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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
dnešním dnem se Vám dostává do rukou historicky první vydání zpravodaje
obce Pacetluky. K tomuto záměru jsme přistoupili na popud našich
mladších spoluobčanů a mládeže, kteří cítili a podněcovali změny ve
způsobu informovanosti týkajícího se dění v naši obci, nejen v oblasti
kulturního života, ale i u investičních záměrů obce v současnosti i blízké
budoucnosti. Vzhledem k tomu, že kromě Sboru dobrovolných hasičů, byla
založena v naši obci i další dvě občanská sdružení, uskutečnil Obecní úřad
Pacetluky s těmito spolky dohodu o spolupráci na vydání tohoto
zpravodaje. Přiložením ruky k dílu, budou moci společnými silami tyto
spolky představit nejen svou činnost široké veřejnosti obce, ale zároveň
budou mít i možnost podílet se na lepší informovanosti a dění v obci bok po
boku s obecním úřadem. Zda se nám tento záměr podařil naplnit, můžete
posoudit sami. V případě kladné odezvy budeme v tomto záměru
pokračovat i nadále.
Slovo starosty se v těchto publikacích zaměřuje zejména na život a dění
v obci. I když dobře vím, že rozvoj obce patří mezi jedno z nejdůležitějších
témat, nad kterým stojí za to se pozastavit, či zamyslet, přesto všechno tak
neučiním a ponechám tuto problematiku dalšímu článku tohoto
zpravodaje. Chci se tedy věnovat dle mého názoru závažnějšímu tématu, či
problému, který v tomto roce určitě nastane. Jsou za námi přes tři roky
činnosti volebního období 2010 – 2014 a do konce tohoto období zbývá už
jen tři čtvrtě roku! Čas plyne jako voda a nás v tomto roce čekají další volby.
Jako by jich nebylo málo, vždyť jen vloni jsme volili celkem dvakrát. Jednalo
se o volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a volby prezidenta ČR.
Letos na podzim nás pro změnu čekají volby do obecních zastupitelstev.
Aby i u nás tyto volby úspěšně proběhly, je nezbytně nutné sestavit
kandidátní listiny s patřičnými kandidáty. Obávám se však, že právě v tomto
okamžiku nastane skutečný problém. Již v předcházejících volbách byla pro
nezájem občanů sestavena pouze jedna kandidátka, na které kandidovali
pouze členové bývalého zastupitelstva obce, ačkoliv někteří zvažovali, zda
tak mají učinit. Do dalšího volebního období se však někteří členové
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obecního zastupitelstva odmítají angažovat a tak dozrává čas pro obměnu
zastupitelstva obce. Z těchto důvodů žádám mladší i starší spoluobčany,
kterým tato obec není lhostejná, aby zvážili případnou kandidaturu pro
volby do obecního zastupitelstva a nabídli své služby obci, či občanům
obce. Že se přitom jedná převážně o práci ve svém osobním volnu je
bohužel údělem malých obcí, jelikož všichni členové obecního
zastupitelstva nebývají uvolněni, včetně starosty a místostarosty obce.
Nehodlám také předstírat, že se nejedná mnohdy o časově náročnou a
v některých případech i nevděčnou práci, obzvlášť když agenda týkající se
vedení státní správy v samostatné působnosti na území obce je čím dál
náročnější. Troufám si tvrdit, že je nesrovnatelně náročnější oproti
začátkům devadesátých let „minulého století“, kdy jsem začínal ve
starostenské funkci, oproti dnešním časům. Přesto všechno však doufám,
že se nám i toto úskalí podaří zvládnout, abychom mohli v konečné fázi
připravit pro voliče obce kvalitní kandidátky s dostatečným počtem
kandidátů pro jejich výběr. Práce nově zvoleného zastupitelstva obce by
měla neprodleně navázat na nově zpracované rozvojové dokumenty,
jakými jsou nový Územní plán obce Pacetluky a Strategický plán rozvoje
obce. Jen touto cestou bude zajištěn úspěšný rozvoj obce.
Závěrem mi dovolte vážení spoluobčané, milí čtenáři, abych těmto
budoucím sedmi statečným popřál do nového volebního období hodně
trpělivosti, pracovního elánu a hlavně obrovský kus zodpovědnosti při
správě a vedení obce.
Ladislav Darebník
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Informace obecního úřadu
Úřední hodiny:

úterý
čtvrtek

17:00 - 19:00
17:00 - 19:00

Informace místní knihovny
Sídlo obecní knihovny: v budově Obecního úřadu Pacetluky
Nabídka knihovny:
 knihy pro dospělé i dětské čtenáře
 pro registrované členy přístup k Internetu zdarma
 nabídka knih z výměnného fondu Knihovny Kroměřížska
 meziknihovní služby - zajištění požadované knihy čtenáře
 informační služby - informace o katalozích, fondech a využívání
knihovny
 ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
Úřední hodiny knihovny:
půjčování knih:
čtvrtek

17:00 - 19:00

Povinné platby na rok 2014
1/ Poplatek ze psů: 50 Kč za jednoho psa, 100 Kč za dalšího psa
2/ Poplatek za likvidaci komunálního odpadu :
 osoba mladší 15-ti let, která má trvalý pobyt v obci – 250 Kč/rok
 osoba starší 15-ti let, která má trvalý pobyt v obci – 450 Kč/rok
 osoba, která nemá trvalý pobyt v obci a vlastní v obci nemovitost,
kterou užívá k rekreačním účelům – 650 Kč/rok
3/ Stočné: 504 Kč/osoba a rok
4/ Vodné : Počínaje 1.1.2014 vstoupily v platnost nové ceny za dodávku
vody pitné a za odvádění odpadních vod včetně čištění viz. tabulka.
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Vzhledem k tomu, že si obec sama provozuje splaškovou a dešťovou
kanalizaci, cena za likvidaci odpadních vod, kterou účtují VAK Kroměříž se
našich občanů netýká!
Ceny v Kč/m3 Ceny v Kč/m3
rok 2013
rok 2014

32,92
34,50
67,42

Voda pitná vč. 15% DPH
Voda odpadní vč. 15% DPH
Cena celkem vč.15% DPH

33,58
36,04
69,62

Rozdíl cen v Kč
rok 2013 -2014

Nárůst v %
rok 2013 - 2014

0,66
1,54
2,20

2,00 %
4,46 %
3,26 %

Návrh rozpočtu obce Pacetluky na rok 2014
Rozpočtové příjmy :
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

1111
1112
1113
1121
1211
1340
1341
1361
1511

0000

4112

6171
6310
2321
0000

2111
2131
2111
4116

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Správní poplatek
Daň z nemovitostí
Neinvestiční přijaté transf. ze SR v rámci
souhr. dot. vztahu
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
(Internet)
Příjmy z pronájmu pozemků
Stočné
Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu

Rozpočtové příjmy celkem

350 000,00
10 000,00
40 000,00
405 000,00
885 000,00
100 000,00
2 500,00
1 000,00
115 000,00
54 000,00
120 000,00
10 000,00
100 000,00
120 000,00

2 312 500,00

Rozpočtové výdaje :
Silnice :
2212
5156
2212
5171
Celkem za 2212 :

Pohonné hmoty a maziva
Drobné opravy komunikací
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4 000,00
15 000,00
19 000,00

Provoz veřejné silniční dopravy :
2221
5323
Neinvestiční transfery krajům
Celkem za 2221 :
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly :
2321
5021
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
2321
5154
Elektrická energie
2321
5169
Nákup ostatních služeb
2321
5117
Opravy a udržování
2321
6121
Budovy, haly a stavby
Celkem za 2321 :

20 000,00
20 000,00
30 000,00
120 000,00
15 000,00
15 000,00
20 000,00
200 000,00

Prevence znečištěné vody :
Nákup ostatních služeb
2322
5169
(Rozbory odpadních vod)
Celkem za 2322 :

20 000,00
20 000,00

Činnosti knihovnické :
3314
5021
3314
5136
Celkem za 3114 :

Ostatní osobní výdaje
Knihy, učební pomůcky a tisk

2 500,00
7 500,00
10 000,00

Rozhlas a televize :
3341
5169
3341
5171
Celkem za 3341 :

Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování

1 000,00
9 000,00
10 000,00

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků :
3399
5175
Pohoštění (Organizace kulturních akcí)
3399
5194
Věcné dary
Celkem za 3399 :

15 000,00
8 000,00
23 000,00

Ostatní tělovýchovná činnost :
3419
5222
Nákup ostatních služeb
Celkem za 3419 :

20 000,00
20 000,00

Veřejné osvětlení :
3631
5139
3631
5154
Celkem za 3631 :

10 000,00
45 000,00
55 000,00

Nákup materiálu
Elektrická energie

Sběr a svoz nebezpečného odpadu :
3721
5169
Nákup ostatních služeb
Celkem za 3721 :
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15 000,00
15 000,00

Sběr a svoz komunálního odpadu :
3722
5169
Nákup ostatních služeb
Celkem za 3722 :

120 000,00
120 000,00

Požární ochrana - dobrovolná část :
5512
5222
Členský příspěvek OSH KM
5512
5154
Elektrická energie
5512
5156
Pohonné hmoty a maziva
5512
5222
Neinvestiční transfer
5512
5137
Drobný majetek - nákup hadic
Celkem za 5512 :

250,00
25 000,00
5 000,00
100 000,00
30 000,00
160 250,00

Péče o vzhled obcí :
3745
5021
3745
5156
3745
5171
Celkem za 3745 :

Ostatní osobní výdaje
Pohonné hmoty
Opravy a udržování

10 000,00
25 000,00
30 000,00
65 000,00

Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3639
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639
5031
Povinné pojištění na sociální zabezp.
3639
5032
Povinné pojištění na veř. zdrav. pojištění
Celkem za 3639 :

110 600,00
25 000,00
9 000,00
144 600,00

Zastupitelstva obcí :
6112
5019
6112
5023
6112
5032
Celkem za 6112 :

Ostatní platy
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
Povinné poj.na veřej. zdrav. pojištění

6 000,00
220 000,00
20 000,00
246 000,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Povinné poj.na soc.zab.a
přísp.nast.pol.zaměst.
Povinné poj.na veřej. zdrav. pojištění
Drobný hmotný majetek
Nákup majetku j.n.
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Pevná paliva
Poštovní služby
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby peněžních ústavů

60 000,00
20 000,00

Činnost místní správy :
6171
5011
6171
5021
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171

5031
5032
5137
5139
5151
5153
5154
5155
5161
5162
5163
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14 000,00
5 000,00
5 000,00
10 000,00
3 000,00
50 000,00
35 000,00
10 000,00
4 000,00
120 000,00
40 000,00

6171
5169
6171
5171
6171
5172
6171
5175
Celkem za 6171 :

Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Programové vybavení
Pohoštění

20 000,00
20 000,00
10 000,00
3 000,00
429 000,00

Ostatní činnosti j.n. :
6409
5222 Neinvest. transfery občanským sdružením
5 500,00

(MAS Partnerství Moštěnka)

6409

5329

Ostatní neinvestiční transfery veř.rozpočtu
územní úrovně

3 500,00
9 000,00

(Mikroregion Holešovsko - 15,-Kč/obyvatel)

Celkem za 6409 :
Vratka - volby
6402

5364

Vratka - volby do krajských zastupitelstev

Celkem za 6402 :

6 400,00
6 400,00

Úvěr ČSOB
6310

8124
5141
8905

Splátka jistiny
Úroky
Kontokorent

340 000,00
60 000,00
336 000,00
736 000,00

Celkem :

Rozpočtové výdaje celkem :

2 308 250,00
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Rozvoj obce
Územní plán obce Pacetluky
Velmi významným a nutným dokumentem pro rozvoj obce je územní plán.
Současně platný územní plán obce Pacetluky byl schválen zastupitelstvem
obce 5.10.2001. Jeho závazná část byla vyhlášena obecně závaznou
vyhláškou č.1/2001. Dle nového stavebního zákona končí platnost této
dokumentace k 31.12.2015. Pokud by obec nepořídila nový územní plán,
nemohlo by po tomto datu dojít k rozvoji obce v plochách mimo zastavené
území z r. 1966 (mimo zákonem stanovených možností). V rámci nového
územního plánu obec uvažuje o vymezení ploch zejména pro bydlení,
výrobu, občanskou vybavenost, technickou infrastrukturu v nových
zastavitelných plochách a dále hodlá řešit problémy v území. Dalším
záměrem obce je vytvořit podmínky pro turistický rozvoj a agroturistiku.
Pro všechny obyvatele a podnikající v obci by územním plánem měly být
vytvořeny předpoklady pro stabilní prostředí. Z těchto důvodů se jevilo
pořízení nového územního plánu jako neodkladná nutnost.
Dne 2.3.2012 byl schválen zastupitelstvem obce Návrh zadání územního
plánu Pacetluky a bylo vypsáno výběrové řízení na zpracovatele územního
plánu. Hodnotitelská komise dne 23.3.2012 provedla z předložených
nabídek výběr na zpracovatele územního plánu. Na základě pravidel pro
poskytování dotace z rozpočtu Zlínského kraje, v rámci podprogramu na
podporu obnovy venkova (PF 02-12 DT2), Obec Pacetluky požádala koncem
března 2012 Zlínský kraj o poskytnutí dotace na zpracování územního plánu
Pacetluky. Předmětem žádosti bylo poskytnutí finanční podpory na pořízení
územního plánu Pacetluky v celkové hodnotě 144 000 Kč. Žádosti Obce
Pacetluky bylo vyhoveno v září 2012 a byla podepsána Smlouva o
poskytnutí podpory mezi Zlínským krajem a Obcí Pacetluky. Zlínský kraj se
ve smlouvě zavázal, že přispěje částkou 72 000 Kč, což představuje 50 %
z celkových skutečných výdajů. Obec Pacetluky se podílela částkou 72 000
Kč, tj. 50 % z celkových skutečných výdajů. Zlínský kraj tak významným
způsobem přispěl ke zpracování nové územně plánovací dokumentace,
která bude v prvním čtvrtletí roku 2014 projednána a schválena
zastupitelstvem obce. Tato rozvojová dokumentace obce je předpokladem
11

pro vytvoření podmínek harmonického rozvoje obce, pro kvalitní bydlení,
pro rozvoj zaměstnanosti v obci, zvýšení atraktivity obce v oblasti
cestovního ruchu, při současném zachování zejména přírodních a jiných
hodnot v území.

