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Slovo starosty 
Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vás stručně informoval o akcích, které proběhy, probíhají nebo se 
v blízké budoucnosti uskuteční v naší obci. 

V současné době se rekonstruuje budova mateřské školy. Byla vyměněna druhá 
polovina oken, vchodové dveře na zahradu. Dále byla opravena terasa a na ni položena 
zámková dlažba. Domek na zahradě již dosloužil, proto byl rozebrán. Zároveň byla vystavěna 
z kamene nová základová deska. Nyní probíhá montáž nového zahradního domku tak, 
aby bylo do 1. září vše hotovo. 

V měsíci květnu byla provedena výměna oken také v budově OÚ, zdravotním středisku 
a v knihovně. 

V měsíci srpnu se uskuteční výměna čtyř rozvaděčů pro ovládání veřejného osvětlení. 

Jiří Holík, starosta 

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

Škola 
Prázdninové změny ve škole 

Když jsme se 29. června loučili s uplynulým školním rokem, společně jsme se těšili 
na dva zasloužené měsíce školních prázdnin. Prázdniny jsou ovšem také nejvhodnější dobou 
pro úklid a stavební změny v budovách školy. V červenci byla vyměněna okna jídelny 
s následnou výmalbou, dále se okna měnila v místnosti pro ukládání pomůcek MŠ a v celém 
hygienickém zařízení školky. Byly také vyměněny dveře, kterými se vstupuje na zahrádku. 
Dále byla vydlážděna terasa, která bude sloužit k tělovýchovným chvilkám a také k různým 
činnostem dětí pod širým nebem. Na zahrádce by do začátku nového školního roku měl být 
postaven nový dřevěný domeček pro ukládání venkovních hraček.  

Také ve škole jsme nezaháleli. Byly vymalovány všechny čtyři učebny. Dále škola 
z dotace EU zakoupila devět kompletních počítačových stanic, které nahradí už zastaralé 
a nevyhovující IT vybavení.  

Je tedy vidět, že se máme na co těšit, až se 3. září zase všichni sejdeme na zahájení 
nového školního roku. A těšíme se o to více, že nám letos přijde dvanáct prvňáčků. Pevně 
doufáme, že se jim v naší škole bude líbit. 

PaedDr. Tamara Kučerová, ředitelka 



- 2 - 

Obecní knihovna v Pavlicích 
Knihovna v Pavlicích má v naší obci dlouholetou tradici. Od roku 1919 

až do současnosti prošla mnoha změnami, postupně docházelo k navyšování knihovního 
fondu, několikrát byla přestěhována. V současné době mohou čtenáři vybírat z téměř 3000 
knihovních svazků vlastního fondu, do knihovny je odebírán časopis Květy a funguje zde 
i meziknihovní výpůjční služba. Pravidelně dochází k doplňování o soubory knih a periodik 
z výměnného fondu Městské knihovny Znojmo, který je vybírán podle přání a zájmu čtenářů. 
Kromě knih a časopisů mají uživatelé knihovny také k dispozici počítač s veřejným 
internetem. 

Cílem každého knihovníka je co nejvíce spokojených uživatelů, a proto musí neustále 
docházet ke zkvalitňování služeb knihovny. V loňském roce v listopadu byly vytvořeny 
samostatné webové stránky pro knihovnu www.knihovnapavlice.webz.cz, v letošním roce se 
začalo s rekonstrukcí – v knihovně byla opravena oprýskaná zeď a vymalováno, proběhla 
výměna okna, v další fázi dojde i na podlahu. V lednu byla podána žádost o dotaci z VISK 3 
a pro knihovnu získána dotace ve výši 20 000,- Kč na nové počítačové vybavení 
a automatizaci knihovny. Od května je již knihovna zapojena do regionálního knihovního 
systému (REKS) spolu s dalšími 31 knihovnami okresu Znojmo. Na webových stránkách je 
umístěn on-line katalog, kde lze vyhledat veškeré knihy zapůjčené z výměnného fondu MěK 
Znojmo. Vlastní fond bude vkládán do katalogu postupně, jde ale o časově náročnou činnost, 
proto ještě chvíli potrvá, než budou všechny knihy vloženy a knihovna začne běžet plně 
automatizovaně. 

