Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v minulém zpravodaji jsem psal, co nás čeká a nemine. Nyní bych rád uvedl, jak na tom jednotlivé
projekty a akce jsou. Veřejné osvětlení (VO) je téměř hotové. Zbývá osadit několik posledních světel, vyměnit
světla na přechodech a čekat na povolení, abychom mohli na místech, kde VO není, postavit nové sloupy. Tedy
věci, které nešly zahrnout do projektu podpořeného z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu. Nakonec budou
vyměněny jističe ve spínacích skříních za silnější, aby při zapínání nedocházelo k výpadkům. Pak nás čeká
závěrečné měření a vyhodnocení projektu.
Ke konci se blíží i práce na opravě chodníku v uličce. Tuto akci finančně podpořil Jihomoravský kraj.
Během podzimu přibudou na dětském hřišti dva nové herní prvky určené pro starší děti – kolotoč
a lezecký čtyřhran. Zde nám 70% nákladů zafinancuje z dotace Ministerstvo pro místní rozvoj.
Ještě chybí osadit po obci nové odpadkové koše i se sáčky na psí exkrementy. Koše už máme. Bohužel
dodavatel nám poslal špatné pásky na jejich upevnění. Čekáme, až pošle nové a můžeme začít s prací. A opět
Vás poprosím. Uklízejte po svém psovi. Pejsky si hlídejte, aby nepobíhali volně po vsi nebo se nezatoulali.
Neznám lépe strávené nedělní odpoledne, než chodit po vsi s cizím psem a hledat jeho majitele, případně jej vézt
do útulku… A když jsem u pejsků, uvádím v následujícím příspěvku informaci, o které ne všichni ví.
Čipování psů
Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č.166/1999 Sb. o veterinární péči
s účinností od 1.1. 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem.
Povinně se musí čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku kolem půl roku, v době prvního očkování proti
vzteklině. Svého psa můžete nechat čipovat již letos, není třeba čekat na žádné konkrétní datum. Povinné
očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud je pes takto označen. Za nedodržení hrozí
pokuta 20 tisíc Kč. Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným tetováním provedeným před 3.7.2011.
Výhody čipování: snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států již povinné
čipování psů platí), zaběhnutý pes se rychleji vrátí k majiteli, při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví,
lepší průkaznost identity psa, snadnější monitoring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti
postihu za týrání zvířat, umožnění kontroly psů při prodeji.
Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje cca mezi 120 – 450 Kč a závisí na typu čipu. Dále si veterináři
účtují za aplikaci čipu cca 300 – 550 Kč. Životnost čipu se odhaduje na 25 let. Mikročip je přibližně o velikosti
zrnka rýže, umisťuje se pod kůži za ucho na krk. Je naprogramováno čitelným kódem, který je jedinečný
a neopakovatelný. Čip je možno aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku.
Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat se v Národním registru
majitelů zvířat www.narodniregistr.cz/o-nas.php, kde také najdete podrobné informace. Teprve po zeregistrování
plní mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí
Ing. Pavel Nechvátal, starosta obce
**************************************************************************************

Škola
Jiřičky už za rozbřesku sedí na drátech a chystají se na dlouhou cestu. To je neklamné znamení, že léto
končí a s ním i prázdniny. Děti si užily zasloužený odpočinek a škola měla čas na přípravu na nový školní rok.
Letos jsme se pustili do renovace tělocvičny, která zahrnovala odvlhčení zdiva, montáž dřevěného obložení stěn,
vybroušení a nalakování podlahy. Vše se povedlo a už se těšíme, jak si děti cvičení v nové tělocvičně užijí.
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Dále se nám díky finančním prostředkům projektu Šablony do škol II podařilo nainstalovat nový projektor
a dotyková zařízení na interaktivní tabule do obou tříd. To nám umožní efektivnější využití výukových
programů, které škola zakoupila a se kterými žáci budou moci pracovat jednoduše dotykem prstu.