Strategický plán rozvoje obce
V roce 2013 byla Obec Pacetluky zařazena do procesu tvorby Strategického
plánu rozvoje obce na období 2013 - 2022. Jednalo se o pilotní projekt,
který byl vypsán Ministerstvem pro místní rozvoj, a prostřednictvím
Zlínského kraje byla naše obec vybrána mezi 18 obcí ze Zlínského kraje. Pro
úspěšné zpracování tohoto rozvojového dokumentu, byla obci Pacetluky
vyčleněna ze strany Zlínského kraje metodická pomoc, kterou zajišťovali
pracovníci Zlínského kraje, odboru strategického rozvoje PhDr. Pšejová Jana
a Mgr. Jaša Stanislav. Kromě zastupitelstva obce se na tvorbě tohoto
závazného dokumentu ne malou měrou podílela i tak zvaná pracovní
skupina, která byla sestavena z řad občanů obce (Ing. Pavel Darebníček,
Michaela Ležáková, Ing. Jana Diatková, Ing. Ivana Pospíšilová, Mgr. Eva
Rudolfová). Při stanovení jednotlivých priorit tohoto dokumentu se
přihlíželo a postupovalo dle vyhodnocených výsledků, které vyplynuly z
dotazníkového šetření. V tomto dotazníkovém šetření měli občané obce
možnost se svobodně vyjádřit a stanovit si dle svého názoru další rozvoj
obce. Společnými silami byl po půl roce úmorné práce vytvořen dokument,
který byl veřejně projednán s občany obce. Tím, že má obec zpracovaný
Strategický plán rozvoje obce získala výrazný náskok před ostatními
obcemi, které podobný dokument nemají a bez kterého nebude možné
v budoucnu žádat o jakékoliv dotace.
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Demografický vývoj obce
V obci Pacetluky žilo k 31. 12. 2013 celkem 233 obyvatel. V posledních
deseti letech kolísá počet obyvatel mezi 225 až 230 obyvateli. Z
dlouhodobého pohledu lze od 60. let 20. stol. pozorovat jeho pozvolný
úbytek, který se však v poslední dekádě zastavil a počet obyvatel velmi
mírně roste.
Příčinou tohoto poklesu může být nízký počet realizovaných domů. Mezi
lety 2001 - 2012 počet obyvatel obce Pacetluky vzrostl o 7 obyvatel a ve
stejném období zde byly nově postaveny (resp. jsou v realizaci) 4 rodinné
domy. Z toho vyplývá, že stabilizace, případně další nárůst nového
obyvatelstva, jsou závislé na nové výstavbě bytů v rodinných domech.
Proto je nezbytně nutné navrhnout dostatečný počet ploch pro bydlení,
protože možnost výstavby je jednou z nejlepších možností jak stabilizovat
obyvatele v místě a tím zároveň i zamezit dalšímu poklesu počtu obyvatel.
Demografická prognóza bude záviset i na vývoji věkové struktury
obyvatelstva a s ní spojené přirozené obměně a na migračních tendencích,
tzn. emigraci obyvatel ze sídla do měst nebo imigraci do sídla. Aktivní
bilancí stěhováním obyvatelstva může tento vývoj dokonce akcelerovat ve
prospěch přírůstku obyvatelstva obce. Velmi důležitým bude i faktor
přirozeného pohybu obyvatelstva, z nichž k nejdůležitějším patří pracovní
dojíždění nebo vyjíždění ze sídla, s tím spojené nároky na bydlení a
možnosti nabídky občanské vybavenosti. Zde bude hrát velkou roli blízkost
nedalekého města Holešova v souvislosti s úspěšnou realizací a rozjetí
průmyslové zóny.
Uvažovaný výhledový počet obyvatel
(optimistická prognóza dle nového územního plánu) :
2001 (dle sčítání obyvatel) ......................................................... 222 obyv.
2012 (k 1.1.) ............................................................................... 227 obyv.
2020 .......................................................................................... 245 obyv.
2030 ........................................................................................... 260 obyv.
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1. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel
Retrospektivní vývoj počtu obyvatel obce Pacetluky
Rok

Počet obyvatel celkem
243
302
299
267
312
291
267
236
223

1869
1900
1930
1950
1961
1970
1980
1991
1999

2.Aktuální počet obyvatel a jeho vývoj v posledních 10 letech
Aktuální počet obyvatel obce Pacetluky a jeho vývoj za posledních 10 let
Rok

Muži

Ženy

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

112
113
109
110
115
115
112
115
115
114
118

108
109
107
107
111
112
112
114
114
113
115

Počet obyvatel
celkem
220
222
216
217
226
227
224
229
229
227
233
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Z toho Z toho děti
dospělí do 15 let
165
33
169
31
178
29
180
29
182
30
183
30
183
31
187
32
189
30
192
31
196
37

3. Věková struktura obyvatelstva obce
Věková struktura obyvatel obce za posledních 10 let
Kategorie
0 – 14 let
15 – 64 let
65 a více let

Počet obyvatel obce / rok
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

32 29 29 29 28 28 26 30 29 29
164 163 161 162 160 158 156 152 153 157
37 35 35 33 32 31 31 30 29 25

Při pohledu na vývoj věkové struktury obyvatelstva je patrný obecný trend
stárnutí obyvatelstva. Počet dětí ve věku 0 – 14 sice od roku 2006 mírně
roste, poměrně rychle se však zvyšuje počet obyvatel nad 65 let. Dochází tak
ke stárnutí obyvatelstva.

Společenská rubrika
Uzavřená manželství
1.6.2013
8.6.2013
15.6.2013
24.8.2013
21.9.2013

Bouchalová Romana & Schmier Daniel
Nováková Pavla & Smolinka Leo
Mikulíková Ivana & Kameník Jakub
Pumprlová Kateřina & Melichárek Libor
Sedláková Martina & Jadrníček Miroslav

Narozené děti
17.1.2013
5.4.2013
30.4.2013
11.8.2013
16.9.2013

Kuba Václav
Darebníčková Klára
Blablová Michaela
Diatka Daniel
Schmier Tomáš
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Opustili nás
Sedlák Miroslav – zemřel 2.1.2013

Životní jubilea
30 let

Kuba Radim
Sovadina Aleš
Hradil Lukáš
Schmierová Romana
Hajdučko Petr
Rudolfová Eva

