje, že musíme vytvářet takové
podmínky pro občany, aby neodcházeli žít do měst
či jiných obcí. Již dlouhou dobu jsme se zamýšleli
nad problémem nedostatku nových stavebních míst.
Proto jsme nechali zpracovat návrh územního plánu
obce a tak zajistit udržitelný rozvoj území. V loňském roce jsme zrealizovali projekt „Regenerace plochy bývalé zámecké zahrady Pačlavice.ÿ Záměrem je
obnova zahrady do podoby nového obecního parku.
Část plochy by měla být využita pro stavbu šesti rodinných domů a jednoho bytového domu, část je plánována na výstavbu mateřské školy s dětským hřištěm. Projekt byl spolufinancován Zlínským krajem,
náklady na něj činily 192 000 Kč, příspěvek obce byl
39 000 Kč.
Na sklonku roku se po mnoha letech podařilo vykoupit parcely vedle fary v Pačlavicích. I zde je počítáno
v dalších letech s výstavbou rodinných domů.

vat kvalitu života a životního prostředí na venkově.
Díky programu LEADER vznikla nová síť hipostezek, která prochází i přes naše obce. Byly vybudovány nové odpočívky s úvazišti, mapami a rozcestníky.
Vážení a milí spoluobčané, v dnešní době se každý
den hovoří o krizi, o strachu z budoucnosti. Krize tu
byly vždy. Slouží k tomu, aby nás upozornily na skutečnost, že děláme něco špatně. Dovolte mi, použít
na závěr slova Tomáše Bati z roku 1932: „Historie
se opakuje a měli bychom se z ní poučit. Příčinou
krize je především morální bída. Přelom hospodářské
krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To,
čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je jiné
jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho
lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze
sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu.
V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme
žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému
majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy,
nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat
a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu,
je třeba překonat krizi důvěry. Technickými zásahy,
finančními a úvěrovými ji však překonat nelze. Důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním
hlediskem a osobním příkladem.ÿ
Nenechme se proto vystrašit a trvejme na zachování naší úrovně a kvality života. Přispějme k tomu
sami naším optimismem, spoluprací, aktivním životem v obci.

Naše obec je členem sdružení „Místní akční skupiny Hříběcí hory – sdružení pro rozvoj regionu Západní Karpaty.ÿ Toto sdružení se snaží svou činností
podporovat život na vesnicích, rozvíjet a zlepšo-

Na závěr mi dovolte poděkovat Vám všem občanům, organizacím, členům zastupitelstva a zaměstnancům obce za práci vykonanou v loňském roce, za
Vaše názory i připomínky a všechny aktivity, které
obohacují náš život v obci.
Pavel Čech, starosta Obce Pačlavice
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Činnost kulturního výboru v roce 2011
Vážení a milí spoluobčané, jako každý rok, tak i v uplynulém roce 2011 se členové kulturního výboru snažili
svou činností zpříjemnit kulturní život v našich obcích a bylo jen na Vás všech, zda se těchto kulturních
programů zúčastníte.
Každou poslední středu v měsíci přejeme v místním
rozhlase našim jubilantům, kteří oslavili kulaté 70.,
75., 80., 85. a 90. narozeniny a od 90 let oslavencům
každý rok. Rádi a s potěšením také na přání zahrajeme každému jubilantovi i mimo tento stanovený
věk. Dále starosta obce spolu s členkami kulturního
výboru osobně přejí jubilantům při kulatých narozeninách 80, 85 a 90 let, a od 90 let každý rok a předají
dárkový balíček.

tin Hub, Aleš Krček, Marie Horáková a Daniel Květoň. Na závěr jsme se všichni rozloučili s paní ředitelkou Alenou Pátíkovou, která 31. července 2011 odcházela do zaslouženého důchodu. Poděkovali jsme
ji za dlouholetou kvalitní práci v naší mateřské škole
a popřáli mnoho zdraví a spokojenosti v další etapě
života. Při této příležitosti se představila všem přítomným nová paní ředitelka paní Světlana Tesařová,
které také přejeme mnoho úspěchů a spokojenosti
v naší mateřské škole.

