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Slovo starosty 

Odvoz komunálního odpadu 

Vážení spoluobčané! 

Chtěl bych Vás v krátkosti seznámit se situací ohledně systému nakládání s odpadem v Pavlicích. 

Náklady na likvidaci komunálního odpadu rostou, a to nejen díky stoupajícím cenám pohonných hmot, 

nákladů odpadové firmy, poplatkům za sládkování, ale zejména díky zvyšující se produkci množství 

odpadů. S rostoucími náklady se zvyšuje i cena za služby, a to se přímo dotýká obce, resp. Vás 

samotných, neboť Vy jste plátci poplatku. 

Několik čísel týkajících se odpadů v Pavlicích: 

 480,- Kč = roční poplatek občana či majitele nemovitosti za likvidaci odpadů - to je zhruba 

230 000,- Kč jako příjem do rozpočtu obce na likvidaci odpadů, 

 450 000,- Kč = celkové náklady obce na likvidaci odpadů. 

Jak vidíte z výše uvedených údajů za odpadové hospodářství je z ostatních příjmů obce doplácena 

částka okolo 200 000,-Kč. Jednou z cest snížení tohoto schodku je zvýšení poplatku za likvidaci odpadů 

ze současných 480,-Kč až na 1 000 Kč,- což od 1.1.2013 umožňuje zákon. Tento krok je velice 

jednoduchý, jde však ale o citelný zásah do Vašich peněženek. Rádi bychom se tomuto kroku vyhnuli, 

proto od 1. června dojde v systému  nakládání s odpady k následujícím změnám. 

Komunální odpad začne vyvážet svozová firma KJ-spol.-KJ z Tasovic, která nám nabídla výrazně 

výhodnější podmínky pro svoz komunálního odpadu. Tato firma působí na trhu s komunálním odpadem 

od roku 1992 a v současné době sváží odpad ve 14 vesnicích našeho okresu mj. Kravsko, Hluboké 

Mašůvky. Největší změna bude spočívat v tom, že před začátkem vývozu a po jeho skončení bude toto 

auto zváženo v místním kamenolomu. To znamená, že poplatek za skládkování budeme platit jenom 

za tolik tun odpadu, kolik se skutečně z popelnic v naší obci vyveze.(dosud to bylo tak, že se platilo 

za počet popelnic, bez ohledu na to, jestli je plná nebo poloprázdná, lehká nebo těžká). 

Změní se i den vývozu popelnic. Bude probíhat každý sudý čtvrtek (ne středu!) s tím, že tento 

vývoz bude proveden od 7:00 do 15:00 s ohledem na pracovní dobu v kamenolomu. Nachystejte proto 

prosím popelnice hned ve čtvrtek ráno. 

Neméně důležitou změnou je tříděný odpad. Obec má v současné době několik míst pro tříděný 

odpad. Od 1.6.2013 nebudeme platit za vývoz těchto kontejnerů na tříděný odpad (papír, plast, sklo). 

Znamená to, čím více budeme náš odpad třídit a papír, plasty a sklo odneseme do těchto kontejnerů, 

tím méně ho skončí v našich popelnicích a tím méně budeme platit za uložení na skládku. 

V případě Vašeho zájmu je možné tento počet kontejnerů navýšit. Jde jenom o to najít vhodné 

místo, kam tyto kontejnery umístit. 

Jak je to s obecními pozemky pronajatými v AGD Blížkovice 

Obec Pavlice je mimo jiné vlastníkem 13,8782 ha pozemků (orná půda a trvalý travní porost), 

které má od 1.1.2003 v pronájmu AGD Blížkovice za roční nájemné 1200Kč/ha. 