40 let

Darebník Pavel
Pumprla Jiří
Daněk Libor
Pavelčík Martin
Darebníková Zdena

50 let

Kadlčík Pavel
Kameník Josef
Večeřa František

60 let

Pospíšil Václav
Zapletal Jiří
Sklenářová Božena

65 let

Dohnal Jindřich
Stravová Ivana

75 let

Pospíšil Karel
Pospíšilová Anna
Pavelková Ludmila
Večeřová Květoslava

85 let

Sklenářová Ludmila
Zeťová Filomena

90 let

Svoboda František
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Co se vybudovalo a pořídilo v roce 2013
Výstavba splaškové a dešťové kanalizace
Koncem roku 2012 a začátkem roku 2013 byla provedena výstavba poslední
větve splaškové kanalizace od rodinného domku č.p. 69 (Schmierů), která
byla napojena do již vybudovaného kanalizačního řádu splaškové kanalizace
v místní části Dubany. Celkové náklady na výstavbu splaškové kanalizace
tak činily 379 311,- Kč. Výstavbou posledního úseku splaškové kanalizace
bylo dokončeno kompletní odkanalizování obce s napojením na ČOV. Obec
tímto definitivně splnila podmínky dle nařízení vlády č.61/2003 Sb.. Nemusí
se tedy obávat příchodu konce roku 2015, po kterém hrozí obcím sankce za
neplnění ustanovení nařízení vlády č. 61/2003 Sb.!!
V roce 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie. Tím se pro ni staly
závaznými předpisy Evropské unie, na úseku vypouštění odpadních vod do vod
povrchových, především směrnice Rady ze dne 21. května 1991 o čištění
městských odpadních vod č. 91/271/EHS. Směrnice se týká odvádění, čištění a
vypouštění městských odpadních vod a čištění a vypouštění odpadních vod
z určitých průmyslových odvětví. Ustanovení této směrnice byla
implementována do české legislativy, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v
platném znění, který je účinný od začátku roku 2002 a prošel také několika
novelami.
Z další směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/6o/ES, ustanovující
rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky ve znění dodatku (tzv.
"rámcové směrnice") vyplývají environomentální cíle pro členské státy
Evropské unie (článek 4, bod 1). Pro povrchové vody je cílem, aby členské státy
provedly potřebná opatření k zamezení zhoršení stavu všech útvarů
povrchových vod a to nejpozději do 15 let od data účinnosti této směrnice.
Vzhledem k tomu, že směrnice nabyla účinnosti dnem 22. prosince 2000,
vyplývá z toho závěr: v termínu nejpozději do 22.12.2015 je třeba zajistit, aby
do povrchových vod byly vypouštěny odpadní vody v takové kvalitě, která
odpovídá v našem případě platnému nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o
ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních
vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a
do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění.
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Od měsíce května roku 2013 dále probíhala výstavba dešťové kanalizace u
nové bytové zástavby s celkovými náklady ve výši 916 910,- Kč. Obec tímto
krokem přistoupila k plnění závazku (slibu), kterým se stavebníkům
zavázala, že zřídí veškeré inženýrské sítě u nové bytové zástavby.
Vybudováním nové dešťové kanalizace byla vytvořena možnost připojení se
nejen u již zbudovaných staveb, ale i pro další novou zástavbu, která byla
rozšířena v novém územním plánu obce, který bude schvalovat
zastupitelstvo obce v první polovině roku 2014.
Náklady na výstavbu dešťové a splaškové kanalizace obce tak celkem činily
1 296 221,- Kč a byly financovány pouze prostřednictvím rozpočtu obce bez
jakékoliv dotace.
Výstavba dětského hřiště
Dne 18.11.2011 sepsaly maminky s dětmi dopis, prostřednictvím kterého
vznesly požadavek na vybudování dětského hřiště pro děti do 12 let, kde by
bylo možné s dalšími dětmi a maminkami trávit volný čas . Na základě této
podané žádosti se dne 7.1.2012 uskutečnilo v zasedací místnosti obecního
úřadu první setkání zástupců obce a maminek s dětmi. Na setkání jsme si
povídali s dětmi a maminkami o trávení volného času a o představě
ideálního dětského hřiště. Děti měly možnost prohlédnout si nejrůznější
herní prvky a prolézačky na fotografiích katalogů a následně nakreslit své
vysněné hřiště. Představivosti se meze nekladly. Vznikla tedy představa o
podobě dětského hřiště. Následně byla připravena a podána žádost do POV
MMR dotačního titulu C. 2, avšak podporu v roce 2012 náš projekt nezískal.
I přes tento neúspěch to zastupitelstvo obce s maminkami a dětmi nevzdali
a uskutečnili další setkání, které proběhlo 24.1.2013, taktéž v prostorách
zasedací místnosti obecního úřadu. Povídali jsme si s dětmi, kde si hrají,
když je venku hezky a jaké hřiště a prolézačky by si teda přály. Z různých
katalogů děti vystříhaly fotografie nejrůznějších prolézaček a herních prvků,
které nalepily na bílý papír podle toho, jak si představují své vysněné
hřištátko.
Z diskusí a představ dětí i rodičů vyplynula následující podoba hřiště pro
děti. Pořízen by měl být kolotoč se sedáky, houpadlo na pružině 2x,
vahadlová houpačka, herní sestava, pískoviště se sedáky, housenka,
řetězová dvojhoupačka, altán a 4ks laviček s opěradly a velký herní prvek.
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Kolem dětského hřiště bude vysazen živý plot cca 100 sazenic buksusu. Po
dohodě s maminkami byl tento projekt symbolicky nazván: Pro holky a
kluky dětské hřiště Pacetluky.
V únoru 2013 obec opětovně podala žádost o udělení dotace na
Ministerstvo místního rozvoje v rámci programu Podpory obnovy a rozvoje
venkova, program 117D81500 – dotační titul 2. Netrpělivě jsme očekávali,
jakým způsobem bude s naší žádostí naloženo a pro tentokrát to již vyšlo.
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhovělo naši žádosti a udělilo obci dotaci na
výstavbu dětského hřiště
ve
výši
300 104,-Kč.
Zbývající částku ve výši
128 616,- Kč hradila obec
z vlastních zdrojů. Celkové
náklady na výstavbu
dětského hřiště tak činily
428 720,- Kč. Jsme velmi
rádi, že vyšel náš záměr
vybudovat dětské hřiště
jako místo pro trávení
volného času maminek s
dětmi.
Vystrojení zásahové jednotky SDH Pacetluky :
Obec Pacetluky, v souladu s ustanovením zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, dle § 29 odst. 1, má zřízenu
jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO 5. Vystrojení této
jednotky neodpovídalo požadavkům a předpisům týkající se požární
ochrany.
Z těchto důvodů Obec Pacetluky požádala v září 2012 Zlínský kraj o
poskytnutí dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany.
Předmětem žádosti bylo pořízení 6 kusů zásahových přileb MSA Gallet
F1SF, 6 párů zásahových rukavic Diamond, 2 kusů kompletních zásahových
obleků Fireman Strong Plus a 2 párů zásahové obuvi Haix Fire Flash
v celkové hodnotě 96 864 Kč. Obec v žádosti garantovala, že se bude
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podílet ze svého rozpočtu minimálně 30 % pořizovací ceny požární techniky
a věcných prostředků požární ochrany. Zlínský kraj v případě schválení, by
pak poskytnul dotaci maximálně do výše 70 % pořizovací ceny. V březnu
2013 bylo žádosti Obce Pacetluky vyhověno a byla podepsána Smlouva o
poskytnutí dotace mezi Zlínským krajem a Obcí Pacetluky. Zlínský kraj
přispěl částkou 55 000 Kč, což představuje 59,9 % z celkových skutečných
výdajů. Obec Pacetluky se podílela částkou 36 766,90 Kč, tj. 40,1 %
z celkových skutečných výdajů, a dále pořídila mimo tento projekt dva
dýchací přístroje o celkové hodnotě 10 000 Kč. Zakoupením věcných
prostředků požární ochrany, s finančním přispěním Zlínského kraje, tak
budou členové zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Pacetluky
schopni aktivně se podílet na likvidaci požáru a živelných událostí v obci a
napomáhat plnohodnotně profesionálním hasičům.
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Co se plánuje vybudovat v roce 2014
Rekonstrukce místní komunikace v úseku od „Kapličky“ po č.p. 69 (Schmier
Daniel)
Dlouhodobým užíváním této místní komunikace došlo k její totální
devastaci, zejména plně naloženými vozidly Lesní společnosti Bystřice pod
Hostýnem. Místní komunikace se stala pro běžný provoz téměř nesjízdnou.
Proto zastupitelstvo obce Pacetluky vyvolalo ve druhé polovině roku 2013
jednání, na kterém byli zástupci Lesní společnosti podrobeni velmi ostré
kritice. Po několika hodinové diskuzi obě strany dospěly k řešení, které
bude spočívat v celkové rekonstrukci místní komunikace. Rekonstrukce
bude provedena tak, aby komunikace měla dostatečnou nosnost pro jízdy
těžkých vozidel, přepravujících dřevní hmotu z Kosteleckého lesa.
Předpokládané zahájení rekonstrukce bude v měsíci dubnu nebo květnu
2014. Celkové náklady na rekonstrukci by měla hradit Lesní společnost
Bystřice pod Hostýnem.
Výstavba STL plynovodního řádu k nové bytové zástavbě na jihozápadní
straně obce
Po několikaleté stagnaci ve výstavbě nových rodinných domků se situace
změnila a bylo započato s výstavbou rodinných domků v rámci nové bytové
zástavby na jihozápadním okraji obce. Ke dvěma již stojícím přibyly v roce
2013 další 2 novostavby. Po vybudování vodovodního řadu, splaškové a
dešťové kanalizace v uplynulém období, bude v roce 2014 jedním z úkolů
obce výstavba STL plynovodního řádu k nově postaveným rodinným
domkům. Obec tímto krokem naplní závazek (slib), kterým se stavebníkům
zavázala, že zřídí veškeré inženýrské sítě u nové bytové zástavby. Tento
krok bude realizován pouze z prostředků obce, které jsou však pro rok 2014
značně omezené. Bude proto nutné veškeré výkopové práce při výstavbě
STL plynovodního řádu provádět svépomocí a tím co nejvíce ušetřit finanční
prostředky na tuto akci. Pro plnohodnotné užívání nových rodinných
domků bude rovněž nutné prodloužení stávající sítě veřejného osvětlení a
rozhlasu do této části obce. Zastupitelstvo obce v posledním roce své
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činnosti, před nadcházejícím novým volebním obdobím, nehodlá
hospodaření obce zatížit přijetím úvěrů.
Třídění a likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu
Tato problematika je podrobně popsána v kapitole „Co nového se dále
chystá v oblasti třídění odpadu“. Realizace projektu likvidace bioodpadu
bude závislá na kladném stanovisku Státního fondu životního prostředí ČR.
Pouze vlastními finančními prostředky nebude obec schopna v roce 2014
tuto situaci řešit a tento projekt by se musel odložit na pozdější léta či
období.

