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Právě se Vám do rukou dostalo první číslo Pavlického zpravodaje, který se obecní zastupitelstvo 
rozhodlo vydávat pro Vaši lepší informovanost o dění v naší obci. Věříme, že přispěje i k lepší 
komunikaci mezi občany a obecním úřadem. Naším cílem je aby tento zpravodaj vycházel pravidelně 
jednou za tři měsíce. 

Slovo starosty 
Vážení spoluobčané, 

Vaše hlasy ve volbách do obecního zastupitelstva ve dnech 15. – 16. října 2010 rozhodly 
o složení nového zastupitelstva. To se sešlo 13. listopadu na svém ustavujícím zasedání, aby zvolilo 
nové vedení naší obce. Bohužel 12. listopadu nás všechny zasáhla bolestná zpráva, že po krátké 
nemoci zemřel dlouholetý starosta Pavlic pan Josef Myslík. Funkci starosty zde vykonával dlouhých 
šestnáct let a udělal pro rozvoj naší obce obrovský kus práce. 

Pro nás, kdo jsme se rozhodli pokračovat v jeho práci, je to o to složitější, že nám nestačil svůj 
úřad vůbec předat. A věřte, je to hodně věcí, které jsou v určité fázi rozpracovanosti, se kterými se 
musíme seznámit a začít řešit. 

Nové zastupitelstvo se sešlo v roce 2010 ještě na dvou zasedáních. Schválilo rozpočet pro rok 
2011 a projednalo celou řadu bodů, o kterých vás budeme pravidelně informovat. 

Na závěr mi dovolte, abych Vám na začátku Nového roku 2011 popřál pevné zdraví, štěstí, 
osobní a pracovní úspěchy a vzájemnou toleranci. 

Jiří Holík 

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

Volby do obecního zastupitelstva 
Ve dnech 15. a 16. 10. 2010 proběhly v naší obci volby do obecního zastupitelstva. Byly 

postaveny tři kandidátky po 9 členech a jeden nezávislý kandidát. Na základě výsledků voleb se 
obecními zastupiteli stali: PaedDr. Tamara Kučerová, Jiří Holík, Arnošt Brabenec, Tomáš Čech, Ing. 
Pavel Nechvátal, Myslík Josef, Jelínek Jiří, Kovářík Jaromír, Kosíková Jana. Pan Josef Myslík se ze 
zdravotních důvodů vzdal svého mandátu a nahradil jej pan Kosík Jiří. Na ustavujícím zasedání 
konaném dne 13. listopadu 2010 byl starostou zvolen pan Jiří Holík, místostarostou pan Tomáš Čech. 

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

Významné akce plánované na rok 2011 

• rekonstrukce sociálního zařízení v budově ZŠ 
• pokračování příprav na vybudování splaškové kanalizace 
• zakoupení a zboření části stodoly na pozemku p. č. st. 57/1 

*************************************************** ************************ 
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Všeobecné informace 

Obecní úřad 

Úřední hodiny starosty: Úřední hodiny Obecního úřadu: 

Po  15:30 – 17:00  Po 7:00 – 13:30  

Út    Út   

St 6:30 – 16,30  St 7:00 – 12:00 13:00 – 16:30 

Čt    Čt 7:00 – 13:30  

Pá    Pá   

Individuálně lze domluvit schůzku na tel. 724177016. 

Poplatky 

• Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 
Tento poplatek je zaveden vyhláškou č. 1/2010. Uvádíme z ní stručný výňatek. 
Poplatek platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a fyzická osoba mající ve vlastnictví 

stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku 
(Obci Pavlice) vznik své poplatkové povinnosti (zánik, změnu údajů uvedených v ohlášení) nejpozději 
do 15 dnů ode dne, kdy mu tato povinnost vznikla. Sazba poplatku činí 480,- Kč. Poplatek pro 
poplatníka je splatný nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková 
povinnost po 30.6., je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti. 
V případě, kdy poplatek za domácnost převyšuje částku 480,- Kč, je možno poplatek zaplatit ve více 
stejných částkách (480,- Kč) nejpozději však do 30.6. Od poplatku se osvobozují: děti do věku 1 roku; 
fyzická osoba žijící v domově důchodců nebo jiných sociálních zařízeních a ústavech, ve kterých má 
trvalý pobyt; fyzické osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody anebo vazby; fyzické osoby, 
kterým byl údaj o místě trvalého úředně zrušen; fyzické osoby, které se dlouhodobě zdržují 
v zahraničí. Úlevy se neposkytují. 
• Poplatek ze psů 

