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*************************************************** ************************ 
Slovo starosty 
Vážení spoluobčané! 

Rok 2011 se nezadržitelně chýlí ke konci a tak si dovolím malou rekapitulaci 
a ohlédnutí. 

Jako hlaví úkol pro tento rok jsme si stanovili rekonstrukci budovy ZŠ, která spočívala 
ve zrušení stávajícího sociálního zařízení (které nevyhovovalo z hlediska hygieny) 
a vybudování nového v prostorách školního bytu. Zároveň byla provedena demolice kotelny 
a sklepa. Zde vznikla vstupní hala. Byla provedena částečná rekonstrukce topení a přeložka 
plynu do nové kotelny. 15 let starý kotel byl vyměněn za 3 nové, výkonnější a úspornější. 
Velkou proměnou prošel i školní dvůr, kde byla provedena demolice budovy bývalých 
záchodů, které mnozí z vás pamatují ze školních let. Celý dvůr se nově vydláždil zámkovou 
dlažbou a místo chátrající budovy WC stojí nová pergola. 

Celou tuto rekonstrukci zajišťovala firma HOL- AGRO s.r.o., ale velký kus práce zde 
odvedl i zaměstnanec OÚ p. Pavel Svoboda a pracovníci na VPP – do května p. Roman 
Svoboda a od dubna do října p. Jiří Skalka a p. Josef Koch – za což jim patří dík. 

Koncem srpna byla stavba „Rekonstrukce budovy ZŠ“ zkolaudována a 1. září mohl být 
slavnostně zahájen nový školní rok už v důstojných prostorách ZŠ. Tento den se uskutečnil 
i „Den otevřených dveří“, kdy jste měli možnost si celou školu po rekonstrukci prohlédnout. 
Jsem velice rád, že velké množství z vás do školy přišlo. 

V září jsme dokončili demolici stodoly u domu čp. 69, která spočívala ve statickém 
zajištění štítu a krovu a dokončení střešní krytiny nad kůlnou, která bezprostředně navazovala 
na demolovanou stodolu. Zároveň zde byl i vybudován sklep a celý pozemek oplocen. 

V říjnu se podařilo opravit a nalíčit hřbitovní zeď. Natřela se střecha na hřbitovní kapli 
a márnici a byl proveden nový nátěr fasády márnice. 

V listopadu byly ve spolupráci s JSDH pokáceny vzrostlé borovice u školky a v prosinci 
dvě břízy u požární nádrže. Koruny těchto stromů již zasahovaly do el. vedení a začínaly být 
pro kolemjdoucí nebezpečné. Na jaře zde místo nich vysázíme stromky nové. 

V letošním roce uskutečnilo i několik kulturních akcí. 
V dubnu proběhlo setkání seniorů. Pevně věřím, že příští rok na jaře se toto zase setkání 

zase uskuteční. 

Všem spoluobčanům 
přejeme klidné a požehnané svátky vánoční, 

v roce 2012 pevné zdraví, štěstí a spokojenost v práci i v osobním životě. 
Starosta obce, zastupitelé obce, zaměstnanci obecního úřadu 
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V květnu na prostranství před sokolovnou poprvé stála mája. A to především zásluhou 
členů Jednoty Orla Pavlice, za což bych jim chtěl poděkovat. Zároveň bych jim chtěl 
poděkovat i za pravidelné pořádání pouťové zábavy, dnes již tradičního „Pouťového veselí 
s obědem“, zavádění po vsi na posvícení a pořádání posvícenské zábavy. Dobře vím, že to 
není vůbec jednoduché a největší tíha a zodpovědnost leží na pár obětavcích. 

Na první neděli adventní, za vaší hojné účasti, se uskutečnilo slavnostní zahájení 
adventu a rozsvícení vánočního stromu před sokolovnou. 

Na závěr děkuji ještě jednou všem, kteří se na pořádání a uskutečnění těchto kulturních 
akcí podíleli. 