Třídění a likvidace komunálního odpadu
V roce 2013 bylo v naší obci vyprodukováno celkem 48,07 tun drobného
komunálního odpadu a 7,84 tun objemného komunálního odpadu,
uloženého na skládku A.S.A. Bystřice pod Hostýnem. Dále bylo vytříděno
2,155 tun skleněných odpadů, 2,504 tun plastových odpadů a 2,237 tun
papírového odpadu.
Vytříděním 6,8 kg plastových odpadů na jednoho občana obce
(prostřednictvím odděleného třídění plastů do žlutých pytlů) za období
červenec až prosinec 2013, obec splnila podmínku TS Holešov a obdržela
slevu ve výši 15 851,- Kč z celkových nákladů na likvidaci odpadů.
Za další vytříděnou složku komunálního odpadu: PET láhve, skleněný odpad
a papír, obdržela obec odměnu od společnosti EKO-KOM ve výši 13 646,Kč.
Společnost EKO-KOM, jako autorizovaná obalová společnost, již od roku
2002 zajišťuje plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů
pro výrobce, plniče, dovozce a distributory obalů a balených výrobků. Celý
systém je založen především na spolupráci s obcemi. V současné době je
v systému EKO-KOM včetně naší obce zapojeno 6 049 obcí a měst z celé
České republiky.
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Obec Pacetluky má se společností EKO-KOM uzavřenou smlouvu o likvidaci
vytříděných složek komunálního odpadu, která umožňuje naší obci snižovat
náklady na likvidaci komunálních odpadů. Finanční ohodnocení obce závisí
na množství vytříděného odpadu. Čím větší množství obec vytřídí, tím je
finanční odměna vyšší, což je motivujícím faktorem pro všechny občany
naší obce.
Celkové náklady obce v roce 2013 za likvidaci veškerých druhů
komunálního odpadu činily 150 314,- Kč. Po provedeném odpočtu částky ve
výši 13 646,- Kč (za vytříděné složky komunálního odpadu, tj. PET lahve,
skleněný odpad, papír) a částky 15 851,- Kč (za vytřídění plastových obalů
prostřednictvím žlutých pytlů), tak skutečné celkové náklady za likvidaci
komunálního odpadu za rok 2013 činily částku 120 817,- Kč.
Kalkulace nákladů na likvidaci komunálního odpadu v roce 2013
Drobný zbytkový komunální odpad (popelové nádoby)
Objemný zbytkový komunální odpad (velkoobjemové kontejnery)
Nebezpečný odpad
Likvidace plastů a PET lahví
Likvidace papíru
Likvidace skla
Celkem za všechny druhy odpadu

87 068,00 Kč
14 454,00 Kč
11 133,00 Kč
24 284,00 Kč
9 019,00 Kč
4 356,00 Kč
150 314,00 Kč

Termíny svozu komunálního odpadu a vytříděných složek odpadu v r. 2014
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Komunální odpad
10., 24.
7., 21.
5., 19.
2., 16., 30.
14., 28.
11., 25.
9., 23.
6., 20.
3., 17.
1., 15., 29.
12., 26.
10., 23.
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Žluté pytle
28.
25.
25.
23.
20.
17.
29.
26.
23.
21.
19.
16.

Třídění plastových obalů :
Od 1.7.2013 byl zaveden v obci systém třídění plastových obalů, které se
ukládají do žlutých PE pytlů o objemu 120 litrů. Vzhledem k tomu, že
někteří občané do dnešního dne pořádně nevědí, jaké plastové obaly se v
pytlích třídit, opětovně zveřejňujeme pravidla třídění. Do těchto pytlů lze
odkládat nejen sešlápnuté PET láhve od nápojů, olejů, octu, ale i další
plastové obaly jako např. prázdné obaly od pracích, čistících, avivážních a
kosmetických prostředků, jogurtů, pomazánek, kečupů, hořčice, plastové
tašky,mikroténové sáčky, balicí folie. Dále pak obaly od krabicového mléka,
vína a džusu (tzv. Tetrapaky).
Žluté PE pytle si mohou občané zakoupit v kanceláři Obecního úřadu
Pacetluky za cenu 5 Kč za jeden pytel. Naplněné pytle mohou občané uložit
před své nemovitosti v termínech stanovených svozů.
Do žlutých kontejnerů s horním výsypem lze odkládat pouze sešlápnuté
prázdné PET lahve.
Rozšíření služeb pro občany v oblasti likvidace elektroodpadu a sběru
oděvů a textilních materiálů
Vzhledem k tomu, že ceny za likvidaci a uložení komunálního odpadu
neustále rok od roku rostou a tento trend se rozhodně do budoucna
nezastaví, rozhodlo se zastupitelstvo obce rozšířit služby pro občany
v oblasti třídění odpadů. Cílem tohoto záměru je snížení tonáže u
směsného komunálního odpadu (popelových nádob) a tím i nákladů na
jeho likvidaci. Navíc u těchto vytříděných surovin bude docíleno zpětného
využití, čímž docílíme šetření našeho životního prostředí!
Sběr elektroodpadu :
Od 4.2.2014 byl zřízen sklad elektroodpadu v budově Obecního úřadu (v
místnosti za telefonní budkou). Občané obce zde mohou odkládat
elektroodpad jako např.: ledničky, mrazničky, televizory, radiopřijímače,
vysoušeče vlasů, vysavače, žehličky, vrtačky, brusky, el. hračky, monitory,
počítače, mobily a hudební nástroje.
Zdarma lze převzít pouze kompletní vysloužilé elektrozařízení !!!
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Provoz skladu elektroodpadu bude zajišťován Sborem dobrovolných hasičů
každou sobotu od 10,00hod. do 11,00hod. a ve všední dny prostřednictvím
úředních hodin OÚ (tj. v úterý a čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod.).
Sběr oděvů a textilu :
Obec Pacetluky ve spolupráci s firmou DIMATEX CS a s podporou
Ministerstva životního prostředí ČR připravuje pro naše občany umístění
kontejneru na sběr použitých oděvů a textilních materiálů /kat. číslo
odpadů 200 110 a 200 111/. Tento sběr slouží k další separaci a
minimalizaci komunálního odpadu.
Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako
surovina pro výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií,
lepenek a dalších.
Část ošacení vhodné k dalšímu nošení se v rámci charitativního využití
věnuje charitativním organizacím, kde se použije jako pomoc pro sociálně
slabé a potřebné v krizových situacích.
Kontejner na sběr textilu bude bílé barvy s označením TEXTIL. Každý
kontejner obsahuje návod k použití a popis, co do kontejneru patří a co
nikoliv. Chcete-li přispět ke snížení množství drobného komunálního
odpadu a zlepšení životního prostředí, odkládejte do těchto speciálních
kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových
tašek nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může
znehodnotit.
Do kontejneru patří: veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony,
bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná nositelná obuv a funkční
hračky.
Do těchto kontejnerů nepatří: koberce, matrace, molitan, stany, spací
pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré textilie. Myslete
prosím na to, že s tímto materiálem bude při zpracování ručně
manipulováno.
Kontejner na textil bude umístěn na stanovišti u hasičské zbrojnice !!!
Termín osazení kontejneru v naší obci je předmětem jednání. O tomto
termínu budete včas informováni.
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Co nového se dále chystá v oblasti třídění odpadu
Současný stav nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem v
obcích je takový, že neexistuje žádný řízený systém, který by tento odpad
řešil. Obec v této chvíli tak bioodpad od občanů nijak nesbírá ani nesváží.
Občané si tak bioodpad řeší individuálně, odpad z kuchyní a předzahrádek
(květiny, tráva) končí v popelnicích spolu se směsným komunálním
odpadem, trávu, haluzí a listí ze zahrad někteří občané pálí či kompostují.
Biologicky rozložitelný komunální odpad tak ve většině případů není vůbec
tříděn a končí tak na skládce spolu se směsným komunálním odpadem.
Tento stav je do budoucna neudržitelný, vstupem do EU jsme se zavázali
plnit směrnici EU číslo 1999/31/EC, která nařizuje do konce roku 2013 snížit
o 50 % a do konce roku 2020 o 65 % podíl bioodpadů na skládkách. Je jen
otázkou času, kdy bude muset ČR platit sankce od EU za tento závazek. A
všichni víme, na koho by to mělo finanční dopad. Je lepší použít „selský
rozum“ a včas otázku ohledně bio-odpadu vyřešit.
Proto obce Pacetluky a Bořenovice společně připravily projekt, který si
klade za cíl zlepšit současný stav nakládání s biologicky rozložitelným
komunálním odpadem. Obce tak hodlají zavést nový systém nakládání s
biologicky rozložitelným komunálním odpadem (dále jen BRKO), který
navýší objem vytříděného BRKO a sníží objem směsného komunálního
odpadu, který je ukládán na skládku ASA Bystřice pod Hostýnem. Zamezeno
bude též pálení BRKO, které je nejen potenciálním rizikem požárů, ale též
zdrojem znečištění ovzduší v obcích. Obce Pacetluky a Bořenovice tak
hledají nová řešení, která umožní občanům v pohodlí domova vytřídit
maximální množství BRKO ze směsného komunálního odpadu
prostřednictvím zapůjčení kompostérů.
Z těchto důvodů Obec Pacetluky a Bořenovice zpracovali záměr projektu s
názvem „Společné řešení biologicky rozložitelného odpadu obcí Pacetluky a
Bořenovice“. V prosinci roku 2013 byla podána žádost pro udělení dotace u
Státního fondu životního prostředí na tento projekt. V rámci tohoto
projektu by bylo pořízeno vozidlo pro svoz bioodpadu (vybaveno
kontejnerovou nástavbou – nosičem kontejnerů), 8 ks kontejnerů na
bioodpad a 172 ks kompostérů. Z toho 84 kompostérů by bylo určeno pro
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Obec Pacetluky a 88 kompostérů pro Obec Bořenovice. Bioodpad vzniklý
z údržby extravilánu a intravilánu obcí Pacetluky a Bořenovice, by byl
ukládán do kontejnerů pořízených v rámci projektu a průběžně odvážen na
kompostárnu do Holešova či Bystřice pod Hostýnem. Bioodpad z domácích
kompostérů využijí opět občané na svých zahradách.
Nositelem tohoto projektu je Obec Pacetluky s celkovými náklady
2 037 671,-Kč. V případě uznání dotace by Operační program Životního
prostředí přispěl na realizaci projektu celkovou částkou ve výši 90%
skutečných nákladů a 10% by připadlo na dofinancování obcí Pacetluky a
Bořenovice z vlastních zdrojů. V opačném případě, pokud bychom s naší
žádostí neuspěli, bude muset tento projekt obec v budoucnu realizovat
pouze z vlastních zdrojů!!!