Tento poplatek je zaveden vyhláškou č. 2/2010, částí II. Uvádíme z ní opět stručný výňatek. 
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnické osoba, která má trvalý 

pobyt nebo sídlo na území obce Pavlice. Poplatek se platí ze všech psů starších 3 měsíců. Poplatková 
povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem 
psa staršího 3 měsíců. Sazba za kalendářní rok činí: za prvního psa 50,- Kč, za druhého a každého 
dalšího psa téhož držitele 75,- Kč. Poplatek je splatný nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního 
roku. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Od poplatku ze psů je 
osvobozena osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením. Dále se osvobozují 
obce nebo rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené obcí a osoba, která je držitelem psa 
převzatého z útulku pro ztracené nebo opuštěné psy, po dobu 1 kalendářního roku. 

Přesné znění obou vyhlášek je k nahlédnutí v úřední hodiny na OÚ. 

Knihovna 
Knihovna má otevřeno každý čtvrtek od 16:40 do 18:40. Knihovník je pan Miroslav Kučera. 

Lékař 
MUDr. Alois Dítě má následující ordinační hodiny: 

Po 7:00 – 13:00  Blížkovice 

Út 7:00 – 13:00  Blížkovice 

St 8:00 – 11:30 15:30 – 18:15 dopol. Hostim, odpol. Blížkovice 

Čt 7:45 – 11:30  Pavlice 

Pá 7:00 – 13:00  Blížkovice 
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K cestě k lékaři do Blížkovic je možné využít i autobusovou dopravu. Všechny spoje uvedené 
v tabulce jsou zařazeny do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JmK). 

Odjezd Pavlice, na kopci 6:59 

Příjezd Blížkovice, zdrav. stř. 7:13 
Spoj číslo 790660 6, jezdí v pracovní dny, kromě 
období od 1. července do 31. srpna. 

 

Odjezd Blížkovice, nám. 10:10 

Příjezd Pavlice, na kopci 10:17 
Spoj číslo 760760 83, jezdí v pracovní dny. 

Odjezd Blížkovice, zdrav. stř. 13:58 

Příjezd Pavlice, na kopci 14:10 
Spoj číslo 790660 9, jezdí v pracovní dny, kromě 
období od 1. července do 31. srpna. 

Sběrný dvůr odpadů 
Vzhledem k neúměrně vysokým doplatků jednotlivých obcí na provoz sběrného dvora, bylo 

na zasedání Svazku učiněno rozhodnutí, že ukládání některých druhů odpadu bude zpoplatněno. 
O těchto novinkách budete včas informováni prostřednictvím letáku, který vydá Svazek obcí při 
formanské cestě. 

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

Škola 
Škola získá prostředky na vybavení školy 

Základní škola v Pavlicích je sice malá škola, ale může se prezentovat velmi dobrým vybavením 
jednotlivých tříd nejen nábytkem, ale i technikou. Ve třídách je celkem 13 počítačových stanic 
zapojených do sítě s připojením na internet a s databází téměř čtyřiceti výukových programů, na které 
má škola zakoupeny síťové licence. Dalším moderním prvkem je interaktivní tabule, jejíž využívání 
přináší další obohacení výuky. 

Chceme i nadále pokračovat v trendu modernizace výuky, proto jsme se zapojili do projektu EU 
peníze školám. Je to projekt ministerstva školství, kde mají školy možnost získat finanční prostředky 
na inovaci ve výuce. Jsou zde dvě základní možnosti. Buď zavést tzv. dělené hodiny a zaplatit dalšího 
učitele (projekt trvá dva roky a efekt je tedy krátkodobý) nebo zaměřit projektový záměr na další 
vybavení školy a vzdělávání učitelů (v tomto případě vybavení zůstává majetkem školy). 

My jsme se rozhodli jít tou druhou cestou. Chtěli bychom vybavit i druhou třídu interaktivní 
tabulí, modernizovat stávající počítačové vybavení a vzdělávat učitele v jazyce anglickém 
a počítačové gramotnosti. Vývoj ve školství jde totiž nezadržitelně dopředu. Žáci se už na prvním 
stupni učí vyhledávat informace na internetu, používat slovníky, komunikovat online, využívat počítač 
k tvorbě a ukládání dokumentů a učitelé mohou využívat interaktivních učebnic. 

Celý projekt je ovšem podmíněn tím, že učitelé musí vytvořit několik desítek výstupů 
(pomůcek, pracovních listů a IT produktů), které se také stanou součástí vybavení školy. Bude to 
zdlouhavá práce, ale dobrou zprávou je, že projekt je ministerstvem schválený a celých 414 000 korun 
už putuje na účet školy. 