První pořádanou akcí v roce 2011 byla oslava Svátku
matek, která se konala 7. května 2011 v kulturním
zařízení v Pačlavicích. Maminkám zazpívaly a zatančily děti Mateřské školy v Pornicích a děti Základní
školy v Morkovicích, aby je potěšily a poděkovaly
za jejich lásku a péči. Pro všechny zúčastněné bylo
přichystáno malé občerstvení.
Dne 23. června se děti loučily se svojí mateřskou
školou. Budoucí školáci si pro paní učitelky, přítomné maminky a své kamarády připravili každý
něco výjimečného. Někteří postavili bojové letadlo,
někteří zarecitovali básničku nebo zazpívali písničku.
Všichni nám ukázali, že se v mateřské škole něco
naučili a také, že se v té veliké škole neztratí a budou mateřskou školu dobře reprezentovat. Této slavnostní události se zúčastnili starosta obce pan Pavel
Čech a za kulturní výbor paní Olga Dopitová. Starosta a ředitelka mateřské školy paní Alena Pátíková
popřáli dětem, aby se jim ve škole líbilo a aby jim
byly dobré známky odměnou za pilnou práci. Paní
ředitelka Alena Pátíková a paní učitelky Ivana Trávníčková a Jana Přibylová děti pasovaly z předškoláků
na školáky a předaly jim šerpu, aby měly na léta strávená ve školce milou vzpomínku. Za kulturní výbor
při Obci Pačlavice předal pan starosta dětem dárek
v podobě potřebných pomůcek do školy. S naší mateřskou školou se loučili tito budoucí školáci: Adam
Vylíčil, Aneta Navrátilová, Simona Obrdlíková, Mar-
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V neděli 23. října se v Pačlavicích uskutečnilo slavnostní vítání dětí do života. Přivítáni byli Karolína
Škopíková, Karolína Valouchová, Natálie Mičulková
a Matěj Havelka 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 včele se starostou
obce, 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, květina a peněžitý dar. Na závěr se celá rodina vyfotografovala u kolébky, aby měla na tento den milou
vzpomínku.
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Dne 25. listopadu proběhla v kulturním zařízení
v Pačlavicích již tradiční „Dílna na zhotovení adventních věncůÿ pod vedením paní Jany Čechové.
Této akce se zúčastnili nejen dospělí, ale i děti. Výsledkem byly opravdu originální nápady a krásné výtvory adventních věnců, které ozdobily mnohé naše
domovy.

Občanská rubrika
V roce 2011 se narodili
Justýna Raclavská, Lhota
Karolína Škopíková, Pačlavice
Karolína Valouchová, Pornice
Natálie Mikulková, Pačlavice
Valérie Tinková, Lhota
Matěj Havelka, Pačlavice
Zdeněk Zbořil, Lhota
Marie Janečková, Pornice
Opustili nás v roce 2011

Jako každoročně, tak i v roce 2011 se 19. listopadu uskutečnila v Pačlavicích tradiční Beseda s důchodci. Besedy se zúčastnili senioři z Pačlavic, Lhoty
i z Pornic. Přišli si posedět, popovídat si se svými
známými, kamarády a přáteli. Ještě než si mohli popovídat, přišly za nimi děti z mateřské školy v Pornicích, které si pro seniory a také přítomné rodiče
nacvičily krásné vystoupení a tím všem připravily neopakovatelný zážitek, za který dětem i paním učitelkám patří velký dík. Na závěr besedy zahrál a zazpíval pan Ladislav Tesař se svými kolegy. Pro všechny
bylo připraveno malé pohoštění a dáreček ve formě
vánočního svícínku na připomínku příjemně prožitého odpoledne.
Na závěr bych chtěla poděkovat jménem svým i celého zastupitelstva všem členům kulturního výboru
za jejich činnost v uplynulém roce. Také děkuji všem
těm, kteří nám pomáhají a podporují nás. Patří jim
velký dík. Přáním nás všech je, aby se pořádaných
akcí účastnilo co nejvíce spoluobčanů.
Za kulturní výbor Olga Dopitová

Štěpánka Ptáčková
Ludmila Lejsková
Vlasta Čepičková
Květoslava Večeřová
Marek Frkal
Milan Sekanina
Josef Ulman
Zdenka Pavlínová
Otto Dopita
Marie Fránková
Renata Podhajská
Jindřich Bleša
Anežka Polášková
František Mariánek
Marie Adamová
Marie Kouřilová
Věra Jašková
Bedřich Strnadel
Drahomila Štěpánková
Jan Soukeník
Josef Konečný
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1950
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1912
1922
1945
1929
1924
1924
1928
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1952

