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Radostné Velikonoce 
Pokojné a radostné prožití velikonočních svátků, dětem bohatou pomlázku a krásné jarní dny 

plné hřejivého slunce a prvních květů Vám přeje obec Pavlice. 

Změna v obecním zastupitelstvu 
K 1. březnu 2011 se vzdala svého mandátu v obecním zastupitelstvu z důvodu změny trvalého 

bydliště Mgr. Jana Kosíková. Nahradil ji první náhradník z kandidátky TOP 09 Pavel Křivánek. 

*************************************************** ***************************** 

Setkání seniorů 
Obec Pavlice Vás srdečně zve na Setkání seniorů, které se uskuteční dne 28.4.2011 v 16:00 

hodin v sokolovně. Občerstvení, krátký program, hudba k tanci a poslechu je zajištěna. 
*************************************************** ***************************** 

Výstava fotografií 
Většina z nás dospělých si z minulosti vybaví postavu s fotoaparátem pověšeným na krku, 

která neodmyslitelně patřila k životu Pavlic - pan Antonín Mička byl s foťákem u „akcí Z“, u vítání 
občánků, u aktivit myslivců a spousty dalších akcí. Napadlo nás, že je škoda nechat tu zachycenou 
historii jen tak ležet v šuplíku. Pan Mička nám ochotně zapůjčil ze své bohaté fotogalerie snímky, 
kterými se vám pokusíme připomenout atmosféru dřívějších časů. Srovnáme, jak moc se Pavlice 
změnily, pousmějeme se nad tím, jak jsme byli mladí nebo malí, podivíme se, jak ten čas strašně 
letí.... Výstavu bychom chtěli zrealizovat o pouti, aby se do minulosti mohli vrátit i vaši rodinní 
příslušníci, známí, kamarádi, kteří už v Pavlicích nebydlí, ale mají zde kořeny a vzpomínky. O tom 
kde, kdy a jak bude výstava uskutečněna Vás budeme informovat. 
*************************************************** ***************************** 

760 let od první písemné zmínky o Pavlicích 
Vážení občané, v příštím roce uplyne 760 let od první písemné zmínky o naší obci (tehdy 

ještě pod jménem Pavlovice). Roku 1252 markrabě Přemysl Otakar udělil proboštství na Hradišti 
sv. Hypolita, které přešlo na řád Křížovníků s červenou hvězdou, některé svobody a potvrdil 
příslušnost mimo jiných i vsi Pavlovice k panství Hradiště sv. Hypolita. 

Toto výročí bychom chtěli oslavit. Proto si Vás dovolujeme oslovit, abyste se i Vy svými 
nápady zapojili do příprav tohoto výročí. Navrhněte, jak by měla oslava probíhat. Bude-li to 
v našich silách, rádi Vám vaše přání splníme. Se svými podněty se obracejte buď osobně 
na jednotlivé obecní zastupitele, nebo je posílejte elektronicky na adresu 
pavlicky.zpravodaj@seznam.cz. 
*************************************************** ***************************** 

Pronájem sokolovny 
Návod na pronájem sokolovny je uveden na internetových stránkách obce. Sokolovnu si 

můžete pronajmout buď prostřednictvím formuláře uvedeného na internetových stránkách, nebo tak 
jako doposud v úředních hodinách na obecním úřadě. Nájem zůstává ve výši 1500 Kč/akce. 
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Rekonstrukce topení v sokolovně 
V sokolovně v Pavlicích byly nevhodně vedené trubky k radiátorům za sádrokartonovými 

deskami. Aby voda v těchto trubkách nezamrzala, musela se sokolovna neustále vytápět minimálně 
na 12 ºC. Proto pan Stanislav Turek z Grešlového Mýta provedl ve dnech 21.2. – 25.2. jejich 
opravu. Trubky, které byly umístěny za sádrokartonem, jsou nově vedeny ve vnitřních prostorách 
sokolovny podél zdí. Dále byl umístěn radiátor i do spodní části sálu, aby byl tento prostor lépe 
vytápěn. Tyto úpravy stály 37000 Kč. Změny přispějí ke snížení nákladů na vytápění sokolovny. 
V sokolovně bude udržována teplota pouze cca. 5 – 8 ºC. 

Zaměstnanec OÚ také obnovil nátěry na bránách na hřbitov. Brány natíral v bývalém školním 
bytě. Bohužel nedlouho po umístění jedné brány zpět na hřbitov ji neznámý vandal poškrábal 
ostrým předmětem. Nátěr musel být tedy znovu opraven. 