Žáci ZŠ a MŠ Pavlice vyhráli turnaj ve florbalu 
V předvánočním týdnu se ve sportovní hale ve Znojmě konal turnaj žáků 5. tříd ve florbalu. 

Naši žáci, Kamil Bohdálek, Patrik Bohdálek, Jan Holík, Jiří Holík, Jiří Kosík a Petr Krejčí, s převahou 
zvítězili v  silné konkurenci velkých škol okresu Znojmo. 

Přestože bylo naše družstvo nejméně početné, s menší možností střídání a odpočinku, prošlo 
celým turnajem bez jediné prohry. Celý tým hrál v úžasné souhře a s velkým nasazením. Patrik 
Bohdálek byl vyhlášen nejlepším hráčem a Petr Krejčí nejlepším brankářem turnaje. 

Pro všechny to byl skvělý zážitek. Všem hráčům za výbornou reprezentaci školy děkujeme. 
PaedDr. Tamara Kučerová, ředitelka 

*************************************************** ************************ 
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Sbor dobrovolných hasičů 
Vážení spoluobčané, dovolte i nám představit Vám alespoň stručně náš sbor. K 31. 12. 2010 

měl 68 členů. Z toho 51 mužů, 11 žen a 6 mladých hasičů. Na řádné členské schůzi jsme se sešli pouze 
jednou. Pracovní porady se konaly podle potřeby vždy v úterý v hasičské zbrojnici. Významnou 
událostí roku 2010 se stalo založení soutěžního družstva žen. 

Účastnili jsme se soutěží v blízkém i dalekém okolí. Zde je nutné podotknout, že jen v malém 
počtu z nich jsme neskončili do 3. místa, např.: 10. 7. 2010 - Pohár starosty obce Pavlice (1. místo z 10 
družstev -1/2 denní + 1/2 noční), 5. 7. 2010 - Pohár starosty obce Jevišovice (2. místo ze 14 družstev), 
21. 8. 2010 - Pohár starosty obce Hnánice (1. místo z 12 družstev – noční). K těmto výkonům, kromě 
tréninku a píle hasičů, přispělo také vylepšení techniky – nákup nového motoru (1 890 ccm) a úprava 
čerpadla. 

Naši členové se účastnili i nejrůznějších školení (strojníků, velitelů, zdravotníků). Během roku 
jsme také upravovali a zvelebovali hasičskou zbrojnici. Z další činnosti vybíráme například: čištění 
kanálů v obci, srážení rampouchů ze střechy sokolovny, regulace dopravy při pohřbech. 

Tolik stručný výčet z bohaté činnosti sboru v roce 2010. Na doplnění je třeba se zmínit o získání 
krajské dotace 68 000,- Kč na nákup materiálu a 150 000,- Kč na nákup auta. Poprvé jsme jako sbor 
obdrželi dotaci 10 000,- Kč na výstroj, vybavení a startovné od Obecního úřadu v Pavlicích. 

V letošním roce připravujeme například Velikonoční zábavu (24.4.) či soutěž O pohár starosty 
obce Pavlice (2.7.). Budeme pomáhat i při pořádání Dne dětí. 

Na závěr nám dovolte krátkou úvahu. Někdy se nám může zdát, že se hasiči do tohohle světa 
nehodí. Hasiči jdou do věcí, do kterých by se rozumný člověk po zralé úvaze vůbec nepouštěl, riskují. 
Občas se ocitají se na hranici svých sil pro něco, co jim zaručeně nepřinese ani bohatství, ani slávu. 
Proč? Vždyť je mnohem snazší říct:“Mě se to netýká.“. Být často dlouho pryč, volné chvíle věnovat 
hasičině, trávit víc času řešením cizích problémů než s vlastní rodinou, k tomu je potřeba pevné 
zázemí, obrovský kus pochopení a tolerance nejbližších. 

SDH Pavlice 

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

Orel 
Rekapitulace roku 2010 jednoty Orel v Pavlicích 

Rok 2010 konečně pochopil, že se stane už jen postupně blednoucí vzpomínkou. Ale vždyť to 
nám nebrání se za ním kradmo ohlédnout přes rameno. Jakými přívlastky byste ho nazvali? Úžasným, 
hojným, průměrným či chmurným? 

