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Škola 

Ohlédnutí 
Je čas prázdnin a dovolených, doba odpočinku a relaxace. Možná je i vhodná 

doba ohlédnout se za uplynulým školním rokem. Práci každého kantora ovlivňuje 
několik faktorů. V první řadě jsou to materiálně technické podmínky školy. Celých 
dvacet let, co už učím ve zdejší škole, mě neuvěřitelně trápily podmínky hygienického 
zařízení školy. Dřevěné kóje záchodků, ošklivé obklady, stísněný prostor a ledová 
voda, to vše bylo opravdu neslučitelné s nároky moderního člověka jednadvacátého 
století. A je skvělé, že to vše už je minulostí. Během prázdnin bude ukončena 
rekonstrukce budovy školy, kde propojením s prostorami školního bytu vzniká 
prostorná vstupní hala, šatna a především toalety v různých barvách pro dívky, chlapce 
a zaměstnance. Vzniká i nová kotelna, která vytopí stávající i nové prostory. Poslední 
fází rekonstrukce by měla být úprava školního dvora a přilehlého zastřešeného 
prostoru, který vznikne z bývalého skladu (samostatně stojící budova ve dvoře). 

Další podmínkou práce učitele je nezbytné technické zázemí. Dnes už nestačí 
tabule a křída, papír a tužka. Běžnou součástí každodenní práce učitele jsou moderní 
informační technologie. Každá naše třída je tedy vybavena nejen počítači, ale díky 
dotacím EU jsme i druhou třídu vybavili magnetickou tabulí s keramickým povrchem, 
dataprojektorem s interaktivním zařízením, díky kterému žák pomocí speciálního pera 
sám pracuje s výukovým programem. Dále jsme zakoupili vizualizér, zařízení, 
které přenese na tabuli jakýkoli obrázek nebo text z knihy v náležitém zvětšení. Třídy 
se tak stávají multimediálními učebnami. 

Nejdůležitější ovšem je dobré klima školy, které vytváří naši žáci, pedagogové 
a zaměstnanci. Všichni se snažíme o totéž, aby naše škola byla kvalitní vzdělávací 
institucí, a to se nám snad daří. 

Takže když se teď otáčím za uplynulým školním rokem, musím říci, že máme 
mnoho důvodů mít radost. A jestli se nám i něco nepovedlo, určitě i to je zkušenost, 
která poučí a nasměruje ke změně nebo vylepšení. 

PaedDr. Tamara Kučerová, ředitelka 

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

Kominík 

Kominický mistr pan Procházka z Moravských Budějovic Vám nabízí své 
služby. Cena za revizi včetně vymetení je 250,-Kč. Zájemci se mohou nahlásit 
do konce srpna v úřední hodiny na OÚ. 
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Třiďte odpad 

Vážení spoluobčané, 
v naší obci je dostatek kontejnerů na tříděný odpad (plasty, sklo, papír), dokonce 

zde již téměř pět let funguje sběrný dvůr odpadů, přesto se stále mezi námi najde 
mnoho těch, kteří odpad prostě a jednoduše netřídí. „Já přece za popelnici platím, tak 
co je komu do toho, co dělám s odpadem,“ bývá jejich častá odpověď. Bohužel si 
neuvědomují, že výše vybíraného „Poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ ani zdaleka 
nedosahuje skutečné výše potřebné na „odvoz“ odpadu. Lze to dokázat 
na jednoduchém příkladu. V domě žije 1 člověk, popelnici nechává vyvážet každých 
14 dní, tzn. asi 25 odvozů za rok. Náklady za výsyp jedné klasické popelnice o objemu 
110 litrů činí cca 60,- Kč (za tuto cenu jsou vyváženy i pytle a krabice položené 
u popelnic!). Z toho vyplývá, že roční náklady na odvoz odpadu pro tohoto jednoho 
člověka jsou cca 1500,- Kč. Obci však tento jedinec zaplatí jen 480,- Kč. Zbytek se tak 
musí hradit z obecního rozpočtu (peněz nás všech). Přitom by se tyto finance mohly 
využít na něco jiného, smysluplnějšího. Proto bych Vás všechny, kteří odpad ještě 
netřídíte, chtěl poprosit, abyste tak začali činit co nejdříve, ať na vaši lenost nemusí 
doplácet ostatní. Stejně tak nenechávejte vyvážet poloprázdné popelnice nebo do nich 
nesypte suť či bioodpad (listí, trávu). 

Na každém kontejneru je napsáno, co do něj patří. Snad se již nebude objevovat 
autosklo u kontejnerů u obchodu nebo tetrapackové obaly (krabice od mléka a džusů 
se stříbrnou vložkou) v kontejnerech na papír. Na závěr si dovolím použít motto 
z reklamy: „Třiďte odpad a třiďte správně“. Šetříte tím životní prostředí i peníze. 

Ing. Pavel Nechvátal 

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

Upozornění 

Dále upozorňujeme ty, kteří neuhradili do 30.6. letošního roku „Poplatek 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů“ a „Poplatek ze psů“, že s nimi bude zahájeno správní řízení. 

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

Farnost 

Milí farníci a občané Pavlic, 
otec biskup mě nyní posílá dál, a to na sever od Brna do Rájce-Jestřebí. Rok, 

který jsme společně mohli prožívat, byl v mnoha směrech požehnaným, a proto je 
třeba především děkovat – máme za co. Vděčnost je postojem křesťana. Vděčnost vůči 
Bohu, ale i vůči všem lidem dobré vůle. Já sám chci mnohým z vás opravdu ze srdce 
poděkovat za jejich přátelství a nezištnost, s kterou mi pomáhali a byli mi oporou. Rok 
asi není moc dlouhá doba na hlubší poznání, nicméně to již stačí, abych mohl upřímně 
říci, že se skutečně ve vás odráží obraz našeho Stvořitele. Život každého člověka nese 
stopu Boží lásky a je možné ji zahlédnout. Přeji vám, abyste ji nejen neztratili 
ze zřetele, ale objevovali ji stále více a mohli se tak z ní radovat. 

