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Slovo starosty 
Jak pokračuje příprava kanalizace 

15. března 2012 řídící výbor Operačního fondu Státního fondu životního prostředí 
schválil všechny projekty z takzvaného „zásobníku“, ve kterém byl i náš projekt – Formanská 
cesta – Splašková kanalizace a ČOV, k realizaci. V první etapě se jedná o vybudování 
kanalizace v obcích Hostim, Ctidružice, Grešlové Mýto a Pavlice a vybudování společné 
čistírny odpadních vod v Grešlovém Mýtě v lokalitě „u sv. Mikuláše“. 

V současné době se připravuje dokumentace pro zahájení stavby, která bude řešit 
i přípojky k jednotlivým domům. Dále je vyhlášeno zadávací řízení na výběr technického 
dozoru investora a výběrové řízení na autorský dozor. 

23. března 2012 se uskutečnilo otvírání obálek s žádostmi o účast na zhotovitele stavby 
– Formanská cesta – Splašková kanalizace a ČOV. Přihlásilo se 26 firem a všechny firmy 
splnily zadávací podmínky investora. 

Je předpoklad, že v letních měsících bude dokončena dokumentace pro zahájení stavby, 
a poté budou mít tyto firmy 52 dnů na podání nabídek na zhotovitele stavby. Základním 
hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. 

Kácení lip 
V měsíci březnu se nám podařilo pokácet staré a poškozené lípy – dvě na hřbitově 

a jednu u kostela. Velký dík patří členům SDH, kteří tento obtížný úkol zvládli na výbornou. 
Fotografie z průběhu kácení lip si můžete prohlédnout na obecních internetových stránkách. 

Jiří Holík, starosta 

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

Setkání seniorů 
Obec Pavlice Vás srdečně zve na Setkání seniorů, které se uskuteční dne 26.4.2012 

v 16:00 hodin v sokolovně. Občerstvení, krátký program, hudba k tanci a poslechu je 
zajištěna. 

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

Škola 
Zápis do mateřské školy 

Zápis do mateřské školy při Základní škole a Mateřské škole, Pavlice se bude konat 
ve čtvrtek 3. května v 15:30 v budově MŠ. Žádost o přijetí si rodiče mohou vyzvednout v MŠ 
nebo ZŠ Pavlice. Termín pro odevzdání žádosti je 30.4.2012. Kritéria pro přijetí budou 
zpřístupněna na www.zspavlice.cz. 
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Zábavná odpoledne v MŠ a ZŠ 
Na každoroční karnevalové veselí se těšily všechny děti naší mateřské školy. Celý týden 

se seznamovaly se svými učitelkami s tématem divokého západu v pohybových, výtvarných 
a řeč rozvíjejících činnostech. Vyvrcholením byl potom samotný karneval. Děti převlečené 
za indiány a kovboje prožily krásné odpoledne plné her a soutěží. Vyvrcholením karnevalu 
byla tombola, kterou připravily paní učitelky s velkým přispěním rodičů. 

Také školáci měli svoji taneční zábavu, školní ples, který je asi nejoblíbenější tradiční 
akcí školy. Školnímu plesu vždy předchází velmi pečlivé přípravy. Děvčata nažehlí šaty, 
chlapci uvážou kravatu a můžeme začít. Letos holčičkám udělala moc velkou radost paní 
Brabencová, která je krásně nalíčila. Klukům stačilo trochu kolínské, přečísnout neposlušné 
vlasy a už se řadili do dvojic na slavnostní polonézu, která ples již tradičně zahájila. Během 
celého odpoledne se tančilo, hrály hry a soutěže. Kdo byl unavený, mohl se osvěžit 
u výborného občerstvení, které připravily maminky. Samozřejmě nechyběla tombola, bohatá 
díky štědrému přispění rodičů. 
Všem rodičům, prarodičům a sponzorům patří naše velké poděkování. 
Fotky z obou akcí najdete na www.zspavlice.cz. 