Já se však zaměřím na to, jaký byl ten náš, orelský. Nejlépe zachovat řád a brát události tak, 
jak se nesou časem. Proto také začnu v plesové sezóně a vzpomenu na 15. orelský ples jednoty 
Pavlice. Možná Vám utkvěla v paměti nějaká maličkost z oné akce, a pokud tomu tak není nebo jste se 
nezúčastníli, nezoufejte, možnost máte 5. února 2011 v pavlické sokolovně. Pokusí se Vás obveselit 
skupina Klaxon, zaujmout bohatá tombola a nezklamat ani my, organizátoři. A když se mohou bavit 
„dospěláci“, musí se dát prostor i dětem. O tradiční dětský karneval samozřejmě nepřijdete 
(13.2.2011). 

Na jaře minulého roku jsme zavítali do divadla v Boleradicích. Tamní ochotnický soubor nám 
na jevišti představil Babičku od Boženy Němcové. Mezi významné a vskutku ojedinělé události řadím 
druhé pouťové veselí. Na sobotní zábavu navazoval nedělní program se svátečním obědem, hudbou, 
kávičkou v kruhu nejen rodinném. 

S nástupem teplých měsíců jste si mohli začít hlásat: „Ve zdravém těle zdravý duch“. Toto heslo 
lze naplnit v areálu Orlovna, kde se nachází kurty i samotná budova s posilovnou a tělocvičnou. 
Víceúčelová hřiště se stala dějištěm dvou turnajů smíšených amatérských družstev ve volejbalu. 
Zde spolu s místními hasiči a sportovci byl připraven i dětský den. 

Podzim se pojil jako vždy s posvícenskou zábavou. Svatý Mikuláš obdaroval děti (jenom ty 
hodné = tedy zase všechny) nejen u nich doma, ale dokonce zavítal do sálu sokolovny v Pavlicích. 

A přesto, že mi teď pod hrotem tužky přibyly odstavce zdánlivě optimistické, stejně vím: rok 
2010 nebyl vždy nositelem toho, co jsme chtěli, co jsme si plánovali. Mínili jsme a Bůh stejně měnil. 
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Odešel nám totiž člověk, Orel tělem i duší, který stál u základu znovuobrození činnosti naší jednoty. 
Ten, který vlastně řadil nás-obec na stejnou příčku jako sám sebe. 

Nechť se dokážeme nadchnout pro věc stejně jako ty, děkujeme, pane Josefe Myslíku! 
kulturní referent Orel Pavlice 

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

Farnost 
Vážení občané Pavlic, milí farníci, 

stále ještě prožíváme první dny nového roku, a tak bych rád vám všem popřál, aby byl pro vás 
opravdu rokem pokojným. Minulý rok prošla naše farnost několika změnami. Kostel získal nová okna, 
byl nově vymalován, proběhla i personální změna farářů, fara též prošla značnou rekonstrukcí... a to 
všechno díky mnohé pomoci a štědrosti zdejších i vzdálenějších přátel a dobrodinců. Velký a upřímný 
dík proto patří všem, kdo nám jakýmkoli způsobem pomohli. 

Dovolte mi krátce nás představit. Farnost (z řec. Paroikia – blízké okolí) znamená v podstatě 
místní společenství věřících. Z jistého pohledu však zahrnuje i všechny, kteří svým bydlištěm k ní 
územně náleží. Zdravé křesťanské společenství proto nikdy neodmítne nikoho, kdo se na ně v dobré 
věci obrátí. Přijměte tedy tento malý výklad, jako nabídku naší otevřenosti. Nemusíte mít ostych, 
nás v případě potřeby vyhledat. 

Naše farnost je shromážděním místních katolických křesťanů. Křesťanem je vlastně 
označován ten, kdo vyznává Ježíše Krista jako Syna Božího, který se stal člověkem, byl pro nás 
ukřižován a vstal z mrtvých. Katolická (tj. všeobecná) církev je pak ta, která má svůj počátek 
u samotného Krista (Mt 16,18) a trvá nepřetržitě již téměř dva tisíce let. Už samotná doba jejího trvání, 
a to přes různá protivenství či slabosti jejích představitelů, svědčí pro její pravost. Křesťanství bylo 
a stále je nositelem zdravé kultury a pokroku. Samozřejmě to neznamená, že by se i mimo 
ně neobjevovalo mnoho pokrokového, nicméně křesťanská víra vede člověka, aby samotný pokrok 
řídil v souladu s lidskou důstojností. Sami moc dobře víte, že naše evropská kultura stojí 
na křesťanských základech, proto křesťanství odsuzovat, znamená, jistým způsobem, vysekávat své 
vlastní kořeny. 