*************************************************** ***************************** 

Připomenutí změny ve sběrném dvoře 
Od 1. března letošního roku platí nové podmínky v provozu Sběrného dvora v Pavlicích. 

O konkrétních změnách jste byli informování prostřednictvím letáku, který vydal Svazek obcí při 
formanské cestě. Pokud jste leták ztratili nebo se k Vám nedostal, naleznete jej 
na www.pavlice.cz/sberny-dvur.html. 

*************************************************** ***************************** 

Škola 
Projekty na ZŠ Pavlice 

Projekty (projektové vyučování) patří neodmyslitelně do dnešní moderní školy. Během roku 
jich na naší škole probíhá hned několik. Například „Jsem hlava rodiny“ zaměřený na finanční 
gramotnost žáků. „Spisovatelská dílna“ a „Jsem čtenář“ zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti 
a další. Projektem, který probíhá po celý rok je letos projekt „Zvyky, tradice a řemesla“. Jeho 
zaměření je patrné už z názvu. Každý měsíc se žáci seznámí s jedním řemeslem a výtvarně 
ho ztvární do podoby jednoho listu kalendáře, který bude výsledným výstupem projektu. 
Na jednotlivé projektové dny si žáci připravují ve skupinách prezentaci dalších známých i téměř 
zapomenutých řemesel. Při únorovém projektovém dnu to bylo (puškařství, zámečnictví, cínařství 
a ledařství). 

Během roku jsou naplánované čtyři projektové dny, které mapují jednotlivá období, Dožínky, 
Mikuláš a Vánoce, Masopust a Velikonoce. Je radost pro každého kantora vidět, jak se jeho žáci 
zlepšují a jak rostou jejich výkony a schopnosti. 

Sport 
V novém kalendářním roce se naši žáci zúčastnili hned dvou sportovních turnajů. První byl 

turnaj přehazované smíšených družstev, kde jsme získali při účasti deseti družstev 5. místo. Druhý 
turnaj byl Valentinský turnaj ve florbalu. Vzhledem k našemu minulému vítězství jsme nastupovali 
jako favorité. Kluci se drželi opravdu skvěle, teprve v utkání se ZŠ Slovenská jsme prohráli 5:7 
a získali tak 2. místo. Byl to vyrovnaný a velice pěkný zápas. Naši borci bojovali jako lvi a patří jim 
uznání. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen náš Jan Holík. 

Školní ples 
K období masopustu patří nejrůznější zábavy, plesy a maškarní. V naší škole jsme v únoru 

pořádali již tradiční školní ples, na který se všichni celý rok moc těšíme. Po obědě jsme se převlékli 
do večerního, tedy dívky do večerních šatů a hoši do košil s vázankou, popřípadě s motýlkem. 
Všichni účastníci nastoupili slavnostní polonézou a hned po zahájení začal první párový tanec. 
V průběhu celého odpoledne probíhaly různé soutěže a hry, za které účastníci dostávali lístky 
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do tomboly. Když už byli tanečníci unavení, mohli se občerstvit u švédského stolu, plného 
nejrůznějších dobrot, které pro nás připravily maminky. Když byly všechny lístky do tomboly 
rozdány, nastal čas na losování. O ceny se postarali jak zaměstnanci, tak i rodiče. Hlavní výhry byly 
čtyři dorty upečené naší skvělou paní kuchařkou. Žádný z účastníků neodešel s prázdnou. Čas 
vymezený pro plesovou zábavu uplynul jako voda a nezbylo než se rozloučit. Všichni se rozešli 
spokojení a příjemně unavení. (Více fotografií naleznete na www.pavlice.cz) 

PaedDr. Tamara Kučerová, ředitelka 

 

 

*************************************************** ***************************** 

Školka 

Zápis do mateřské školy v Pavlicích 
Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo vyhlašuje zápis do mateřské školy 

v Pavlicích, který se bude konat ve čtvrtek 5. května v 15:00 hod. Rodiče, kteří mají zájem umístit 
dítě do MŠ, se dostaví s rodným listem dítěte a potvrzením o zaměstnání matky, pokud pracuje. 

Karneval v MŠ 
Únor již od dob našich prababiček patří masopustu. Veselé oslavy konce zimy se líbí i dětem. 