Knihovna je otevřena každý čtvrtek od 15.00 – 17.00 hodin, přijďte si vybrat. 
Dotazy, připomínky a přání mi můžete sdělovat prostřednictvím e-mailu: 

knihovna.pavlice@seznam.cz 
Těším se na Vás 

Jana Nachtneblová, knihovnice 

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

SDH Pavlice 
Hasičská sezóna v plném proudu… 

Jako v minulých letech, tak i letos zahájil soutěžní tým SDH Pavlice úspěšně sezónu. 
Prvním závodem byla soutěž 6. května v Mor. Budějovicích, která je součástí Třebíčské ligy. 
V konkurenci kvalitních týmů z Vysočiny byly naše šance na umístění mizivé, což se také 
potvrdilo. 

O týden později se konala postupová soutěž v Blížkovicích, kde jsme zvítězili, 
ale postup na obvodové kolo přenechali domácímu týmu. 

Následující třítýdenní pauzu jsme využili k tréninku. Na soutěži jsme se opět sešli první 
červnovou sobotu v Rozkoši. Zde se nám oba útoky povedly a podařilo se nám zvítězit. 
Rekordní sobota, tak by se dala nazvat sobota 23.6. Překonali jsme hned 2 rekordy. První – 
počet odjetých soutěží za jediný den se zastavil na čísle 4. A ten druhý, ze kterého máme 
určitě větší radost, je čas v požárním útoku na 3B, který jsme v Hnánicích dokázali zaběhnout 
za 19 sekund a 32 setin. Tato sobota se nám z větší části podařila. V Hnánicích jsme zvítězili, 
v Prokopově jsme se vlastní školáckou chybou připravili o vítězství a skončili na druhém 
místě. Třetí soutěž v pořadí se konala v obci Olbramkostel, kde se mohlo soutěžit pouze se 
stroji do 1500 ccm. I se slabší mašinou zapůjčenou ze Starého Petřína jsme dokázali 
zaběhnout čas, kterému nevěřili ani někteří členové týmu a zvítězili jsme rozdílem třídy. 
Na posledních závodech v Břežanech už byla znát únava týmu a tomu také odpovídá konečné 
6 umístění. Hned v neděli ráno jsme vyrazili do Hlubokých Mašůvek, kde jsme skončili 
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na druhém místě. Následující víkend jsme v Černíně dokázali udělat skvělý čas, ale stačil 
pouze na 3. místo. První červencový svátek jsme se zúčastnili soutěže v Jevišovicích, která je 
součástí znojemské hasičské ligy. V obou pokusech jsme nedokázali předvést maximum, 
což stačilo pouze na 12. místo. 

Hned následující sobotu se konala domácí soutěž v Pavlicích, kde se nám každoročně 
daří. O tom svědčí pěkné druhé místo. 

Kombinace závodu ve Výrovicích a později nočních závodů v Křepicích pro nás bývá 
každoročně nejčernější víkend. Ve Výrovicích se toto pravidlo potvrdilo a po sérii chyb 
v obou pokusech jsme se umístili na pátém místě. Každý z nás už čekal na to, co se stane 
v Křepicích. A stalo se! Podařila se nám prolomit křepická kletba a skončili jsme na 3. místě. 

V sobotu 21.7. jsme vyrazili na první ročník PSO v Biskupicích, kde nám posledním 
útokem vyfoukl první místo tým z Myslibořic. Něco podobného se podařilo večer i nám 
v Tavíkovicích, kde jsme dokázali porazit 16 týmů a tohoto vítězství si hodně vážíme. 
Poslední červencový víkend jsme se zúčastnili závodů v Mramoticích a Šebkovicích. Tento 
víkend byl také rekordní. Po neomluvitelných chybách v obou závodech jsme skončili na 
nebodovaných místech. 

Pavlický tým má již za sebou odjetých 17 závodů a ještě plánujeme zúčastnit se závodů 
v Černíně, Žeroticích, Slupi, Blížkovicích, Výrovicích, Únanově a mnoho dalších. 

SDH Pavlice 

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

Orel 
Pravidelně Vám podáváme aktuální informace o dění v našem spolku, proto malá 

zmínka nemůže chybět ani v tomto čísle. Pevně doufám, že jste čas dovolených strávili dle 
svých představ a i nadále si užíváte sluncem zalité dny. Ráda bych připomněla naše poslední 
akce a zároveň poděkovala za Vaši podporu a spolupráci. 