Pornice
Pačlavice
Pačlavice
Pačlavice
Pačlavice
Pačlavice
Pačlavice
Pačlavice
Pornice
Pačlavice
Pačlavice
Pačlavice
Pačlavice
Pačlavice
Pornice
Pačlavice
Pačlavice
Pornice
Pačlavice
Pačlavice
Pačlavice

– Soc. sl.
– Soc. sl.
– Soc. sl.
– Soc. sl.

–
–
–
–

Soc.
Soc.
Soc.
Soc.

sl.
sl.
sl.
sl.

– Soc. sl.
– Soc. sl.
– Soc. sl.
– Soc. sl.

V roce 2011 se do našich obcí přihlásilo k trvalému
pobytu 32 osob, z toho 8 do Domova důchodců.
Odhlásilo se 21 osob.
Internetové stránky Obce Pačlavice

www.obecpaclavice.cz
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Knihovna v roce 2011

SDH Pačlavice v roce 2011

„Knihovny jsou jedním nekonečným příběhem, který
se lidé učí číst. Nabízí tisíce příběhů, představují
stovky autorů, mají přehled v krásné literatuře jako
nikdo druhý. Knihovny jsou především místem setkávání.ÿ

Začátkem roku přesněji 6. ledna 2012, jsme zhodnotili své výsledky a naplánovali nové akce na 116.
Valné hromadě. Důležitým rozhodnutím bylo přijmutí 12 nových, hlavně mladých členů sboru. Pevně
doufáme, že postupně budou přebírat naše zkušenosti a budou našimi pokračovateli.

Zřizovatelem knihoven je Obec Pačlavice. Knihovna
v Pačlavicích je otevřená pro veřejnost každý pátek od 14 do 17 hodin. Nabízíme knihy naučné,
beletrii a časopisy. Provádíme archivaci Týdeníku
Kroměřížska a časopisů po dobu tří let. Archivujeme též všechny zpravodaje naše i regionální. Nabízíme regionální literaturu a na pokyn starosty
obce shromažďujeme i články z novin o našich obcích. Dále nabízíme k nahlédnutí fotoalbum historických fotografií. Všechny tyto a jiné informace
(Otta Kříž, Dr. Soukup a jiné) se dozvíte i přes internet na www.paclavice.cz, www.obecpaclavice.cz
a www.knihovnapaclavice.wz.cz.
V roce 2011 měla knihovna Pačlavice 2 791 knih
knihovního fondu, 130 knih výměnného fondu z ministerstva kultury a 50 knih z knihovny Morkovice.
Máme 75 registrovaných čtenářů, z toho 9 žáků. Návštěvníků bylo loni v knihovně 859, z toho 310 na
internetu. V knihovně jsou dva počítače, které využívají občané a hlavně děti. V roce 2011 bylo půjčeno
4 053 knih a časopisů. Vstupů na webové stránky
bylo 2 661, do katalogu knih 167 a dotazů v katalogu bylo 1 586. Všechny knihy lze najít na každém
počítači na internetových stránkách knihovny.
Knihovna ve Lhotě je otevřená pro veřejnost každý
pátek od 16 do 18 hodin. Tato knihovna má též
počítač pro veřejnost. V roce 2011 měla knihovna
1 584 knih knihovního fondu a 12O knih z výměnného fondu. Registrovaných čtenářů je ve Lhotě 16,
návštěvníků loni bylo 727, výpůjček 3 595, z toho
časopisů 916. Obě knihovnice se snaží vyjít vstříc
všem požadavkům občanů. Máme možnost sehnat
na požádání knihy i z jiných knihoven.
knihovnice Jitka Horáková a Milada Drábková
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V roce 2011 organizace uspořádala mnoho akcí, na
kterých se spoluúčastníla se Sokoly. Jmenovitě to
byl dětský karneval 22. ledna, tradiční ostatky, kácení a stavění Máje, sběr železného odpadu.