Kulturní rubrika roku 2013
Shrnutí kulturních akcí v obci:
9. února
30. dubna
29. června
3. srpna
16.-18. srpna
7. září
19. října
5. prosince

Masopust
Pálení čarodějnic
Dětský den
Dětský karneval
Hodové slavnosti
Melounožraní
Lampiónový průvod
Mikulášská nadílka
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Dětský den

Dětský karneval

28

Melounožraní

Mikulášská nadílka

29

Hodové slavnosti

Pálení čarodějnic
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SDH Pacetluky
Sbor dobrovolných hasičů se v loňském roce podílel na
spolupořádání kulturně společenských akcí v naší obci. Pořádal
také své vlastní akce, jako byl tradiční masopustní průvod, sběr
starého železa a zájezd na Sv. Hostýn. Sbor dobrovolných hasičů
touto cestou děkuje všem spoluobčanům, kteří nás podpořili na
těchto akcích, ať už finančním příspěvkem nebo jakoukoli
formou své účasti.
Zásahová jednotka dostala za pomoci Obecního úřadu a
Zlínského kraje nové vybavení v hodnotě 96 864 Kč (více na str.
12-13: Vystrojení zásahové jednotky SDH Pacetluky).
V letošním roce bychom chtěli uspořádat opět tradiční akce a
podílet se i na ostatních akcích, které se budou konat v naší
obci. Letošním rokem zahajujeme ještě jednu novinku, a to sběr
starých elektrických spotřebičů.
Za SDH Lukáš Hradil
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O činnosti SK PACETLUKY
Sportovní klub Pacetluky vznikl dne 15. 10. 2010, kdy proběhlo
i první setkání zakládajících členů. Ode dne 4. 11. 2010 je náš
spolek zaregistrován na Ministerstvu vnitra s právní formou
„občanské sdružení“. SK je členem ČUS (Česká unie sportu),
MAS – Partnerství Moštěnka a Českého svazu rekreačního sportu.
Činnost klubu je zaměřena na kulturní chod a rozvoj obce, tělesnou
výchovu dětí a mládeže, reprezentování obce ve sportovních odvětvích,
ochranu životního prostředí obce a jeho okolí, atp.
SK napomáhá OÚ, již od počátku, v chodu obce, a to nejen v kulturním
směru, spolu s SDH Pacetluky. Mimo to, za svou krátkou existenci, náš
spolek upravil travnatý povrch na hřišti v Dubanech (jaro 2012), i s pomocí
občanů obce bez členství v klubu. Na hřišti bylo potřeba srovnat terén,
zavést odvodňovací systém a celý nově zaset trávou. Vše se stihlo tak,
abychom mohli slavnostně vyzkoušet odolnost povrchu na tradičním
fotbalovém turnaji ulic při hodových slavnostech (srpen 2012). Práce na
hřišti ovšem nekončí, neboť je potřeba dalších úprav okolo hracího
povrchu. Touto cestou chci poděkovat všem, kteří se zapojili do úprav
hřiště. Jak fyzicky, tak materiálně.
Jako SK reprezentujeme naši obec v turistických, běžeckých, cyklistických a
jiných závodech konaných nejen v našem okolí, ale i po republice.
Věnujeme se i reprezentaci v kolektivních sportech, především v malé
kopané, resp. ve futsalu. Jsme již 4. sezonu účastníky 2. ligy okresního
přeboru Kroměříž ve futsalu. Soutěž
probíhá v zimních měsících a v letních
měsících reprezentujeme obec v malé
kopané na „Pivních ligách“ konaných
v okolních vesnicích.
V roce 2013 jsme se více zaměřili na naše
nejmenší a podporujeme „Tanečky pro
děti“.
Za SK Pavel Darebníček
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Tanečky pro děti
V lednu
2013
mne
oslovily
maminky dětí předškolního věku,
jestli bych nechtěla vést kroužek
cvičení dětí, tak vznikl kroužek
„MINITANEČKŮ“.
Pan starosta nám poskytl třídu
v budově bývalé MŠ a po drobných
úpravách – oprava podlahy,
zamalování, připevnění tabulí na
kreslení, úklidu – se mohlo začít. Kroužek začal pracovat 28. ledna 2013 pod
záštitou SK Pacetluky, kterého jsem členkou. Scházíme se pravidelně každé
úterý od 16:30 hod. Dochází zde i maminky s dětmi z okolních vesnic. K naší
práci využívám dětské písně s hudbou i bez hudby. Nezapomínáme ani na
lidová říkadla. Děti si rozvíjejí pohybové i řečové schopnosti a dovednosti.
Na jednotlivých „TANEČKÁCH“ se nevěnujeme jen pohybu, ale snažíme se i
o jiné aktivity. Jednou z prvních byl náš karneval, miničarodějnice, hledání
pokladu – společná vycházka do lesa, drakiáda, pečení a zdobení perníčků.
Kalendářní rok jsme ukončili účastí na mikulášské nadílce.
V roce 2014 po dohodě s maminkami nejprve připravujeme NÁŠ
KARNEVAL.
Za maminky bych chtěla poděkovat panu starostovi, že nám obec poskytla
prostor s vhodnými podmínkami pro práci s dětmi. Poděkování patří také
tatínkům, že dali třídu do takového stavu, jaký jsme potřebovali.
Za SK Pavla Hajdučková
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Účast SK na sportovních akcích 2013
TERMÍN
2012/2013
26.1. 2013
22.2. 2013
13.4. 2013
28.4. 2013
14.6. 2013
14.6. 2013
22.6. 2013
26.6. 2013
10.8. 2013
17.8. 2013
17.8. 2013
24.8. 2013
20.9. 2013
28.9. 2013
28.10.2013
2013/2014