Vzhledem k tomu, že tato nájemní smlouva byla uzavřena s AGD Blížkovice na 10 let, bylo nutné 

vyvěsit nový záměr o pronájmu výše uvedených pozemků, k němuž se může vyjádřit každý občan 

a každý zájemce o pronájem. 
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Na základě této skutečnosti obecní zastupitelstvo schválilo dne 5.11.2012 záměr o pronájmu těchto 

pozemků. Tento záměr byl vyvěšen na úřední desce obce Pavlice od 3.12.2012 do 19.12.2012. Případní 

zájemci mohli předložit svůj návrh o pronájem pozemků do 17.12.2012. 

Do tohoto termínu byly na obecní úřad doručeny tři žádosti v zapečetěných obálkách, které byly 

otevřeny na zasedání obecního zastupitelstva dne 19.12.2012. Nabídky byly následující: 

1. Agro Jevišovice, a.s. – roční nájemné ve výši 1 800,-kč/ha – u pozemků s výměrou nižší než 5 000 m
2
 

a roční nájemné ve výši 2000,-kč/ha – u pozemků   s výměrou vyšší než 5000 m
2
. 

2. Agrodružstvo Blížkovice, družstvo Blížkovice – roční nájemné 30 000,-Kč za všechny pozemky, 

tj.2 162,-Kč/ha. 

3. Miroslav Kašík, Jiřice u Mor.Budějovic – roční nájemné 3 000,-Kč/ha 

Po přečtení všech nabídek přijalo obecní zastupitelstvo usnesení č.7/12/3: 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemků Miroslavu Kašíkovi, Jiřice u Mor.Budějovic za roční 

nájemné 3 000,-Kč /ha na dobu 10 let. 

Stávající nájemní smlouva s Agrodružstvem Blížkovice končí k 30.9.2014. 

Jiří Holík, starosta 

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

Setkání seniorů 

Obec Pavlice Vás srdečně zve na Setkání seniorů, které se uskuteční dne 25.4.2013 v 16:00 hodin 

v sokolovně. Občerstvení, krátký program, hudba k tanci a poslechu je zajištěna. 

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

Škola 

V době masopustu pořádá naše škola již tradiční zábavná odpoledne. Nejdříve proběhl karneval 

v MŠ, který byl ve znamení kočiček a kocourků. Děti převlečené do kostýmů zpívaly, tančily, hrály hry 

a soutěžily. Na závěr nechyběla tombola, takže měli všichni radost z pěkných výher. 

Ve škole jsme připravili taneční zábavu v podobě plesu. Dívky a hoši, oblečeni ve slavnostním, 

zahájili ples polonézou a hned se mohli dát do tance. Během celého odpoledne se střídaly hry a soutěže, 

za které dostávali tanečníci losy do tomboly. Když byli unavení, mohli se občerstvit u švédského stolu 

s nejrůznějšími lahůdkami, které pro nás připravily maminky. Po zahájení losování zavládlo napětí, 

kdo vyhraje některý z osmi dortů. Po posledním tanci jsme se rozcházeli příjemně unavení zábavou a už 

jsme se těšili na další ples. 

Děkujeme všem rodičům dětí a žáků naší mateřské a základní školy za dary do tomboly. 

Další větší akcí byla „Noc s Andersenem“, kterou jsme pořádali ve spolupráci s místní knihovnou. 

Celý první dubnový týden jsme před vyučováním četli pohádky H. Ch. Andersena a v pátek 5. dubna 

jsme se všichni sešli ve škole vybaveni potřebami k přenocování. Po slavnostním pasování na rytíře jsme 

se věnovali různým vědomostním aktivitám, kde děti prokázaly, jak dobře znají autorovo dílo. 

V tělocvičně jsme hráli hry a ve výtvarné dílně jsme vyráběli leporelo ilustrující Andersenovy 

nejznámější pohádky. Po pozdní večeři jsme se vydali do knihovny, kde nás paní Nachtneblová seznámila 

s jejím provozem. Nakonec jsme zhasli a při baterce nám paní knihovnice přečetla pohádku. Po návratu 

do školy si každý připravil svoje místo na spaní a po nezbytné očistě jsme se uložili ke spánku. 