Tradičně jsme uspořádali hasičský výlet, který se
konal 9. července. Myslím si, že každý si přišel na
své. Nejen dospělí, pro které byla nachystána bohatá
tombola, skvělé občerstvení a nějaké ty soutěže, ale
i děti. Letos poprvé jsme zkusili malování na obličej
a oslovili jsme slečnu Soldánovou M. a pana Zdražila
S., kteří se toho se zájmem ujali. Nutno podotknout,
že dětí bylo spousta. Akce se zdařila také díky velice
pěknému počasí. Nesmím zapomenout ani na to, že
se náš sbor také zúčastnil všech okolních hasičských
výletů.
Loňský rok bude pro náš hasičský sbor významným mezníkem v požárním sportu. Poprvé v historii
sboru byla založena ženská družstva. Byla to družstva hned dvě. Jejími členkami jsou: Brablíková E.,
Lejsková A., Kaňová S., Petříková V., Soldánová M.
st., Soldánová M. ml., Staňková P., Staňková N.,
Štěrbová L., Vdolečková E., Voznicová M., Zava-
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dilová M., Zdražilová G. Tyto ženy začaly trénovat
7. června 2011 a hned 21. června 2011 se zúčastnily s našimi muži první soutěže v Litenčicích. Byl
to memoriál Pavlů Měrkových. Naši muži skončili
z 11 družstev na krásném 7. a 8. místě a ženy ze 7
družstev na 5. a 6. místě. Tím ovšem nebyl našim
úspěchům konec.
Na další soutěži 27. srpna 2011 „O Medlovského žabákaÿ byly naše ženy na 3. místě a muži na 9. místě
ze 13 družstev. Naše tréninky 2× týdně se skutečně
vyplácely a 10. září 2011 na Memoriálu Jana Zapletala se ukázalo, že vytrvalost růže přináší. Tentokrát
ženy skončily na vynikajícím 2. místě.
Náš čtvrtý závod se konal v Pornicích. Nastoupila
4 družstva a všechna se skvěle umístila. Dokonce
jsme měli jedno první místo, a to získalo mužstvo
soutěžících nad 35 let, kteří závodili poprvé.

také nové hadice, přilby, opasky a savice v hodnotě
27 134 Kč. Dotace od obce Pačlavice, které činily
20 000 Kč, jsme použili na vybavení hasičárny (sada
savic + koš), materiál na výrobu vozíku na převoz
čerpadla a stan. Dotace byla zcela vyčerpána.
Jediným smutným bodem byl odchod našeho nejstaršího člena základny Františka Mariánka.
A co říci závěrem – hlavně poděkování všem, kdo
nás podporují.
Kronikář SDH Pačlavice

SDH Lhota v roce 2011
Rok 2011 nebyl pro Sbor dobrovolných hasičů ve
Lhotě u Pačlavic moc úspěšný. I přesto se nám podařilo udělat něco pro kulturu v obci. Jako každoročně
jsme uspořádali ostatky a tradiční hasičský výlet. Na
výlet nám nepřálo počasí, ale i přesto se vydařil.

Tím ovšem naše aktivita v loňském roce nekončila.
V listopadu jsme ještě pořádali hodovou zábavu, na
které byla opět hojná účast. Pivo, víno teklo proudem. Také jsme zkusili poprvé uspořádat Mikulášskou diskotéku pro dospělé, která se také velice vydařila. Nutno podotknout, že by se nám tolik nedařilo bez podpory všech fanoušků a lidí, kteří se rádi
účastní našich připravovaných akcí.
V loňském roce se také hodně investovalo. Pořídili
jsme nové uniformy v hodnotě 7 927 Kč, koupili se