Jiří Holík, starosta 

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

Škola 
Už čtvrt roku si užíváme nových prostor naší základní školy. Je pravdou, že na lepší 

podmínky si vždy zvykáme mnohem snadněji než naopak. Je tedy přirozené, že jsme začali 
brzy brát jako samozřejmost široké a světlé chodby, prostorné hygienické zázemí, vybavení 
šatny a v neposlední řadě i zrekonstruovaný dvůr. Vše se stalo každodenní realitou, i když to 
bylo dříve jenom nedostupným snem. Proto mě dnes velice potěší, když školu navštíví někdo, 
kdo k nám často služebně zavítal v minulých letech a najednou zůstane stát s pusou otevřenou 
a jenom hledí. Každý vyjadřuje údiv nad rychlostí a rozsahem změn. Oceňují především 
prostor, který se dětem otevřel a celkové barevné pojetí a doladění výzdobou. Jsme moc rádi, 
že se u nás každému líbí, a rádi uvítáme každého, kdo si školu neměl možnost prohlédnout 
během dne otevřených dveří. 

Projekty na naší škole  
Každý školní rok je zaměřen na jinou oblast. Letošní celoroční projekt se nazývá 

„Napříč kontinenty“ a jak už název napovídá, seznamujeme se v něm se zeměmi v různých 
koutech světa. První projektový den proběhl v říjnu a byl věnovaný Asii. Prostřednictvím 
interaktivní tabule jsme mohli vidět překrásné stavební památky dálného východu. Seznámili 
jsme se s přírodou a kulturou řady asijských zemí. Zahráli jsme si hry dětí Mongolska, Ruska 
a Číny, zacvičili jsme si pozdrav slunci. Děti vytvořily krásné mandaly, skládaly origami 
a sestavovaly tanagramy. Při obědě ve školní jídelně nechyběla asijská kuchyně. Dalším 
kontinentem, který procestujeme, bude Austrálie. 

Dalšími akcemi byly už tradiční podzimní Drakiáda a Broučkiáda. Vítali jsme Martina 
na bílém koni. Ve škole také probíhá projekt na podporu čtenářské gramotnosti „Cesta 
za knihou“, projekt na podporu finanční gramotnosti „Jsem hlava rodiny“ a projektový den 
věnovaný zdravému životnímu stylu „Zdravíčko“. Projektové vyučování patří k velmi 
oblíbeným metodám výuky a my učitelé máme radost, když vidíme, že děti baví a že se 
do nich aktivně zapojují. 

PaedDr. Tamara Kučerová, ředitelka 

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

Farnost 
Vánoční zamyšlení 

Doba adventní oznamuje blížící se příchod vánočních svátků a můžeme říci, že v naší 
vlasti ji charakterizuje shánění vánočních dárků pod stromeček. A právě tento shon, dnes 
obzvláště vypjatý vzhledem k složité ekonomické situaci naší země, bývá kritizován: 
zapomíná se, říkají kritici, že smysl vánočních oslav je především duchovní, nikoli materiální. 
Kdo má pravdu? Patří dárky k vánocům? 