Projektové vyučování 
Rozvoj dítěte vždy ovlivňuje podnětnost prostředí, ve kterém vyrůstá. Proto už 

od malička zdobí rodiče svým dětem okolí postýlek, dětské pokojíčky. Proto si s nimi 
povídají, čtou pohádky, ukazují krásu přírody. I škola chce dětem dát co nejvíce podnětů 
k rozvoji. Jednou z cest, jak žáky vést k objevování, je zavádění projektového vyučování do 
výuky. Je to metoda velmi náročná na přípravu ze strany učitele, ale i ze strany žáka. Už jsme 
během našeho projektu „Cestujeme napříč kontinenty“ procestovali Austrálii a Afriku. Náš 
březnový projektový den nás dovedl do Ameriky. Seznámili jsme se s historií osídlení, 
hlavními přírodními a kulturními zajímavostmi. Žáci připravili prezentace, přinesli 
encyklopedie a nejrůznější předměty, které mají k Americe vztah. Během dne každý žák 
vyhledával státy v atlasu a zakresloval je do slepé mapy, vypracoval vědomostní pracovní list. 
Zahráli jsme si hry, které hrávali malí indiáni. Zařadili jsme i výtvarnou dílnu a hudební 
výchovu. Den jsme završili výborným americkým obědem. 

PaedDr. Tamara Kučerová, ředitelka 

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

Farnost 
Duchovní zamyšlení 

Rád bych se s vámi podělil o jedno „velikonoční“ zamyšlení, ke kterému mě inspirovala 
má studia v Itálii, konkrétně jeden z našich výletů, tentokrát po stopách italského národního 
světce sv. Františka z Assisi. Jeho domovem je Umbrie, která je mnohými nazývána ‚il cielo 
sulla terra‘ (‚nebem na zemi‘) a nejmalebnější částí tohoto pozemského ráje je tzv. Spoletské 
údolí. Mimo Assisi jsme stihli navštívit mnoho zajímavých míst, ale nejvíce se mi do paměti 
zapsala návštěva kláštera v městečku Montefalco, kde žila a působila druhá umbrijská svatá 
Klára, kontemplativní augustiniánská mystička S. Chiara della Croce da Montefalco, jejíž 
život byl tajemným způsobem úzce spojen s tajemstvím Kristova utrpení, které si 
připomínáme právě o velikonočních svátcích.  

Sestřička, která nás klášterem provázela, řekla ke konci prohlídky, jakoby 
na rozloučenou, přibližně tato slova: Pán Bůh nenechává člověku jeho bolesti a těžkosti proto, 
aby ho trápil, ale aby ho naučil soucitu. Proti této větě lze vznést desítky námitek a každá 
z nich může mít kus pravdy. Ale musím se přiznat, že mi slova starší usměvavé sestry 
augustiniánky zůstala dlouho v mysli a považuji je za daleko lepší přiblížení se k tajemství 
lidského utrpení než všemožné teologické spekulace, které se mohou lehce stát směšnými 
i smutnými zároveň, je-li dotyčným teologem někdo mladý, zdravý a spokojený. 
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Smyslem křesťanského života je naučit se milovat. Věříme-li, že jsme stvořeni z lásky 
a pro lásku a že náš Bůh je Láska sama, můžeme také věřit, že vše, co v životě přichází, nám 
může v této škole lásky pomoci. 

Slova sestřičky z Montefalca souvisejí s bolestnou pravdou o tom, že lidskému srdci 
dělá učení se skutečné, nesobecké lásce velké obtíže. Je nakloněno k sebeuzavření, 
soběstačnosti, sklonu využívat druhého k vlastnímu dobru. Skutečnost sklerokardie, duchovní 
nemoci srdce, je dramatičtější, než jsme si často ochotni přiznat. Má-li člověk kde spát, co jíst 
a s kým si povídat, pak bolesti těch, kteří nemají střechu nad hlavou, mají hlad nebo jsou 
osamělí, se ho mohou týkat jen zprostředkovaně. Nemůže totiž plně pochopit ‚jaké to je‘. 
Může sice takovým lidem ze své ‚normální‘ situace blahosklonně pomáhat, ale skutečně 
solidární se stane až ve chvíli, kdy nějaké podobné trápení zakusí na vlastní kůži. 

Nemusí být úplně stejné, ale vždycky má něco společného - to, že není možné se od něj 
vlastními prostředky osvobodit. Člověk se tak dostává do hraniční situace a v ní se může 
radikálně změnit jak jeho postoj k Bohu, tak k bližnímu. Spontánně se začne modlit, jeho 
bolest jej vrhá do Boží náruče a zakouší vnitřní útěchu a naději. Zároveň, jak již bylo řečeno, 
začne mít větší soucit s lidmi, kteří trpí stejně nebo podobně jako on. 