Na jaře se uskutečnil sběr železa, kde se nám podařilo nasbírat 23,76 tun. V průběhu roku probíhaly
také brigády na údržbu hasičské techniky a výletiště
v lese Kamení. Celkem bylo odpracováno 150 brigádnických hodin.
Kulturní referent
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Mateřská škola Pornice
Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou
přirozené výchovy a položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem
podle jejich možností, zájmů a potřeb. Naší snahou je nadále rozvíjet péči
o děti se specifickými vzdělávacími potřebami – děti s vadami řeči a děti
talentované. Naší velkou snahou je umožnit dětem prožít den v mateřské
škole plný radosti, volnosti, krásných vztahů a nevšedních zážitků. Pěstovat
vztah k rodné obci a okolí, vést je k pozitivnímu vztahu ke kulturním tradicím
a zvykům obce, rozvíjet komunikativní dovednosti, lásku k rodině a rodičům.
Tedy postupně děti vybavovat kompetencemi důležitými pro celý jejich další
život. Pro dosažení těchto cílů je naší snahou získat rodinu dětí a přispívat
k rozvíjení partnerských vztahů rodičů a pedagogů.
Před zahájením školního roku 2011–2012 bylo ve
školce docela rušno. Došlo ke změně vedení mateřské školy, kde na místo paní ředitelky Aleny Pátíkové
nastoupila Světlana Tesařová. Touto cestou moc děkujeme bývalé paní ředitelce za cenné rady, předané
zkušenosti a za velký přínos v budování a rozvoji
školy. Svým srdečným přístupem zanechala nezapomenutelnou stopu v mnoha dětských duších.
Tak jako v ostatních školních zařízeních proběhl před
prvním školním dnem generální úklid i v naší mateřské škole. Ohromnou pomocí nám při nelehkém
úklidu půdy byli dobrovolní hasiči z Pornic, kteří pod
vedením pana Petra Jaroše o pomoci nemluví, ale
rychle a dobře jednají. Děkujeme! Těšíme se na další
již domluvenou spolupráci při údržbě a zvelebování
školní zahrady.

Šťastné dětství začíná
výběrem správné
mateřské školy.

Jsme potěšeni. Přestože je kapacita školy stanovena
na 50 dětí, prostory a ani vybavení nám bohužel neumožňují uspokojit všechny žádosti rodičů.
Internetové stránky mateřské školy

www.mspornice.cz
Představujeme nové logo naší školky: „Marťánekÿ
objevuje svět, na všechno se ptá: „Proč?ÿ Učí se
žít. . . Naše odpověď: „Mluv, zajímáš mě.ÿ Nabízíme
nové webové stránky www.mspornice.cz – správce
pan Radek Strnadel, aktuální informace, konané
akce, dokumenty.

Nový školní rok byl opět zahájen třemi pedagogickými pracovnicemi – Světlanou Tesařovou, Ivankou
Trávníčkovou a Janou Přibylovou. Paní Květoslava
Sklářová je správní zaměstnankyní starající se dobře
nejen o provoz budovy, ale i o úklid a stravování.
Ranní dovážení našich ratolestí z okolních obcí spolehlivě a zodpovědně zajišťuje paní Bronislava Navrátílová.
Mateřskou školu navštěvují děti ze Lhoty (1), Pačlavic (14), Pornic (5), Prasklic (10), Osíčan-Koválovic
(3), Švábenic (2), Uhřic (1) a Morkovic (6). Tento
školní rok máme celkem 42 zapsaných dětí, což je
o 5 více než v letech minulých a žádostí stále přibývá.
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Čistíme si denně zoubky a spolupracujeme s dentální
hygienistkou paní Monikou Ševčíkovou. Naturprodukt, s.r.o. – sponzor kvalitních kartáčků a past pro
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všechny děti. Spolupracujeme s kulturním výborem
v Pačlavicích – vystoupení dětí z MŠ na besedě s důchodci. Vyrábíme z přírodnin, pouštíme draky, uspáváme broučky, pečeme cukroví, učíme se. . . Fotíme
se pro radost našich nejbližších. Máme zlaté nejen
maminky – připravily Mikulášskou besídku (J. Horáková, J. Čechová, L. Pučanová, B. Navrátilová),
udržujeme tak tradice.

TJ Sokol Pornice
V roce 2011 byla naše členská základna v počtu
19 členů. Ženy a děti jako každoročně pokračovaly
v pravidelném cvičení na jednoduchém nářadí jako
je orbitrek, posilovací lavice, leg master, veslovací
trenažér a stolní tenis, cvičilo se přes zimní měsíce
2× týdně.
Na sokolské zahradě bylo znovu obnoveno volejbalové hřiště a v září se zde pořádaly pravidelné víkendové zápasy ve volejbale, nohejbale a badmintonu přes síť. I nadále se pokračuje v pravidelných
brigádách, při dostavbě sociálního zařízení a úklidu
sokolské zahrady.