Také v naší mateřské škole pravidelně každý rok pořádáme dětský karneval. Plánujeme 
ho na odpoledne, aby se společně s dětmi mohli zúčastnit i rodiče. 
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Letošní karneval se nesl v duchu pohádkových postav. Paní učitelky převlečené 
za pohádkovou babičku a nezbednou Červenou Karkulku uvítaly ve třídě princezny, rytíře, vodníka, 
draka a mnoho jiných pohádkových bytostí. 

Děti tančily, rejdily, soutěžily a na každého čekala sladká odměna. Pro unavené masky 
a jejich rodiče bylo připravené malé občerstvení. 

Děti se asi nejvíce těšily na tombolu, která byla letos opravdu bohatá. Dokonce jsme museli 
její losování rozdělit na tři části, abychom děti příliš nenudili dlouhým sezením. Na závěr jsme si 
ještě všichni zatančili na oblíbenou píseň našich dětí „ Tanec princezen“ a unaveni z tanečního reje 
se pomalu rozcházeli domů. 

Oceňujeme rodiče za jejich snahu při výrobě masek pro děti a děkujeme jim za příspěvky 
do naší tomboly. Touto cestou bychom také rády poděkovaly naší paní školnici p. Laštůvkové, 
která nám vždy ochotně pomáhá při všech našich akcích. 

(Fotografie z karnevalu jsou k vidění na www.pavlice.cz) 
Učitelky MŠ Hana Švarcová a Marcela Březinová 

*************************************************** ***************************** 

Orel 
Orel jednota Pavlice 

s podporou Obecního úřadu a Dobrovolných hasičů Pavlice 
si Vás dovoluje srdečně pozvat na  

TŘETÍ SPOLEČNÉ POUŤOVÉ VESELÍ, 
které bude probíhat 7. – 8. května 2011. 

 

Hlavními body víkendového programu jsou: 

• stavění pouťové májky (sobota, před sokolovnou), 

• tradiční pouťová zábava (sobota 20:00, hudba Duo Fantastic, sokolovna), 

• slavnostní mše v kostele sv. Filipa a Jakuba v Pavlicích (neděle 9:30), 

• pouťový oběd s doprovodným programem (neděle 10:30, sokolovna). 
 

Bližší informace o této jedinečné akci budete mít ve svých schránkách v pravý čas! 

*************************************************** ***************************** 

Farnost 
Křest 

Milí farníci, nedávno jsme v kostele četli pastýřský list našeho otce biskupa Vojtěcha, 
který mluvil o křtu. Pojďme si tedy, spíše informativně, křest přiblížit. 

Křest spolu s biřmováním a eucharistií patří mezi iniciační svátosti (iniciace znamená vlastně 
uvedení do něčeho, např. indiáni měli iniciační obřady, kterými uváděli mladé hochy mezi 
bojovníky), jimiž jsou položeny základy každého křesťanského života. Křest je tedy vstupní branou 
k životu a k Božímu království, která otvírá přístup k ostatním svátostem. Bez křtu nemůže mít 
nikdo účast na dalších svátostech. 

Křest je první svátostí, kterou Kristus nabídl všem, aby měli věčný život, 
Amen, amen, pravím ti, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království 

Božího. (Jan 3,5) 
a svěřil jej své církvi spolu s evangeliem. 

Jděte, učte všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého (Mt 28,19) 
Slovo křest je určitým překladem řeckého „babtizein“ (omýt, ponořit se, pohroužit se 

do něčeho, dát něčemu zaniknout v něčem, potopit loď). Význam našeho slova „křest“ znamená 
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vlastně ponořit se do Krista, vkristění, tedy na základě osobního rozhodnutí stát se Kristovým. 
Což poněkud odporuje rozšířenému zvyku „křtění“ hudebních nosičů, knih atd. Tento zvyk ukazuje 
na nepochopení samotného křtu a stává se v tomto ohledu nesmyslným. 

Kromě toho, že křest působí znovuzrození člověka k novému životu (Jan 3,5; Tit 3,5), spojuje 
jej rovněž s Kristem a jeho posláním (Řím 6,2-6), přičleňuje ho poutem jednoty a pokoje k Církvi 
(1Kor 12,13) a dává adoptivní Boží synovství (Řím 8,15; Gal 3,26-29). Obmytím vodou života se 
smývá z člověka i každé poskvrnění, a to jak osobní, tak i vina prvotní (Sk 2,38) a poskytuje se 
účast na Boží přirozenosti (2Pt 1,4). Křest vtiskuje do duše nesmazatelné znamení, pečeť věčného 
života – charakter, který je odlišný od křestní milosti. Tu je možné ztratit hříchem, charakter však 
zůstává stále – na věky. 