A položíme-li tyto dvě změny kvality vztahu k Bohu a k bližnímu vedle sebe, 
dostaneme přesně to, o čem vypovídá 2. list Korintským 1,3-4: „Pochválen buď Bůh a Otec 
našeho Pana Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje 
v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, 
jaké se nám samým dostává od Boha.“ 

Je důležité, že ona útěcha není pouze lidskou, typu ‚To zas bude dobré!‘ a podobně. 
Nemusí to být později dobré. Taková příliš lidská útěcha může více zranit, než pomoci, 
protože ten druhý se v těžkostech stává citlivým a laciné chlácholení prohlédne velmi rychle. 
Opravdová útěcha je právě ta, jíž se člověku dostává od Boha - vědomí, že On je s ním a že 
ho neopustí ani v údolí stínu smrti, že všechny naše bolesti jsou vyneseny na kříž, po kterém 
přichází Vzkříšení. Nebojme se toho! 

P. Robert Prodělal 

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

Orel 
Jaro již je v plném proudu a my všichni se těšíme z jeho barev – těch, které nám 

ustavičně připomínají, že svět nemáme vnímat jako černobílý, ale naopak pestrobarevný 
a hrající všemi odstíny. Věřím, že jste prožili velikonoční svátky dle Vašich představ a během 
třeskuté zimy jste načerpali hojně sil. 

Sdružení Orel v Pavlicích zahájilo sezónu již tradičně reprezentačním plesem, 
tentokráte sedmnáctém v pořadí. Za sebe mohu říci, že ho považuji za jeden z nejkrásnějších, 
které jsem zažila (a že jich nebylo málo). Uspořádali jsme samozřejmě i dětský karneval. 
Rozmanité masky zaplnily sokolovnu a společně jsme strávili odpoledne plné hudby, tance, 
soutěží, smíchu a dobré nálady. Za úspěch těchto akcí stojíte jen a pouze Vy, jež nás 
podporujete svojí účastí. 

V měsíci březnu jsme zorganizovali zájezd do Prahy, a to na výstavu věnovanou 
Anežce České. Našim milým průvodcem se stal Otec Gilbert (Antonín Plíšek), který nám 
předvedl snad všechna významná místa hlavního města. Za to mu patří obrovský dík! 

Zajímá Vás, co se chystá v nejbližší době? Přípravy na Společné pouťové veselí jsou 
totiž v plném proudu. Doufáme, že se podaří ve Vás vzbudit zájem a nadšení, jak tomu bylo 
v minulých letech. Pouť v Pavlicích letos připadá na víkend 5. – 6. května. V sobotu
 postavíme opět májku, večer se pobavíme na zábavě. Oslavy budou probíhat i v rovině 
duchovní, v neděli bude sloužena sváteční mše svatá. Nenechte si ujít společný pouťový oběd, 
ani milé odpoledne v kruhu rodiny, přátel a známých. Bližší informace se dozvíte ve správný 
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čas. Závěrem mě napadla taková milá hříčka: zažeňme už starosti - žijme blaze s radostí. 
Hezký den 

Anna Březinová, kulturní referent 

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

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 

sobota 14.4. 16:00 Pavlice DOROST Mramotice 

neděle 22.4. 10:15 Olbramkostel Blížkovice B 

neděle 22.4. 14:30 Pavlice ŽÁCI IE Znojmo B 

neděle 22.4. 16:00 Pavlice MUŽI Těšetice 

sobota 28.4. 16:00 Pavlice DOROST Jaroslavice 

sobota 5.5. 16:30 Pavlice DOROST Božice 

neděle 6.5. 10:15 Olbramkostel Únanov B 

neděle 6.5. 16:30 Pavlice MUŽI Hostim 

sobota 12.5. 16:30 Pavlice DOROST Slup 

neděle 20.5. 10:15 Olbramkostel Grešlové Mýto 

neděle 20.5. 15:00 Pavlice ŽÁCI Micmanice 

neděle 20.5. 16:30 Pavlice MUŽI Jevišovice B 

sobota 26.5. 16:30 Pavlice DOROST Jevišovice 

neděle 27.5. 10:15 Pavlice ŽÁCI Hrádek 

neděle 3.6. 10:15 Olbramkostel Konice 

neděle 3.6. 16:30 Pavlice MUŽI Křepice 

neděle 10.6. 10:15 Pavlice ŽÁCI Blížkovice 

neděle 17.6. 10:15 Olbramkostel Starý Petřín 

neděle 17.6. 16:30 Pavlice MUŽI Hatě A 

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

Víte, že… 
… první písemná zmínka o Pavlicích pochází z roku 1252. 

… sbor dobrovolných hasičů byl založen roku 1893. 

… v Pavlicích bývala četnická stanice. 

… Pavlice byly hraniční obcí Protektorátu Čechy a Morava. 

… školní vyučování začalo v Pavlicích roku 1794. 