Zeptejme se nejdříve, odkud se vzal ten zvyk dávat dárky blízkým zrovna na oslavu 
narození Ježíše Krista? Ne všechny národy používají k tomuto vzájemnému obdarovávání 
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24. prosinec, některé čekají až do 6. ledna, tj. na den Tří králů. Byli to právě tito tři králové, 
kteří přinesli své dary novorozeňátku do Betléma. Představme si: tito králové-mudrci měli 
odvahu vydat se podle hvězdného úkazu odkudsi zdaleka neznámo kam, opustit domovy, a to 
ne proto, aby dobyli neznámé země či udělali výhodný obchod a měli víc a víc peněz, 
ale pouze proto, aby sami obdarovali svými dary jakési neznámé děťátko v jesličkách. Ti tři 
králové zdánlivě nic nezískali na oplátku. Naše běžné účetnictví by asi nad tím zaplakalo, 
vždyť my většinou dáváme pouze proto, aby ti druzí dali zase nám (a čím víc, tím líp). 
Jenomže to není logika těchto mudrců – ani logika Boží, kterou můžeme vidět právě 
v Betlémě – já dávám bez účtování. Vydávám se a nečekám na odměnu. Nekalkuluji. Žádné 
účetnictví. Obdarovat z čisté lásky a umět i přijmout dary z čisté lásky, jak dodával 
sv. František z Assisi, ten, který vytvořil první betlém – to je jedno z nejhlubších vánočních 
tajemství. Velikost obdarování není v počtu a nákladnosti daru, ale v lásce s jakou jej dávám. 
Můj dar se tak stává znamením láskyplného vztahu a vyznáním lásky samé: nebyl jsem vždy 
bezvadný a bezchybný, omlouvám se, promiň. Dar dávám ne, abych si tě koupil, ale abych 
beze slov vyjádřil: mám tě rád, miluji tě, odpusť, buďme spolu.  

Čisté vánoce tak vyžadují nejenom čisté domácnosti, ale především čisté dary. A ty zase 
čistá srdce. Snažme se o ně. 

Pozvání na Štědrovečerní mše v Pavlicích 
Na Štědrý den se uskuteční v 16:00 hodin dětská mše svatá (pro rodiče s dětmi) a potom 

v 23:00 hodin tzv. „půlnoční“ mše svatá (pro dospělé). 
P. Robert Prodělal 

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

Orel 
Letošní rok se rázným krokem blíží uzavřít další etapu činnosti naší jednoty. Proto se 

pojďme ohlédnout za tím, jak jsme končící Orelský rok 2011 společně prožili.  
Zachovejme sled událostí tak, jak je přinesl čas. Naší první akcí v uplynulém roce byl 

tradiční Orelský ples, již 16. v pořadí. Těší nás vaše hojná účast, a proto nemůžeme věrné 
tanečníky zklamat ani v následujícím roce. Už v tomto čase avizuji, že se na vás těšíme 
11. února 2012 spolu se skupinou Klaxon. 

Vzápětí následoval dětský karneval, kde to maskami jen hýřilo. Myslím, že všechny děti 
odcházely s úsměvem na tváři a byly spokojeny, že nejen dospělí si mohou užívat plesů a 
zábav. 

Další velkolepou událostí se stalo Pouťové veselí, které probíhalo první víkend 
v květnu. V letošním roce se nám podařilo vybudovat základ pro „máju“, kterou jsme také 
s velkým úspěchem vztyčili a tím slavnost zahájili. Ještě tentýž den následovala pouťová 
zábava. V neděli ráno byla sloužena mše svatá a pak jsme se sešli v sokolovně při společném 
svátečním obědě s doprovodným programem. Ještě jednou děkujeme všem, kteří se jakkoli 
zapojili do příprav. 

Na přelomu jara a léta se k životu probudilo i naše víceúčelové hřiště s orlovnou, kde se 
konaly dva volejbalové turnaje amatérských družstev. Dětský den jsme oslavili na „velkém 
hřišti“ za spolupráce místních sportovců. Říjnový čas patřil zavádění po vsi a posvícenské 
zábavě. Poslední vzpomínkou na tento rok zůstane Mikulášská besídka, při které svatý 
Mikuláš dorazil i do pavlické sokolovny a obdaroval všechny hodné děti. 

Jak se říká, něco končí a něco začíná. Začíná nový rok, ve kterém budeme mít plné ruce 
práce. Kromě tradičních kulturních a sportovních akcí je naší prioritou posvětit nový orelský 
prapor. Také proto se na vás „orly“ i „neorly“ obracíme s prosbou, zda někdo nemá nějaké 
informace o tom, jak původní prapor vypadal. Pokud ano, ozvěte se na orelský e-mail: 
orelpavlice@seznam.cz. Či máte-li nějaké připomínky, nebojte se na nás obrátit. 
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Na závěr vám všem přejeme úspěšný vstup do nového roku, všechno dobré a pevné 
zdraví. 