Sportujeme netradičně na SPgŠ v Kroměříži – nafukovací trampolínová dráha – Aitrack. Připravili jsme
vánoční besídku pro rodiče a ostatní přátele školy.
Jezdíme za kulturou – divadlo Zlín – veselá pohádka
„Jak si spolu hráli.ÿ Navštívili jsme Základní školu
Morkovice – 1. třídy a naše bývalé kamarády. Ukázali jsme na třídní schůzce, jak se hrou připravujeme
na školu. Od paní učitelky z 1. třídy ZŠ Morkovice
jsme dostali cenné informace o školní zralosti. Zúčastnili jsme se indiánského zápisu do 1. tříd a šlo
nám to skvěle. Poznáváme řemesla – malíře, truhláře – malujeme s panem S. Zdražilem, sestavujeme
nové skříňky s panem J. Judasem a J. Stratilem.
Používáme novou myčku na nádobí, nové telefony
s levným voláním, zakoupili jsme další nové lůžkoviny, knihovny a skříňky na výtvarný materiál i chybějící šatní skříňky pro děti. Žádáme o finanční příspěvky s dobrou odezvou – Obec Prasklice – děkujeme! Plánujeme další zábavné programy pro děti,
pro maminky. Chystáme zápis do mateřské školy,
rozloučení s předškoláky, pohádkový výlet a kdo ví,
co nás ještě osloví, ale o tom zase příště.
Světlana Tesařová, ředitelka mateřské školy

Byl proveden svoz kovového odpadu v obci a tímto
chceme poděkovat všem zúčastněným občanům.
Pro naše nejmenší bylo pořádáno sportovní soutěžní
odpoledne, kdy děti plnily různé úkoly, absolvovaly
překážkové dráhy, soutěžily ve skocích v pytli, házení
na cíl. . . , vždy se sladkou odměnou. V letních měsících se naše mládež bavila hudbou a promítáním
filmů na plátno přes PC. Také byly uspořádány letní
táboráky při kytaře, které se vždy nesou v přátelské
atmosféře, k nímž přispělo i opékání špekáčků.
Podzim byl ve znamení pořádání halloweenu, kdy
děti s pomocí dospělých tvořily z dýní strašidýlka
a různé příšerky. Byla to také moc hezká přehlídka
převleků a kostýmů. S politováním musíme opět
konstatovat, že z nepochopitelných důvodů vystavené dýně byly do druhého dne z většiny odcizeny,
zbytek zničen a rozházen po celé sokolské zahradě.
Naskýtá se tedy otázka „kdo a proč?ÿ, když mají
všichni možnost se těchto pořádaných akcí účastnit.
Před mikulášskou akcí bylo organizováno našimi
členkami zdobení perníků, kde jsme si mohli vyzkoušet šikovnost, zručnost a mnohému se také přiučit.
Těšíme se na další spolupráci i v roce letošním.
Sportu zdar!
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TJ Sokol Pačlavice
Celý rok 2011 lze hodnotit jako velmi příznivý
a úspěšný a to ve všech oblastech TJ Sokol. Nejvíce
vynikají akce sportovní. Po skončení jarní části sezóny skončilo „Aÿ mužstvo na historicky nejlepším
2. místě v okresním přeboru. Mužstvo „Bÿ, které
bylo v Pačlavicích poprvé v historii založeno, překvapilo a skončilo také na 2. místě. Naši žáci pak
obsadili 5. místo a je jen velká škoda, že z důvodu
malého zájmu hráčů, ale i některých rodičů, nemohou pokračovat. Tímto také musíme poděkovat jejich trenérům, kteří je vedli několik roků a ke konci
jim dělali i taxikáře, protože většina rodičů neměla
zájem děti vozit. Proto jsme také museli založit přípravku, ale po počátečním nadšení, kdy se tréninku
na hřišti a pak v kulturním domě účastnilo 6 až 8
dětí, byla účast na podzim jen 2 až 3 děti, což je
opravdu málo. Do budoucna jistě vyvineme úsilí, aby
byla na našem hřišti vidět především mládež, ale pro
toto zviditelnění je potřeba kladného přístupu všech
– od rodičů dětí počínaje.
Po podzimní části je mužstvo „Aÿ na 5. místě
a mužstvo „Bÿ na 6. místě. Co nás těší, jsou návštěvy na našich zápasech, kdy chodí spousta lidí
a dobře se baví. K tomu jistě přispělo ozvučení
hřiště, které zajistila firma Agropt spol. s r.o. a na
jarní zápasy nová světelná tabule, která jistě přispěje
k dobré atmosféře na stadionu. Zmínit se musíme
i o výborně zajištěném občerstvení na fotbale. Je to
vidět i na divácích, kdy chodí celé rodiny a všichni si
zde přijdou na své. Pro tuto zábavu jsme také letos
odpracovali spoustu brigádnických hodin při celkové
údržbě areálu (sečení, vertikulace, zapískování, lajnování, přihnojování hřiště, ořezání stromů a větví,
vyhrabování listí, úklid, praní dresů atd.).
Největší akcí však pro rok 2011 bylo rozšíření přístřešku a nová krytina u občerstvení. Pak následovalo zvětšení betonové plochy a na závěr dovoz, rozvoz hlíny a zasetí nové trávy. Zde jsme spolu s hasiči
odpracovali přes 350 hodin a vše je zadokumentováno v kronice Sokola. Další činnosti jen ve zkratce.
Jsou to každoročně se opakující akce pořádané ve
spolupráci Sokol – Hasiči. Stavění máje a sraz ko-
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čárkářů, kácení máje, sběr železa, dětský karneval,
ostatky, lampionový průvod s ohňostrojem atd. Dále
se Sokol zúčastnil halových turnajů v Nezamyslicích,
Morkovicích a utkání na umělé trávě v Morkovicích.
Uspořádali jsme turnaj v nohejbale, kterého se zúčastnilo 7 mužstev. Probíhaly videoprojekce sportovních přenosů na plátně v kulturním domě, letní
zábavy na hřišti. To vše jsme uzavřeli v prosinci
sehráním hokejového turnaje na Štědrý den dopoledne, který jsme při nedostatku ledu odehráli na
betonku. Úplným závěrem roku 2011 bylo utkání na
umělé trávě v Morkovicích dne 31. 12. 2011. Ženatí
– Svobodní 4 : 5. Takže volných víkendů v tomto
roce k mistrovským utkáním, přátelákům, brigádám
a ostatním činnostem moc nebylo.