I když jsou prázdniny i pro kantory dobou odpočinku, využívají jejich část k sebevzdělávání a zvyšování
kvalifikace. Pokračujeme v projektu Erasmus+ s názvem „Nové metody v jazykovém vzdělávání“, díky kterému
mohla učitelka angličtiny strávit dva týdny na škole Anglolang ve Scarborough ve Velké Británii. Kurz byl
zaměřený na CLIL, metodu výuky nejazykových předmětů v angličtině a vedl k vytvoření portfolia námětů
a postupů, které budou využity v letošním roce k implementaci jazyka anglického do různých předmětů.
V letošním roce jsme se rozhodli na projekt navázat a podali jsme žádost o další grant projektem „CLIL
na základní škole Pavlice“, zahrnujícím další zahraniční studijní mobilitu. Hodnotitelé zvláště ocenili Evropský
plán rozvoje naší školy, popsaný v projektové žádosti. Výuka angličtiny se díky těmto aktivitám posouvá stále
na vyšší úroveň.
V neposlední řadě jsme se věnovali organizaci celého nadcházejícího školního roku, především
celoročnímu projektu „Cestujeme po Evropě“, který připravujeme ve spolupráci s Evropským domem
(zastoupení Evropské komise v ČR). Díky této spolupráci získáme užitečné materiály, které využijeme
v průběhu projektu. Postupně se během čtyř projektových dnů seznámíme s většinou zemí EU, poznáme jejich
reálie, historii a kulturu. Už se těšíme, jak si letošní školní rok s našimi žáky užijeme.

„Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie."

PaedDr. Tamara Kučerová, ředitelka
**************************************************************************************

Farnost
Milí čtenáři,
v době, kdy píši tento článek, prožíváme prázdniny. Tedy jen někteří, protože jsou také ti, co mají nejvíce
práce, zvláště naši zemědělci při sklizni úrody. My za to děkujeme také při každé mši svaté, když kněz
pozdvihuje chléb a děkuje a pronáší slova: „Požehnán jsi Hospodine, Bože celého světa, z tvé štědrosti jsme
přijali chléb, je to plod země a plod lidské práce a stane se nám chlebem věčného života.“ Tím děkujeme při
každé mši svaté i za ty kteří obilí sklízí.
Ti, co mají možnost odpočinku, se mohou věnovat rekreaci. To slovo často užíváme, ale málo kdo ví, co to
slovo znamená. Je to složenina dvou latinských slov, a to „re“ a „creatio“. Což přeloženo znamená znovu
stvoření. Čili dát věci do pořádku, obnovit se i své síly dát znovu do služeb dobra a toho co nám nabízí Bůh.
Další věc, nad kterou se můžeme zamyslet je, kam směřuje náš život, kam přijdeme, když jednou
nebudeme, bylo to vše zbytečně?
Uprostřed léta slavíme svátek Nanebevzetí Panny Marie a ten nám připomíná, že nesměřujeme do nicoty,
ale do plnosti. V Bohu, v jeho mysli a lásce budeme existovat nejenom jako stín, jako duše bez těla, ale budeme
žít v něm zcela chráněni a budeme žít celým životem. Naše tělo bylo fixováno v čase a prostoru. V určitém čase
vzniklo z lásky Boží a z lásky našich rodičů a v určitém čase zanikne. Ale náš život a vše co naše tělo prožilo
a protrpělo je uchováno v Bohu.
Když se tedy díváme na Nanebevzatou, lépe chápeme, že náš život přes všechny zkoušky a těžkosti,
kterými je provázen, je jako řeka, která směřuje k božskému oceánu, k plnosti radosti a pokoje. Pak můžeme
tušit, že naše umírání neznamená konec, ale vstup do plnosti života a radosti bez konce. To nám připomíná tento
svátek.