Toto malé vysvětlení a obhajobu křesťanské víry zmiňuji nikoli proto, že by samotní křesťané 
byli bez chyby (jak všichni víme), jsou to lidé podléhající svým slabostem jako ostatní, ale zvolili si 
jako svůj cíl Boha, Stvořitele nebe i země. A tato jejich víra usměrňuje jejich život. Koneckonců 
každý cíl, ke kterému se člověk upne, usměrňuje jeho život. Kdo si zvolí za cíl něco menšího než je 
sám, pak směřováním k tomu sám sebe umenšuje. Proto jako jedinou možnost vidíme, zvolit si za svůj 
konečný cíl Boha, který člověka přesahuje. Jeho upřímným následováním pak člověk své lidství 
pozvedá. Myslím, že by člověk měl být hrdý na svůj cíl. 

Závěrem chci vás všechny moc odprosit za různé přešlapy, kterých se i církev dopouští 
a povzbudit vás, abyste se různými zklamáními nenechali odradit od konání dobra. 

Pax et bonum  
David Ambrož, farář 

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

TJ Pavlice 
Fotbalisté TJ Pavlice zahájili podzimní část sezony 2010/2011 s družstvy mladších žáků, 

dorostu a mužů. 
Z důvodu klesajícího počtu dětí jsme využili možnosti OFS Znojmo, který od této sezony 

rozšířil kategorii žáků o mužstva mladších žáků. Ti nastupují v počtu 7+1 a hrají na šířku jedné 
poloviny hřiště. Naši hráči podávají výkony v rámci svých možností a po podzimní části jsou 
na 7. místě. 

Mužstvo dorostu je účastníkem okresního přeboru a na podzim střídalo lepší výkony 
se slabšími. V tabulce je na 6. místě s 18. body. Věříme, že v jarní části soutěže se ještě zlepší 
a konečné umístění bude odpovídat jejich výkonnosti. 
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Mužstvo mužů hraje 3. třídu okresního přeboru a po pěti výhrách a osmi porážkách přezimuje 
na 10. místě tabulky. U mužů se začíná výrazně projevovat stárnutí klíčových hráčů, které bohužel 
zatím nemá kdo z mladších nahradit. V nadcházejícím období se budeme snažit začít s postupnou 
generační výměnou. 

Děkujeme všem trenérům, funkcionářům, hráčům i všem co kolem pavlického fotbalu dělají. 
Všem fanouškům děkujeme za přízeň a podporu a věříme, že v roce 2011 budou mít důvod k větší 
spokojenosti z výsledků našich družstev. 

vedení TJ Pavlice 

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

Zajímavosti 
Radar 

Jak jistě víte, na příjezdu do naší obce ze směru od Znojma je nainstalován radar. Ten má 
sloužit především jako psychologická brzda na neukázněné řidiče, aby v obci dodržovali předepsanou 
rychlost 50 km/h. Kromě toho radar ještě zaznamenává počet projíždějících vozidel v jednotlivých 
hodinách během dne. Dále vypočítává také průměrnou rychlost vozidel. V tabulce jsou uvedena data 
naměřená radarem v roce 2010. V řádku A je uveden celkový počet vozidel v daném měsíci. V řádku 
B potom průměrný denní počet vozidel v měsíci. Bohužel chybí měsíce červen a listopad, neboť byla 
porucha na přenosovém zařízení. 

měsíc leden únor březen duben květen červenec srpen září říjen prosinec 

A 97895 108476 133067 135087 131900 169945 163117 145928 130568 122096 

B 3158 3874 4292 4503 4255 5482 5262 4864 4212 3939 

 

*************************************************** ************************ 
Vážení občané, jak již bylo zmíněno v úvodu, Pavlický zpravodaj bude vycházet jednou za tři 

měsíce. Pokud i vy máte jakékoliv zajímavé příspěvky, inzeráty, nápady či rady, se kterými byste se 
chtěli podělit s ostatním, zašlete je prosím na e-mailovou adresu pavlicky.zpravodaj@seznam.cz. 

Možná jste také zaznamenali změnu oficiálních obecních internetových stránek 
www.pavlice.cz. Nový „svěží“ dizajn přispívá k lepší orientaci. Stejně jako doposud jsou na stránkách 
zveřejňovány dokumenty z úřední desky. Navíc přibyla sekce, ve které bude zveřejňováno obecní 
hlášení. To jistě ocení ti, kteří jsou například v zaměstnání mimo obec a nemají možnost slyšet 
rozhlasové hlášení. Stejně tak na stránkách budete informováni o významnějších událostech konaných 
v obci. Také zde naleznete fotografie z nejrůznějších akcí i odkazy na další zajímavé stránky (např. 
o historii Pavlic: http://pavlice-historie.wz.cz/, nebo o Pavlicích na Slovensku: www.pavlice.sk). 