Výbor TJ Sokola Pačlavice tímto děkuje všem hráčům, trenérům, fanouškům, kteří chodí na domácí
i venkovní zápasy, také těm, co se starají o zabezpečení všech věcí pro pořádání těchto akcí a v dnešní
době hlavně sponzorům (kteří jsou na internetu
a fotbalových rozpisech), bez kterých by to dnes už
nešlo (když je na tom Sportka tak dobře). To je shrnutí akcí TJ Sokola, které je zaznamenáno v kronikách. Nejlepší ale je přijít se přesvědčit naživo, takže
na dalších nejen sportovních akcích na shledanou.
Sportu zdar!
Výbor TJ Sokol Pačlavice
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SDH Pornice v roce 2011
Rok 2011 byl opět velmi aktivním rokem a myslím,
že nepřeháním, když řeknu, že se vůbec nemusíme
stydět na něj zavzpomínat. Dne 5. března se uskutečnilo tradiční vodění medvěda neboli ostatky, kterých se zúčastnilo 18 masek. V dubnu proběhl sběr
železného šrotu. Od obce jsme obdrželi dotace ve
výši 20 000 Kč, za které se koupilo vybavení pro požární sport a pracovní stejnokroje pro muže.

v roce předchozím, (ať už důvodem bylo pracovní
vytížení nebo osobní důvody našich členek) a na
spoustě soutěží nás doplňovaly i ženy z jiných sborů,
jen abychom měly vůbec nějakou účast. Přesto si
myslím, že tato sezóna byla úspěšná a plodná a to
zejména pro muže, kteří se účastnili nejen v kategorii mužů, ale i starších pánů a dovezli si ze soutěží
cenné poháry a zkušenosti.
Internetové stránky SDH Pornice