P.Mgr.IcLic. Jiří Ochman, farář pavlický
**************************************************************************************

Knihovna
100 let zákona o knihovnách a knihovny v Pavlicích
V červenci si knihovny v celé České republice připomněly 100 let od schválení prvního zákona
o knihovnách. Byl schválen Národním shromážděním 22. července 1919 a vyplývala z něj pro obce povinnost
zřídit veřejnou knihovnu za účelem „doplnění a prohloubení vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva“. Díky tomu
má dodnes Česko jednu z nejhustších sítí knihoven na světě.
Historie knihovny v Pavlicích sahá stejně daleko. Dne 15. listopadu 1919 byl založen Osvětový svaz,
který se o fungování veřejné knihovny začal starat. Knihovní fond v té době tvořilo pouze 200 svazků („152
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svazků zábavných a 48 svazků poučných“). Přírůstky byly získávány zejména od Ministerstva školství a národní
osvěty a pak také od soukromých dárců a přispěvatelů. V roce 1939 již knihovna měla 513 svazků, ale 184 jich
bylo zabaveno. Místní četnictvo sice nařídilo vyřazení knih, ale nestaralo se již o to, zda byly zničeny. Tyto
knihy byly po dobu okupace uschovány do beden a po osvobození dány opět na své místo do knihovny.
V dalších letech docházelo k postupnému nárůstu svazků v knihovním fondu. V roce 1951 čítala 1000 svazků.
Prvorepublikový zákon byl nahrazen v roce 1959 zákonem č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven
(knihovnickým zákonem), který knihovny propojil do organizované sítě. Další změny politických podmínek
vedly, s jistým zpožděním, k přijetí dnes platného zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), který by měl být v dohledné
době novelizován.
Během století se několikrát měnilo umístění knihovny, její název, stavění knihovního fondu a samozřejmě
i knihovnice a knihovníci. Vývojem prošly také služby, které již nejsou spojené pouze s půjčováním knih. Moje
paměť sahá ještě do doby, kdy se knihovna nacházela v základní škole, pak na MNV (OÚ) a od roku 1997
dodnes v prostorách mateřské školy.
V současné době mají čtenáři v pavlické knihovně výběr z 2221 svazků a dalších bezmála 500 svazků
je zapůjčeno z výměnného fondu Městské knihovny Znojmo.
Od září bude knihovna otevřena opět každý čtvrtek od 16.15 – 18.15 hodin.
Těší se na Vás Ing. Jana Nachtneblová, knihovnice
**************************************************************************************

Orel
Vážení spoluobčané,
prázdniny se ubírají ke svému konci, a tak je čas zrekapitulovat, co vše se v našem spolku v poslední době
událo. Mimo jiné vás chceme pozvat na nadcházející akce.
V květnu jsme tradičně uspořádali volejbalový turnaj. Druhé letošní klání amatérských smíšených družstev
ve volejbalu je plánováno na sobotu 24. 8. Co nás jako organizátory velice potěšilo, byl zájem o červnový
nohejbalový turnaj. Na prezenční listině figurovalo rekordních 15 družstev! Děkujeme za vaši účast a zájem
sportovat, a to nejen na těchto organizovaných akcích. Od října držte pěsti našemu orelskému družstvu pingpongářů, budou totiž startovat v soutěži městské ligy stolního tenisu Znojmo.
K vydařeným projektům tohoto léta řadíme práce na venkovním posezení v areálu orlovny. Dokončila
se pokládka dlažby pod pergolou a nainstalovalo se osvětlení. Nově byl vybudován obslužný pult, ke kterému
v budoucnu přibude multifunkční udírna s grilem. Dále proběhla celková revize prostoru a došlo k zaměření
geodetem. Vyřídili jsme potřebné náležitosti vedoucí ke kolaudaci – naším cílem je zkolaudovat do konce října.
Dne 19. října vás přijde pozvat na posvícenskou zábavu veselá chasa s muzikanty a dobrým vínkem.