Tereza Nachtneblová, kulturní referent 

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

Sportovní stáj Pavlický dvůr 
Na Pavlickém dvoře působí jezdecký oddíl Jirky Maxery – „Sportovní stáj Pavlický 

dvůr”. 
Tato stáj se zabývá zejména přípravou koní pro sportovní využití, a to hlavně 

všestrannou způsobilost-military. Zdejší jezdci a koně se účastní národních i mezinárodních 
soutěží všestrannosti v České republice, ale i v zahraničí (jako například Slovensku, Polsku, 
Itálii, Rakousku). 

Jezdecký oddíl se také věnuje mladým začínajícím jezdcům a dětem navštěvujícím stáj. 
Tito společně se zkušenými staršími koňmi reprezentují stáj na menších parkurových 
soutěžích, kde sbírají mnohá krásná umístění. Zdejší „důchodci“, jak se říká koním, kteří 
ukončili sportovní kariéru, plní roli „profesorů“ učících děti a začátečníky základům ježdění 
s trpělivostí moudrých a už hodně pamatujících matadorů. 

V letošní sezoně se zdejší jezdecké dvojice utkaly na mnoha závodištích s velmi 
pěknými výsledky. 

Jedním z koní reprezentujících stáj je mohutný bělouš Desire. Ten letos závodil 
ve všestrannosti teprve druhým rokem, ale už se vypracoval na velmi vysokou úroveň, 
až na výkonnost CIC** při účasti v mezinárodní soutěži CIC** v Pardubicích, která byla také 
mistrovstvím seniorů ČR ve všestrannosti. Tu dokončil s lehkým zraněním, což se podepsalo 
na výsledku, ale i tak na velmi pěkném 10. místě. Také se zúčastnil se svým jezdcem Jiřím 
Maxerou národní soutěže stupně CNC** (národní soutěže v ČR) v Lošticích s nádherným 
výsledkem (4. místo). Dalším jeho úspěchem je účast ve finále Zlaté podkovy ZN, což je 
hlavní soutěží největšího republikového seriálu závodů ve všestrannosti „Zlatá podkova 
Zemědělských novin“. I zde vybojoval krásné umístění. Svojí poslední soutěží v letošní 
sezoně CNC* potvrdil svoje kvality umístěním na výborném 1. místě. 

Dalším velkým bojovníkem a úspěšným reprezentantem této stáje je plnokrevný valach, 
hnědák Keelc Peak, který se účastnil také soutěží v seriálu závodů ZPZN Stříbrné podkovy, 
včetně finále této soutěže. V Brně na Panské Líše se konalo mistrovství JmO seniorů 
ve všestrannosti, v němž s Jiřím Maxerou zvítězili a tím získali titul mistrů Jihomoravské 
oblasti. Keelc Peak startoval na mnoha závodech, kde v soutěžích získal množství skvělých 
umístění, střídavě se dvěma jezdci stáje. Jedním z nich je také úžasné 3. místo v soutěži 
st.„ZL“ v Pardubicích ve velmi početném poli 48 startujících. Také 1. místo v soutěži st.„L“ 
v Brně-Panská Lícha a 2. místo na téže úrovní v Pardubicích. 

Letošní rok nám končí, avšak ohlédnutí za úspěchy nás hřeje u srdcí a dává nám elán 
do další sportovní sezony v příštím roce. Nyní si koníci budou užívat a vlastně už užívají 
zaslouženého odpočinku a čerpají síly na další přípravy a boje v roce 2012. 

Kontakt: jirka.maxera@seznam.cz 
Autor: JP 

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

Prosba 
Prosíme majitele psů, aby po svých miláčcích uklízeli za každých okolností jejich 

exkrementy z veřejných prostranství!!! 
Děkujeme. 