Na jaře, jen co to počasí dovolilo, jsme se začali zabývat úpravou terénu soukromého pozemku, který
je součástí našeho areálu, s vyhlídkou na možnost
jeho pozdějšího odkoupení obcí (což se prozatím
z pochopitelných důvodů neuskutečnilo). Dříve zarostlý a značně nerovný terén byl srovnán a zorán.
Za to patří poděkování firmě AGROPT a Agrodružstvu Morkovice, kteří nám na tuhle práci poskytli
techniku. Na náklady sboru byl pak pozemek osetý
trávou. Strávili jsme zde spoustu brigádnických hodin. Je nám líto, že s prodejem pozemku to nedopadlo dle našich představ, ale jsme rádi, že jej smíme
alespoň nadále využívat.
V letošním roce se do obce díky našemu sboru opět
po letech vrátila tradice „stavění Májeÿ, která dle
účasti místních obyvatel byla přijata velice kladně.
Májka byla postavena 30. dubna a pokácena 29.
května.
Jen co se na jaře trochu oteplilo, začali jsme se chystat na sezónu požárního sportu. Zúčastnili jsme se
soutěže PHL v Počenicích, okrskové soutěže v Morkovicích – tato soutěž dostala naše muže až na
soutěž okresní, neboť družstva mužů na 1. a 2.
místě okrskového kola se vzdali možnosti postupu na
okres. Další soutěže, kterých jsme se zúčastnili, byly
v Karolíně (zde soutěžili jen muži), v Litenčicích,
Zdounkách, Nětčicích, Medlově (jen muži) a sezónu
jsme ukončili 28. září soutěží u nás v Pornicích.
Mimo tyto soutěže se ještě jeden z našich členů, Michal Přibylík, zúčastnil soutěže O železného hasiče
v Prasklicích. Bohužel musím podotknout, že družstvo žen v letošním roce nefungovalo tak dobře, jako

sdhpornice.ic.cz

Některé
26. 5. 2012
14. 7. 2012
22. 9. 2012

plánované akce na rok 2012
Okrsková soutěž v požárním sportu
Hasičský výlet
O pohár starosty SDH Pornice

Během července a srpna jsme se pak účastnili hasičských výletů ve Lhotě, Pačlavicích, Prasklicích, Morkovicích, Osíčanech a Uhřicích. Náš výlet se tentokrát poprvé nekonal v neděli, ale již v sobotu 16. 7.
a pokračoval taneční zábavou až do pozdních nočních hodin. Koncem srpna se na náš sbor obrátila
nová paní ředitelka místní Mateřské školy s prosbou
o pomoc při vyklízení půdních prostor v MŠ. Této
žádosti bylo ochotně vyhověno.
Na podzim se začalo s budováním vytouženého přístřešku pro muzikanty, který nahradí konstrukci z le-
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šení, která se doposud využívala. V říjnu proběhlo
již tradiční Uspávání broučků a berušek. Listopad
měl pro nás příjemné pobavení na Kateřinské zábavě v Morkovicích, kam jsme s našim sborem zavítali. Dne 26. 11. se Petr Valouch a Milan Dopita
zúčastnili školení strojníků a dne 3. 12. Eva Dopitová školení preventistů.
BOHU KU CTI, BLIŽNÍMU KU POMOCI je motto
hasičů a přestože v letošním roce nebylo potřeba
žádného zásahu v naší obci, chceme být připraveni pro případ, kdy by bylo naší pomoci potřeba.
Proto jsme se po celý rok průběžně snažili vylepšovat
a zdokonalovat vše, co potřebujeme pro naši činnost,

ať už se jedná o údržbu techniky, péči o majetek
sboru a majetek nám svěřený do pronájmu, vzdělávání se, rozvíjení kulturních činností v obci a spoustu
dalších činností. Věřím, že sbor dobrovolných hasičů
se tak stává důležitou součástí obce.
Na závěr chci poděkovat členům, kteří se podíleli
a podílejí na tom, aby náš sbor fungoval, a děkuji
také všem příznivcům SDH Pornice, kteří nám pomáhají, sponzorům a v neposlední řadě i starostovi
a zastupitelstvu obce, bez jejichž podpory a vstřícnosti by naše činnost nebyla na takové úrovni.
Eva Dopitová, velitel SDH Pornice

Zpravodaj zapsala a informace sesbírala Mgr. Jitka Kyasová. Graficky upravil Mgr. Radek Strnadel.
Vydala Obec Pačlavice v březnu 2012 jako svou 1. publikaci v tomto roce.
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