V sokolovně ve 20 hodin zahraje k tanci a poslechu skupina Credit. Začátkem prosince se koná
mikulášská besídka ve spolupráci se ZŠ a MŠ Pavlice. V době příprav na Vánoce budete moci nasát
nezaměnitelnou atmosféru na vánočních trzích v Olomouci. Bližší informace o tomto zájezdu budou včas
upřesněny. Ostatně o veškerém dění spolku Orla Pavlice se můžete dozvědět nejen na plakátech, ale i webových
stránkách www.orelpavlice.cz.
Bc. Tereza Taflířová, kulturní referentka Orla Pavlice
Klub setkávání
Nezadržitelně ubíhá prázdninový čas a dny se začínají pomalu krátit. Bude více času na jiné než venkovní
aktivity, a tak bych Vás ráda seznámila s připravenými aktivitami Klubu setkávání do konce letošního roku.
V úterý 24. září v 17 hod přijede trenérka mozku Eva Fruhwirtová se svojí mozkohernou do Orlovny
do Pavlic. Přiveze mozkohračky a neurotechnologie. Své síly v koncentraci změří zájemci na Mindflexu. „Je to
přístroj, který převádí mozkovou aktivitu do pohybu míčku na hrací konzoli. Je to takový malý myšlenkový
fotbal. Gól dává ten, kdo se více soustředí,“ popisuje trenérka mozku Eva Fruhwirtová. Hráči si tak budou moci
vyzkoušet, jak dokážou pracovat se svou mozkovou aktivitou.
Mozkové závity dětem, dospělým i seniorům pomohou roztočit chytré hry a hlavolamy. A také japonská
hračka Kendama. Ta navíc prospívá motorice. Eva Fruhwirtová vám dá tipy, jak zábavně trénovat mozek,
v případě zájmu také poskytne konzultace, a především vás přesvědčí, že trénování mozku není rozhodně nuda
a že to není nic složitého.
Z důvodu podzimních prázdnin bude další akce už 22. října (úterý) v 16.30. Můžete se opět těšit
na společné setkání s našim bývalým farářem P. Robertem Prodělalem. Po shlédnutí filmu bude prostor
na posezení. Budu ráda, když se nás bude moci zdržet co nejvíc, přeci jen za námi nejede kousek cesty.
Poslední naplánovanou akcí letošního roku bude vánoční vyrábění a adventní výzdoba. Tvořit budeme
poslední listopadové úterý tj. 26.11. v 17.00.
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Pokud Vás naplánované akce zaujaly, tak už zbývá jen zapsat vše do kalendáře. Pro zapomnětlivé budou
ještě před každou akcí vyvěšeny plakátky a vyhlášeny místním rozhlasem.
Všem přeji krásný zbytek prázdnin
Za Orel Jednotu Pavlice a ve spolupráci s Obcí Pavlice Lenka Kováříková
**************************************************************************************

TJ Pavlice
Dovolte, abych Vás informoval o dění a novinkách v klubu TJ Pavlice
Velice pozitivní zprávou je splnění cíle družstva mužů, jemuž se podařilo vyhrát IV. třídu ročníku
2018/2019, a to znamená jedinou věc, postup do III. třídy. První zápas se odehrál v sobotu 10.8.2019 proti týmu
Dyjákovic. Jednalo se o první zápas ve III. třídě po 7 letech a byla to úspěšná premiéra. Vítězství 8: 2 je
pozitivní motivací do dalších zápasů.
V sezóně 2019/2020 odehraje svoje zápasy také starší přípravka TJ Pavlice. První utkání se uskutečnilo
25.8. od 10:00 v areálu TJ Pavlice proti týmu Jevišovic. V budoucnu bychom chtěli přihlásit do organizovaných
soutěží také družstvo mladší přípravky. Bohužel nám v tom brání nedostatečný počet trenérů mládeže. Proto
mezi sebou velice rádi přivítáme nové trenéry, ať z řad rodičů nebo kohokoliv jiného. Neváhejte nás kontaktovat.