Jako základní materií vnějšího znamení křtu se chápe voda. Voda sama o sobě se chápe spíše 
jako materie vzdálená, blízká materie je především ten úkon (ponoření, polití). V Písmu je křest 
vodou doložen u Etiopana (Sk 8,36-38), dále křest Kornélia (Sk 10, 47-48), je přirovnán k průchodu 
Izraelitů Rudým mořem (1Kor 10,2), k Noemově arše (1Pt 3,20-21) – celý tento text je vlastně 
katechezí - výukou. Nejstarším způsobem je ponoření do vody (kaple baptisteria), tento způsob křtu 
byl obecný v západní církvi až do 12. stol., kdy se začíná udílet litím vody. Způsob lití vody je však 
také starý (křest žalářníka s celou rodinou - Sk 16,33; ...nemáš-li pak živé vody, křti vodou jinou; 
nemáš-li studené, křti teplou. Nemáš-li ani studené ani teplé, lij vodu na hlavu třikrát ve jménu Otce 
i Syna i Ducha svatého – Didaché 7,1-3 ). 

Ve formě (slovu) mají být tři Božské Osoby výslovně vzývány a má být vyjádřen křestní 
úkon (já tě křtím), protože voda může být užita k různým úkonům. Musí být označen i přijímatel 
jménem (např. Karle, já tě křtím...). Forma spolu s materií se musí vztahovat na konkrétní osobu. 

Řádným udělovatelem slavnostního křtu je biskup nebo kněz a s pověřením ordináře nebo 
faráře i jáhen. V naléhavém případě (nebezpečí smrti) může být křest udělen dokonce každým 
člověkem (i nepokřtěným), musí však dodržet církevní formu a mít úmysl konat to, co koná Církev 
(křtí Kristus, my jsme jen nástroji). 

Ke křtu je způsobilý každý dosud nepokřtěný člověk, který uvěřil v Krista  (CIC 864-865), 
proto je normální situací křest dospělého, děti je možné křtít jen, když se za ně Církev zaručí. 
Přijmout křest je možné pouze ze svobodné vůle, komu byl křest udělen pod násilím, nic nepřijal. 
Co se týče těch, co jsou v bezvědomí nebo dementní – odmítali-li křest před tím, než do tohoto 
stavu upadli, nemohou ho přijmout ani v takovém stavu. Jestliže však dříve projevili nějakou touhu, 
tak ho mohou přijmout. 

Křest je nutný ke spáse pro toho, kdo uvěřil v Krista a poznal základní úlohu Církve 
v udělování svátostí. Nicméně Bůh sám není na své svátosti vázán, proto každý člověk, který hledá 
pravdu a plní Boží vůli, tak jak ji poznává, může být spasen, i když nepoznal Kristovo evangelium 
a jeho církev – křest touhy (KKC 1260). 

Křest krve – Od prvotní církve je tak chápána mučednická smrt katechumenů (těch, co se 
na křest připravují) pro víru v Krista a Církev. Patří sem ale i ti, kteří zemřeli za spravedlnost 
a pravdu (KKC 1281). 

- Voda přinesená ke křtu má být přírodní a čistá a má být vždy posvěcena, nejedná-li se 
o případ nutnosti. V době velikonoční se použije voda posvěcená při obřadech velikonoční vigilie. 

- Vlastním místem pro křest je kostel či kaple, kromě případů nutnosti. 
- Křtěný má mít jednoho kmotra (či kmotra a kmotru), který dovršil šestnáctý rok. Je katolík, 

již pokřtěný, biřmovaný a již přijal sv. přijímání, vede dobrý život, není stižen žádným kanonickým 
trestem a není otcem ani matkou křtěnce. Musí být vhodný pro tuto službu a mít úmysl zastávat ji. 
Je-li víc přátel, vezmou se jako svědkové. 