S přáním Božího pokoje, váš David Ambrož 
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Orel 

I když prázdniny probíhají v plném proudu a myšlenky se nám utíkají 
do zahrádky, k vodě nebo k zaslouženému lenošení, ráda bych Vás přenesla zpátky 
do měsíců nedávných. Jaro totiž přineslo několik akcí a výkonů našich spoluobčanů, 
které by přece jen stály za zmínku. 

Společné pouťové veselí (7. – 8. květen) 
„Oslavme to společně, radostně a svátečně“, tak zněl slogan, který Vás v květnu 

zval na třetí pouťové veselí. Myslím si, že tato celovíkendová sláva dostála skutečně 
svého hesla. 

Chtěli jsme navázat na přetrženou tradici stavění májky. K tomuto účelu se nově 
určilo a následně upravilo prostranství před sokolovnou. A opravdu, dílo se podařilo: 
pouťová májka byla s aplausem vztyčena v sobotním odpoledni. Téhož dne jsme se 
mohli pobavit na tradiční pouťové zábavě s hudební skupinou Duo Fantastic. 

Nedělní program započal slavnostní mší v kostele sv. Filipa a Jakuba. Poté jsme 
se přesunuli do sokolovny spolu s malou dechovou hudbou, která nám vyhrávala až 
do oběda. Přesně 124 z nás si pochutnalo na nabízeném menu: vepřový vývar 
s nudlemi, smažený řízek nebo pečené maso s bramborovým salátem, doplněno 
o kávovou siestu. V průběhu milého odpoledne jsme nezapomněli popřát maminkám 
k jejich svátku. Snad se všem líbilo! 

Volejbalový turnaj (21. květen) 
Sportovní areál Orlovny v Pavlicích hostil volejbalový turnaj amatérských 

smíšených družstev. Pavličtí Notors obsadili 5. místo ze 7 zúčastněných týmů. Další 
turnaj ve volejbale je plánován na 27.08.2011. 

Dětský den (12. června) 
Ve spolupráci s SDH Pavlice a TJ Sokol Pavlice byl připraven dětský den již 

5. června. Počasí však dětem nepřálo, proto se akce uskutečnila o týden později, 
a to na velkém fotbalovém hřišti. Pro naše ratolesti byly připraveny soutěže 
a sportovní disciplíny. Odměnou jim byly sladkosti, opečené špekáčky nebo také jízda 
s koňmi... 

Rozhodla jsem se využít prostoru v tomto zpravodaji a upřímně poděkovat všem, 
kteří jakýmkoliv způsobem nabídli svoji pomoc, přiložili ruku k dílu a přispívají 
k tomu, že se v těch našich Pavlicích „něco děje“. Zvláštní díky směřuje k paní 
Březinové, Nachtneblové (Bohunce a Božence) za vynikající oběd, panu faráři 
za krásnou pouťovou mši ve speciální čas, paní Myslíkové za organizaci rezervace, 
panu Maxerovi za věnec, paní Pečínkové a Bauerové za výstavu fotografií, SDH 
Pavlice, obecnímu zastupitelstvu a úřednictvu, Lesům ČR za pěkně urostlou májku, 
všem hudebním doprovodům a akční orelské skupince za jejich neutuchající nadšení. 

Máte-li nějaké dotazy, náměty či připomínky, neváhejte nás kontaktovat: 
orelpavlice@seznam.cz. 

Anna Březinová, kulturní referent, Orel Pavlice 
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TJ Pavlice 

V tabulce vidíte přehled zápasů, které se konají v podzimní části sezóny 
2011/2012 na fotbalovém hřišti v Pavlicích. 

den datum začátek domácí hosté 

neděle 14.8. 10:15 Olbramkostel Hluboké Mašůvky 

neděle 14.8. 16:30 Pavlice MUŽI Slup A 

sobota 20.8. 16:30 Pavlice DOROST Štítary 

sobota 3.9. 14:30 Pavlice ŽÁCI Blížkovice 

sobota 3.9. 16:30 Pavlice DOROST Blížkovice 

neděle 4.9. 10:15 Olbramkostel Přímětice B 

neděle 4.9. 16:30 Pavlice MUŽI Chvalovice A 

sobota 17.9. 14:00 Pavlice ŽÁCI Šanov 

sobota 17.9. 16:00 Pavlice DOROST Mikulovice 

neděle 18.9. 10:15 Olbramkostel Štítary B 

neděle 18.9. 16:00 Pavlice MUŽI Mramotice 

sobota 1.10. 13:30 Pavlice ŽÁCI Hevlín 

sobota 1.10. 15:30 Pavlice DOROST Mramotice 

neděle 2.10. 10:15 Olbramkostel Šatov B 

neděle 2.10. 15:30 Pavlice MUŽI Mikulovice 

sobota 15.10 13:00 Pavlice ŽÁCI Micmanice 

sobota 15.10 15:00 Pavlice DOROST Jevišovice 

neděle 16.10. 10:15 Olbramkostel Chvalovice B 

neděle 16.10. 15:00 Pavlice MUŽI Suchohrdly 

neděle 30.10. 10:15 Olbramkostel Slatina 

neděle 30.10. 12:00 Pavlice ŽÁCI Hrádek 

neděle 30.10. 14:00 Pavlice MUŽI Štítary A 
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Elektrowin 

 