SPORTOVNÍ ÚDÁLOST
Futsalová okresní soutěž, 2. liga
Hulmenská 10
Rohálovská 10
Duatlon
Rohálovská 50
Zámecká 5
RUN-UP
Čechy Tour
Běh olympijského dne
Hostýnská osma
Hodový turnaj ulic
Rusavská 50
Pivní liga
RUN-UP
Půlmaraton
Porubský čtvrtmaraton
Futsalová okresní soutěž, 2. liga
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MÍSTO KONÁNÍ
Holešov
Hulín
Prusinovice
Hulín
Prusinovice
Holešov
Ostrava
Čechy
Ostrava
Rajnochovice
Pacetluky
Rusava
Količín
Olomouc
Kroměříž
Ostrava
Holešov

ODVĚTVÍ
futsal
běžecký závod
běžecký závod
běh a cyklistika
cyklistický závod
běžecký závod
běh do schodů
cyklistický závod
běžecký závod
běžecký závod
fotbal
cyklistický závod
fotbal
běh do schodů
běžecký závod
běžecký závod
futsal

Rohálovská 10ka
Již tradičně se členové Sportovního klubu
Pacetluky účastnili běžeckého silničního
závodu Rohálovská desítka, jenž se konal
23.2.2013. Tentokrát nás však nečekal běh
na 10 km nám známým terénem, nýbrž 12
km po zcela nové trase tohoto závodu –
obvyklá trasa do Tučap a zpět byla změněna
organizátory na směr Dřevohostice a zpět.
Vzhledem k objížďkám, které vedly přes obec Prusinovice, se pořadatelé
s trasou a celým průběhem závodu vypořádali na jedničku.
Aby toho nebylo málo a 20. ročník závodu neproběhl jen tak, celá trasa byla
zasypaná sněhem, místy až do pasu. Od rána ještě hustě sněžilo, počasí
spíše vybízelo k zacvaknutí do běžek než k nazutí do botasek. Sněhové
vločky až nepříjemně řezaly do očí a všude kolem bylo bílo. Místy jsme
probíhali úzkou vyšlapanou cestičkou ve
sněhu, kterou pro nás pomalejší připravilo
asi prvních 200 běžců. Ale boty i tak byly
plné sněhu, když jsme se míjeli se
závodníky, kteří mířili pomalu zpět do cíle.
Do cíle doběhl celý náš tým, živ a zdráv.
Závod to byl krásný a jedinečný. Na takový
určitě nikdo jen tak nezapomene.
Umístění členů SK Pacetluky:
Celkové pořadí
211
238
282
284

Čas
1:06:22
1:08:09
1:14:42
1:15:04

Příjmení a jméno Pořadí v kategorii
Žůrek Jiří
Kopřiva Jaroslav
Rudolfová Lenka
Rudolfová Eva

103 (M20-39)
108 (M20-39)
19 (Z20-34)
21 (Z20-34)
Za SK Lenka Rudolfová
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Rohálovská 50
Koncem dubna na nás již po
čtvrté čekal báječný cyklistický
závod Rohálovská 50ka. Touto
dobou mnozí z nás, závodníků
pro radost, usedají do cyklo
sedla poprvé po zimě. Ale
takovýto závod za to stojí.
Každým rokem je trasa závodu
upravována, ale i tak se
pořadatelé nevzdávají a každý
závod je něčím výjimečný a
zajímavý. Například letos byl prostor cíle oživen průjezdem místního
zemědělského družstva mezi kravami. Výborná atmosféra po trase celého
závodu, pivečko na občerstvení, někde i slivovička, krásná příroda kolem i
nekolem, nahoru a dolů.
Letos jsme se jako SK Pacetluky představili ve zbrusu nových cyklistických
dresech. Sice jsme na bedně nestáli, ale úspěch jsme sklidili.
Umístění členů SK Pacetluky:
Celkové pořadí
277
343
434
445
500
506
592

Čas

Příjmení a jméno

2:50:35
3:00:23
3:14:16
3:15:48
3:30:36
3:30:57
3:56:28

Kopřiva Jaroslav
Žůrek Jiří
Nevřala David
Pavlíčková Silvie
Rudolfová Lenka
Rudolfová Eva
Darebníková Monika

Pořadí v kategorii
156 (Muži I)
188 (Muži I)
37 (Under 23)
13 (Ženy I)
17 (Ženy I)
18 (Ženy I)
38 (Ženy I)

Za SK Lenka Rudolfová
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Hostýnská 8
Na pracovním teambuildingu zazvoní telefon – volá sestra: „Přihlásili jsme
se na Hostýnskou 8, chceš jít taky?“ Moje odpověď: „Jasně že jdu.“ Možná
jsme vyfoukli dalším potenciálním zájemcům jedny z posledních míst. A
dobře jsme udělali! Závod to byl nepopsatelný! Jako ty, do kterých se SK
vrhne poprvé. Před závodem převládaly horka a parna, z toho měl náš tým
obavy. V den závodu lehce poprchalo, bylo mlhavo a teplota zcela ideální
na takový závod.
Název závodu Hostýnská osma je díky tomu, že trať připomíná osmičku,
která má svůj střed na Tesáku. Jedná se o závod jednotlivců v kategoriích
muži, ženy a dvoučlenných týmů v kategoriích muži, ženy, mix a pak
rozlišení dle věkových kategorií. Celý závod je přechodem Hostýnských
vrchů se startem a cílem v Rajnochovicích u obecního úřadu o celkové délce
62km a převýšením okolo 2.500 metrů. Motto závodu “Pojď do toho a
překonej Hostýnské vrchy“.
Zazněl výstřel, Laďa vyběhl a už jsme ho neviděli. Pavel chvíli s námi ještě
pochodoval, ale potom taky přidal do kroku. A tak jsme mezi davem se
sestrou proplouvaly samy. První kontrolní bod za hodinu po 4,5 km. To
bude pohoda, říkaly jsme si. Ale opak byl pravdou. Pořád jsme
pochodovaly, čas ubíhal a kontrola stále nikde. Musely jsme zrychlit a pak
hurá – kontrola. No, jestli budeme takto dobíhat na každý kontrolní bod,
tak to máme teda co dělat, říkaly jsme si. Další kontrola až ve 13:30 na
Jehelníku… Tam jsme k našemu překvapení nasbíraly 2 hodiny k dobru, tak
nervozita z nestíhání kontrol odpadla a už jsme si každý krok jen užívaly. Na
občerstvovačkách jsme se vždycky dobře nadlábly, doplnily tekutiny,
chvilku odpočinuly a za krásných 13h a 43 minut jsme dorazily do cíle.
První odhady zněly, že dorazíme kolem druhé hodiny ráno. Jak nám cesta
ubíhala, odhadovaly jsme cíl kolem 20. hodiny, ale to bychom musely
udržet původní tempo a nesměly by nás pálit chodidla jako čert. Ale další
odhad, že do 22. hodiny určitě dorazíme, už byl správný. Dorazily jsme!
Laďa, tak ten už byl dávno v cíli a zalíval unavené tělo pěnivým mokem.
Pavel dorazil asi hodinku před námi, i když si bohužel na cestě odrovnal
kotníky, takže musel docházet o berlích. Ty si našel někde v Hostýnských
37

vrších, jak si pěkně poradil. Poučeni z první účasti za rok doladíme formu a
vychytáme nějaké drobnosti a těšíme se opět na start.
Umístění členů SK Pacetluky:
Celkové pořadí
149
245
281

Čas

Příjmení a jméno

Kategorie

9:47:49 Darebník Ladislav ml. M do 35 let
12:37:52 Darebníček Pavel
M do 35 let
Rudolfová Lenka
Tým
13:43:44
Rudolfová Eva
Z do 70 let
Za SK Lenka Rudolfová
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Představení AK Pacetluky
Vážení občané obce Pacetluky, tímto bychom se Vám chtěli představit
spolek jménem Aktivní klub Pacetluky, který je záměrně vytvořený pro práci
s dětmi a pořádání kulturních zábav pro dospělé. Inspirací nám byl SK
Pacetluky, který pořádá spolu s SDH a OÚ Pacetluky např. dětský den, kde si
děti zasoutěžily a vyhrály plno sladkostí. Dětem zářily oči a maminky
štěbetaly, jak by mohly udělat více takových pěkných dnů plné soutěží a
zábavy. Aktivní klub Pacetluky plánuje udělat 4 akce za rok 2014
samozřejmě s pomocí ostatních sdružení v Pacetlukách.
Plánované AKCE AK PACETLUKY
1) 30.4.2014 PÁLENÍ ČARODĚJNIC
-