Velmi povedenou akcí byl Dětský den v areálu TJ Pavlice, který se podařilo uspořádat již podruhé
ve spolupráci s SDH Pavlice a Orlem Pavlice. Přes stanoviště prošlo více jak 80 dětí. Poděkování patří Policii
ČR a JSDH Jevišovice za ukázku techniky a dobrovolníkům na stanovištích. Dětský den se uskuteční určitě
i v roce 2020, ale pravděpodobně v pozdějším termínu, tedy v červenci 2020. O konkrétním datu budeme včas
informovat. Další úspěšnou akcí v areálu TJ Pavlice bylo pálení čarodějnic a již tradiční venkovní zábava se
skupinou VICOMT. Ta se uskuteční i příští rok, a to v pátek 31. července 2020.
V minulém čísle jsem se zmiňoval o vybudování vrtané studny a dotaci Jihomoravského kraje. Bohužel,
naše žádost nebyla krajem schválena. Proto jsme moc rádi za rozhodnutí zastupitelů obce Pavlice, že navýšili
původní finanční příspěvek, a díky tomu nová vrtaná studna vznikne. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat
i všem subjektům a firmám, které nás finančně nebo materiálně podpořili. Jedná se konkrétně o subjekty TAM
Pavlice, JH Truhlářství, BN Soft, Autoservis Bohdálek, Interia Znojmo, K & B spol a Obec Vranovská Ves.
Budeme rádi za jakékoliv další sponzory, nebojte se nás kontaktovat.
Poslední informací, o kterou se s Vámi podělím je úspěch v dříve zmiňované soutěži Kopemezafotbal.cz.
V konkurenci 782 týmům z celé České republiky se nám podařilo vybojovat konečné 3. místo. To znamená,
že jsme vyhráli pro celý tým „Výlet na zápas elitní evropské soutěže“. Výlet se teprve uskuteční, ale je to
příjemná tečka za postupovou sezónou 2018/2019. Díky úspěchu v této soutěži se o našem klubu psalo také
ve Fotbalovém podzimu deník, který vyšel jako příloha novin Deník.
Na závěr dovolte abych Vás pozval na domácí zápasy mužů a mládeže. Muži hrají svoje utkání v sobotu
odpoledne, mládež v neděli dopoledne. Veškeré rozpisy, změny a události můžete sledovat na Facebooku
TJ Pavlice (https://www.facebook.com/TJPavlice) a budete vždy včas o všem informování.
TJ Pavlice si Vás dovoluje pozvat na nohejbalový turnaj trojic – Memoriál Staníka Turka, který se
uskuteční v sobotu 31.8.2019 od 9:00 v areálu TJ Pavlice. Registrace družstev do 30.8.2019 na tel. čísle 704
736 319. Srdečně zvou pořadatelé.
Bc. Václav Březina, předseda TJ
**************************************************************************************

SDH
Pálím nebo hořím?!
Blíží se doba, kdy se občané budou zbavovat vyhrabaného listí pálením. Aby se předešlo zbytečným
výjezdům hasičských jednotek, lze pálení ohlásit příslušnému hasičskému sboru. Nejde o povolení pálení,
ale ohlášení místa, času a osoby přítomné pálení. V případě ohlášení požáru na vaší zahradě jinou osobou budete
kontaktováni operačním střediskem pro upřesnění situace, jestli pálení máte pod kontrolou nebo již hoří a budou
vysílány hasičské jednotky. Někdy občané vidí kouř a ohlásí požár, aniž by věděli, jestli má situaci majitel pod
kontrolou. Ohlášení lze udělat přes internet. Do vyhledávače zadejte OHLÁŠENÍ PÁLENÍ, otevřete danou
stránku a vyplňte formulář. Zabere to jen chvíli a můžete tím předejít zbytečným problémům.
Pavel Křivánek, velitel JSDH Pavlice
Pavlický zpravodaj č. 2/2019 byl vydán 28.8.2019 vlastním nákladem obce v počtu 190 kusů.
Redakční rada: Ing. Pavel Nechvátal, Jiří Holík, PaedDr. Tamara Kučerová.
Pavlický zpravodaj je dostupný také v elektronické podobě na www.pavlice.cz.
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