- Rodiče, kmotři a farář dbají, aby se nedávalo jméno, které je cizí křesťanskému smýšlení. 
- Křest se má udílet v určitý den společně všem, kteří se v poslední době narodili. Jen 

z vážných důvodů je dovoleno konat v témže kostele týž den obřady křtu dvakrát. Pro udílení křtu 
se doporučuje neděle, kdy si církev připomíná zmrtvýchvstání Páně. Je také možné udílet křest při 
mši ve společenství farnosti. 
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- V nebezpečí smrti se dovoleně křtí děti i proti vůli jejich rodičů. Odložené nebo nalezené 
dítě se pokřtí teprve potom, kdy se po bedlivém pátrání zjistí, že nebylo pokřtěno. Jestliže je 
pochybnost, zdali někdo byl pokřtěn nebo byl-li křest udělen platně, udělí se mu křest s podmínkou. 
Plody z potratů se křtí, jestliže žijí, a pokud je to možné. 

- Kněz může dovoleně křtít pouze ty, kteří svým bydlištěm spadají do oblasti jeho správy. 
Ostatní může pokřtít jen s dovolením příslušného kněze, ke kterému žadatel patří. 

Kněz má poctivě dbát na onu podmínku víry!!! Jelikož je Bohem vyvoleným správcem 
svátostí, má odpovědnost i za to, jakým způsobem a komu je udělí. Není možné neuváženě riskovat 
znehodnocování všeho svatého, jež se projevuje i nehodným přijímáním. I když to zní mnohým 
uším tvrdě, je třeba mít stále na mysli Kristovo vybídnutí v Mt 7,6. 

Obřad křtu dítěte: 
- přivítání (připomenutí důležitosti křtu; otázka po jménu dítěte; po připravenosti k správné 

výchově) a přijetí do společenství církve 
- bohoslužba slova (biblická čtení + krátká homilie; přímluvy a vzývání svatých; exorcismus 

a mazání olejem křtěnců - katechumenorum) 
- slavnost křtu (vzývání Boha a svěcení vody – tři způsoby; zřeknutí se zlého a vyznání víry 

– 3x ano a 3x věřím; samotný křest; pomazání křižmem; obléknutí bílého roucha – znamení nového 
člověka, jiná barva není přípustná, jen při jiném místním zvyku; předání hořící svíce na znamení 
života ve světle Kristově) 

- závěrečné obřady (Otčenáš a požehnání) 

Zdá se mi, že tyto základní informace mohou posloužit pro bližší pochopení křtu. Samozřejmě 
pro poznání hloubky této svátosti je třeba mnohem více. Každý, kdo chce své dítě nechat pokřtít, 
je vítán. Nicméně je třeba ona záruka víry, která se nutně projevuje i skutky (Jak 2,14-18) a též 
i jistá příprava, která uvádí k dokonalejším přijetí zmíněné svátosti. 

Vše dobré a odvahu ke konání dobra přeje David Ambrož, farář. 

*************************************************** ***************************** 

TJ Pavlice 
V tabulce vidíte přehled zápasů, které se konají v jarní části sezóny 2010/11 na fotbalovém 

hřišti v Pavlicích. 

den datum začátek domácí hosté 

neděle 27.3. 10:15 Pavlice MUŽI Štítary 

neděle 10.4. 10:15 Pavlice MUŽI Slup 

14:30 Pavlice ŽÁCI Bohutice 
sobota 16.4. 

16:00 Pavlice DOROST Slup 

neděle 17.4. 10:15 Olbramkostel Konice 

neděle 24.4. 10:15 Pavlice MUŽI Mramotice 

15:00 Pavlice ŽÁCI Oleksovice 
sobota 30.4. 

16:30 Pavlice MUŽI Křepice 

sobota 7.5. 16:30 Pavlice DOROST Štítary 

neděle 8.5. 10:15 Olbramkostel Slatina 

sobota 14.5. 16:30 Pavlice DOROST Blížkovice 

neděle 15.5. 10:15 Pavlice MUŽI Přímětice 

sobota 21.5. 15:00 Pavlice ŽÁCI Šanov 

neděle 22.5. 10:15 Olbramkostel Těšetice 
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neděle 29.5. 10:15 Pavlice MUŽI Chvalovice 

15:00 Pavlice ŽÁCI Šatov 
sobota 4.6. 