čarodějnická diskotéka
zapálení velké vatry
soutěž o nejlepší čarodějnickou masku dětí i dospělých
pestrý program plný her a soutěží
průvod obcí čarodějnic

2) 7.6.2014 NETRADIČNÍ LETNÍ PLES
- živá hudba
- bohatá tombola
3) 19.7.2014 LETNÍ KARNEVAL PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Rok s rokem se sešel a pokračujeme druhým ročníkem Letního
karnevalu pro děti i dospělé. V roce 2013 byl karneval veden jako
úspěšný, proto se AK Pacetluky rozhodl uspořádat druhý ročník
bohatší i s večerní zábavou pro dospělé.
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KARNEVAL PRO ROK 2014:
- odpoledne pro děti v maskách
- plno soutěží a her
- diskotéka pro děti
- grilované speciality
V pozdějších hodinách se bude pořádat Karneval pro dospělé:
- živá hudba
- soutěž o nejlepší masku, spousty her a zábavy pro dospělé
4) 25.10.2014 LAMPIONOVÝ PRŮVOD
- průvod obcí
- vypouštění lampionu štěstí
- občerstvení pro děti i dospělé
Za AK Martina Jadrníčková

Pálení čarodějnic 2013
Poslední dubnový den patří každoročně čarodějnicím a tentokrát připadl na
úterý. Byl to v pořadí již 4.ročník a nebojím se říci, že byl neméně úspěšný
než ty předchozí. Do areálu pacetluckého výletiště se z blízkého lesa slétly
čarodějnice a čarodějové všech věkových kategorií a rej čarodějnic mohl
začít. Pro malé i velké byly připraveny soutěže, které pro ně připravili místní
sportovci z SK Pacetluky a dobrovolní hasiči. Po splnění všech zapeklitých
úkolů došlo i na společné focení všech přítomných čarodějnic a samozřejmě
i na odměny, které osobně předal náš pan starosta. Samozřejmě všem
pořádně vyhládlo... nejprve se rozhořel malý ohýnek, kde si mohly děti
opéct špekáčky. Kdo neměl chuť na špekáček, mohl si vybrat voňavou
dobrotu z naší udírny. Po setmění byla zapálena velká vatra i s „obětní“
čarodějnicí, u které čarodějnice zazpívaly zaříkávadlo proti upálení.
Poděkování patří všem, kteří se na této akci podíleli, vyzdobili výletiště a
připravili jednu velkou čarodějnici na hranici k upálení. Velké poděkování za
vzorně připravené soutěže a organizaci si zaslouží SK Pacetluky a SDH
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Pacetluky. Odměny do soutěží zajistila obec Pacetluky, děkujeme. Jelikož
jsme loňské rejdění v hojném počtu přežily bez úhony, doufám, že Váš plán
na 30.4.2014 je již jasný a opět se sejdeme na kopci pod lípou, abychom to
mohly roztočit a pořádně si zarejdit na pacetluckém výletišti i letos.
Michaela Ležáková

Lampionový průvod – průběh I.ročníku
Dne 19.10.2013 se konal první ročník Lampionového průvodu naší obcí.
Sraz byl u místní hasičské zbrojnice v 18:00 a odtud se šlo jednotlivými
částmi obce (Opletou, Dubany, Dudou a Dědinou). Cestou nám svítily
lampiony (ti odvážní měli lampion s hořící svíčkou) a bylo veselo. Ukončení
bylo u místní hospůdky, kde na děti čekala odměna a teplý čaj. Vypustili
jsme lampion štěstí, a pak následovalo vynikající občerstvení – čerstvě
uzený bůček s křenem, točené pivo, svařák a pro děti uzený kabanos. Počasí
nám přálo a účast byla na první ročník úžasná.
Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří se zúčastnili našeho průvodu.
Těšíme se na další průvod v roce 2014, který se bude konat 25.10 – snažíme
se zajistit živou hudbu ať si můžeme i zazpívat – občerstvení je
samozřejmostí. Bude probíhat soutěž o nejoriginálnější lampion!
Za AK Markéta Olivíková
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Zumba v Pacetlukách
Díky slečně Kristýně, která si přibrala i naši vesnici a dojíždí za námi z
Chvalčova a my si můžeme díky ní zkusit tohle moderní cvičení a krásně
zformovat svou postavu! „Zumbíme” od 4.10.2013 a výsledky už jsou znát.
Zumba je dynamické cvičení plné unikátní latinsko -americké a exotické
hudby, kdy choreografie střídají pomalé a rychlé rytmy na principu
intervalového tréninku, čímž dochází k efektivnímu spalování tuků a
zpevňování postavy.
Cvičení působí především na svalové partie jako jsou hýždě, nohy, břicho a
nejdůležitější sval - srdce. Kombinace latino a exotických rytmů vytváří
skvělou párty, na které vytancujete 500-1000 kcal/hodinu a zanechá ve Vás
skvělý pocit a dobrou náladu.
Cílem Zumby je ukázat, že toho všeho lze dosáhnout zábavnou formou.
Nemusíte si počítat do hudby kroky, stačí ji jen poslouchat a nechat se vést.
Pozvěte své kamarádky, kamarády, ať si to pořádně užijeme.
Každé pondělí v 18.30 - 19.30 hod. v budově bývalé MŠ.
Cena jedné lekce 35kč/os., dítě do 15 let 20 Kč. Těšíme se na všechny!
Přijďte s dobrou náladou, v pohodlném oblečení a nezapomeňte na pití.
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Otvírací doby
Otevírací doba obchodu

Otevírací doba hospody

pondělí

6:30 - 11:00

pondělí

19:00 - 21:00

úterý

6:30 - 11:00

13:30 - 16:30

úterý

19:00 - 21:00

středa

6:30 - 11:00

13:30 - 16:30

středa

19:00 - 21:00

čtvrtek

6:30 - 11:00

13:30 - 16:30

čtvrtek

19:00 - 21:00

pátek

6:30 - 11:00

13:30 - 17:00

pátek

19:00 - 23:00

sobota

6:30 - 11:00

sobota

18:00 - 23:00

neděle

zavřeno

neděle

18:00 - 21:00

Doplňovačka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nástroj, nacházející se ve znaku obce po stranách obilného snopu.
Nafukovací atrakce, jež se objevuje pro děti na většině akcí v obci.
Tradiční průvod masek pořádaný hasiči v období od Tří králů po Postní dobu.
Barva podkladu na obecním znaku, umocňující minulost zemědělství.
Rozlohově největší ulice v obci.
Koho při slavnostech příchodu jara každoročně upalujeme?
Jeden ze dvou vrcholů Kosteleckého lesa – Tereza a ….
Kdo vpadl v minulosti do našeho kraje? Obyvatelé se před nimi museli ukrývat
v lesích.
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FOTO kvíz
Poznejte domy na fotografiích:
1.

2.
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3.

Přehled akcí plánovaných v roce 2014
Předpokládané termíny veřejných akcí v obci Pacetluky v roce 2014:
1.3. 2014
30.4. 2014
14.6. 2014
28.6. 2014
19.7. 2014
16.-17.8. 2014
6.9. 2014
25.10. 2014
5.12. 2014

Masopust
Pálení čarodějnic
Netradiční ples
Dětský den
Karneval
Hodové slavnosti
Melounožraní
Lampiónový průvod
Mikulášská nadílka

Změny v termínech jsou vyhrazeny. Taktéž není garantováno uvedení všech
budoucích akcí.
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Správné odpovědi
Odpovědi DOPLŇOVAČKY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Odpovědi FOTOKVÍZU:
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Obecní úřad Pacetluky
SDH Pacetluky
SK Pacetluky
AK Pacetluky
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