Začátek května se nesl v duchu oslav již 4. Společného pouťového veselí. 
Na prostranství před sokolovnou jsme v sobotu odpoledne vztyčili statnou májku, kterou si 
zúčastnění sami ozdobili. Pro všechny bylo připravené občerstvení a na děti čekalo malé 
překvapení v podobě trampolíny, na které se mohly do sytosti vydovádět. Večer se tančilo 
na parketu za doprovodu kapely Duo Fantastic. V neděli dopoledne se taneční sál proměnil 
ve velkou jídelnu. Na společném pouťovém obídku byla hojná účast. Dobrou chuť si popřálo 
více jak 100 lidí. Věřím, že všem naše menu chutnalo a společný den si užili. 

Na konci května se konalo volejbalové klání amatérských družstev a pavlické 
víceúčelové hřiště bylo obsazeno sportovními nadšenci. O týden později 3.6. jsme společně 
s dětmi oslavili jejich den. Dětský den byl plný zábavy, her a smíchu. Nechyběla ani 
dobrodružná cesta za pokladem. Největší nadšení dětí však bylo z jízdy na koni a poníkovi. 

A co pro Vás připravujeme do budoucna? 18. srpna se uskuteční další volejbalový 
turnaj. Jak se říká sportem ku zdraví, a pokud si nechcete zahrát se svým týmem, přijďte 
ostatní alespoň podpořit. Následující akce bude až 20. října, kdy se můžete těšit 
na posvícenskou zábavu se skupinou Víkend. Osobně Vás přijdeme pozvat se sklenkou 
dobrého vína do vašich domovů. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakkoliv podílí na naší činnosti v obci, 
ať svým časem, energii, nadšením nebo samotnou účastí. Na brzká shledání se těší Váš Orel 
Pavlice. 

Tereza Nachtneblová, kulturní referent 
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TJ Pavlice 
V sezóně 2011/12 obsadilo naše družstvo mužů v tabulce III. A třídy bohužel poslední 

místo se ziskem pouhých 3 bodů a sestoupilo tak do IV. A třídy. Nový ročník zahájili naši 
borci výhrou 3:1 v Šatově. Doufáme, že se jim bude stejně dobře dařit i nadále a že budou 
svým fanouškům dělat větší radost. 

Družstvo žáku a dorostu v sezóně 2012/13 v naší obci působit nebude. Postihlo nás to, 
co nemálo obcí na znojemském okrese, a to nedostatek hráčů v těchto věkových kategoriích. 
Ti, kteří mají o fotbal opravdový zájem, budou dále pokračovat ve své kariéře v týmech 
Blížkovic. 

V tabulce vidíte přehled zápasů, které odehraje pavlický tým mužů ve IV. A třídě 
v podzimní části sezóny 2012/13. 

 

den datum začátek utkání 

neděle 12.8. 16:30 Šatov B – Pavlice 

sobota 18.8. 13:30 IE Znojmo C – Pavlice 

neděle 26.8. 16:30 Pavlice – Konice 

sobota 1.9. 16:30 Křepice – Pavlice 

neděle 9.9. 16:30 Pavlice – Vranov nad Dyjí 

neděle 16.9. 10:15 Olbramkostel – Pavlice 

neděle 23.9. 16:00 Pavlice – Únanov B 

neděle 30.9. 16:00 Grešlové Mýto – Pavlice 

neděle 7.10. 10:15 Pavlice – Blížkovice B 

sobota 13.10. 15:00 Přímětice B – Pavlice 

neděle 21.10. 15:00 Pavlice – Slatina 

sobota 27.10. 14:30 Chvalovice B – Pavlice 

neděle 4.11. 14:00 Pavlice – Hluboké Mašůvky 

neděle 11.11. 14:00 Pavlice – Šatov B 

 

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

Víte, že… 
… Pavlice byly osvobozeny Rudou Armádou 9. května 1945 ve 2 hodiny v noci. 

… budova zdravotního střediska byla otevřena 29. května 1981. 

… posledním majitelem Pavlic byl Wilhelm ritter Ofenheim von Ponteuxin. 

… naše obec bývala v letech 1950 -1976 matričním obvodem. 

… pavlický rodák Václav Žatečka se podílel na tvorbě faksimilií korunovačních klenotů 

(faksimile = velice přesné napodobení originálu, v současné době se faksimile používají 

převážně k výstavním účelům). 