16:30 Pavlice DOROST Jevišovice 

neděle 5.6. 10:15 Olbramkostel Štítary B 

neděle 12.6. 10:15 Pavlice MUŽI Mikulovice 

neděle 19.6. 10:15 Olbramkostel Grešlové Mýto 

*************************************************** ***************************** 

Elektrowin 
Recyklace – cesta k úsporám i ochraně životního prostředí 

Za pět let fungování zpětného odběru a recyklace elektroodpadu obyvatelé České republiky 
prokázali, že mají zájem o své životní prostředí, chápou význam třídění elektroodpadu a také 
k němu dnes už většina z nich přistupuje odpovědně. 

Z nových členských zemí Evropské unie je to právě Česká republika, kde se elektroodpad 
recykluje nejvíce. Jeho množství doposud meziročně rostlo o 30-40 %. V loňském roce už každý 
zrecykloval 5,6 kilogramu elektrošrotu. ELEKTROWIN – zajišťuje zpětný odběr a zpracování 
poloviny veškerého elektroodpadu – celkem se nám za 5 let existence podařilo ekologicky 
zpracovat již více než 100 000 tun vyřazených chladniček, sporáků, mixérů, mikrovlnek či vrtaček. 
Například vysloužilých chladniček dodal k ekologickému zpracování na 1,7 milionu. 
Obce mohou ušetřit nemalé finance 

V minulosti se o zpracování e1ektroodpadu staraly obce samy, od roku 2005 se mohly začít 
těchto starostí zbavovat a přenášet je na bedra vznikajících kolektivních systémů. Mezi nimi 
ELEKTROWINu připadla úloha zajišťovat zpětný odběr a recyklaci velkých a malých domácích 
spotřebičů a elektrického nářadí. Kromě toho, že obce zbavil starostí, současně jim začal šetřit 
finance, které dříve musely vynakládat. Samosprávy, které s kolektivním systémem 
ELEKTROWIN spolupracují, tak během pěti let ušetřily téměř 750 milionů korun. Dalších téměř 
60 milionů od něj získaly na podporu zpětného odběru, aby jej svým občanům co nejvíce 
usnadňovaly a zároveň je ke správnému nakládání s elektroodpadem motivovaly. ELEKTROWIN 
tak obcím přispěl a nadále přispívá například na zlepšení dopravní obslužnosti zpevněním plochy 
sběrných dvorů, na pořízení mechanického či elektronického zabezpečení sběrného místa 
či pořízení prostředků na sběr malých nebo uskladnění velkých spotřebičů. Jen v roce 2010 
ELEKTROWIN tímto způsobem rozdělil téměř 2 miliony korun na podporu 70 projektů. 
Významná je také úspora surovin a elektrické energie 

Recyklaci elektroodpadu si většina lidí zcela správně spojuje s ochranou životního prostředí. 
Z vysloužilých elektrozařízení se dá vytěžit velké množství užitečných materiálů, které se znovu 
upotřebí ve výrobě a které by bylo jinak nutné získat těžbou. Například z obyčejné pračky se dá 
opětovně využít 23 kilogramů železa, přes 20 kilogramů betonu a téměř 10 kilogramů plastu. 
Například recyklací běžné chladničky se dá ušetřit až 20 kg železa a 16 kg plastů. Kromě toho se 
ušetří na 216 kWh elektřiny a více než 20 litrů ropy, čímž se do ovzduší dostane o 57 kg méně 
emisí oxidu uhličitého. V závislosti na konkrétním typu elektrospotřebičů lze využít 60-90 % jejich 
hmotnosti. 

Současně se tím ušetří také velké množství energie. Podle propočtů na základě modelu 
norských odborníků ELEKTROWIN sběrem 100 000 tun vysloužilých spotřebičů za 5 let své 
činnosti ušetřil více než 609 000 MWh elektřiny, což je průměrná roční spotřeba více než 76 000 
domácností. Recyklace elektrozařízení výrazně snižuje také produkci oxidu uhličitého, který je 
hlavní příčinou globálního oteplování a dalších klimatických změn. ELEKTROWIN již zabránil 
vzniku téměř 1 200 tisíc tun CO2. Recyklace se opravdu vyplatí. Chraňme tak společně naše životní 
prostředí! 
 
Více informací je k nalezení na www.elektrowin.cz.



Pavlický zpravodaj č.2/2011 byl vydán 15.4.2011 vlastním nákladem obce v počtu 180 kusů. 
Redakční rada: Ing.Pavel Nechvátal, Jiří Holík, PaedDr. Tamara Kučerová. 

Pavlický zpravodaje je dostupný také v elektronické podobě na www.pavlice.cz. 
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