Nechybělo promítání pohádky na dobrou noc, po kterém všichni pomalu usnuli. Příští rok si určitě Noc 

s Andersenem nenecháme ujít, i když bude věnovaná zase jinému autorovi. 

PaedDr. Tamara Kučerová, ředitelka 

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

Farnost 

Habemus Papam Franciscum 

„Fratelli e sorelle, buonasera! Bratři a sestry, dobrý večer! Víte, že povinností konkláve bylo dát 

Římu biskupa. Zdá se, že moji spolubratři kardinálové ho našli někde na konci světa…“, toto jsou první 

slova, kterými oslovil právě zvolený papež všechny čekající. 115 kardinálů, shromážděných v konkláve, 
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zvolilo v pátém kole tajné volby novou hlavu katolické církve, argentinského kardinála Jorge Maria 

Bergoglia, který přijal jméno František. Je prvním nositelem tohoto jména na papežském stolci, 

také prvním papežem pocházejícím z amerického kontinentu a zároveň prvním z Tovaryšstva Ježíšova 

(jezuitského řádu). 

Rád bych představil papeže Františka z trochu jiného úhlu pohledu než pouhým výčtem dat z jeho 

života, které můžeme dnes číst na mnoha místech. Pravdou je, že směřování pontifikátu nového papeže 

ukáží až následující týdny. Je nutné si počkat na jeho první promluvy, první encykliku, první apoštolskou 

cestu a na spolupracovníky, které si zvolí. Ale již samotný výběr jména FRANTIŠEK je jeho jakýmsi 

„programovým prohlášením“. 

Chudoba a soucit. Jméno Františka z Assisi, italského světce, který rozdal všechno, co měl a zcela 

se obětoval pro druhé, hovoří za všechno. „Ach, jak bych si přál církev chudou a pro chudé“, říká papež 

při setkání s novináři. Důležitá jsou i jeho gesta: jednoduchý oděv, minimální doprovod, osobně platí 

v hotelu. Již to je obrovský příklad pro církev: jak se oblékat, vystupovat a nakládat s financemi. Po svém 

zvolení jako prvního v Sixtinské kapli pozdravil nigerijského kardinála na vozíčku a dva dny na to 

nečekaně navštívil v nemocnici argentinského kardinála, který dostal infarkt. Jeho vnímavost k druhým, 

zvláště k trpícím, je pro nás velkým mementem. 

Modlitba a víra. „Můžeme putovat, kolik chceme, můžeme toho spoustu vybudovat, ale pokud 

nebudeme vyznávat Ježíše Krista, nepůjde to. Staneme se soucitnou organizací, ale ne Církví, Pánovou 

nevěstou“, zdůrazňuje přítomným kardinálům. I první chvíle na loggii Svatopetrské baziliky věnoval 

modlitbě. O mnohém svědčí také jeho následná pouť do baziliky Santa Maria Maggiore, nejstaršího 

a nejznámějšího mariánského chrámu v Římě. 

Milosrdenství a odpuštění. „Pán se nikdy neunaví v odpuštění. Nikdy! To my přestáváme prosit 

o odpuštění.“ Před nedělní modlitbou Anděl Páně zase cituje kardinála Waltera Kaspera: „Pocítit 

milosrdenství přináší změnu všeho. Je to to nejlepší, co můžeme pocítit. Proměňuje to svět. I trocha 

milosrdenství činí svět méně chladným a spravedlivějším. Potřebujeme dobře rozumět tomuto 

milosrdenství Boha, milosrdného Otce, který má takovou trpělivost… Milosrdenství je krásné.“ I přes 

veškerou naši lidskou slabost je tak od nás mnoho očekáváno… 

P. Robert Prodělal 

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

Přehled výsledků Tříkrálových sbírek 

Začátkem ledna naše domovy již tradičně navštívili Tříkráloví koledníci. K organizování Tříkrálové 

sbírky jsme se připojili již po třinácté. Výtěžek sbírky použije Oblastní charita Znojmo na nákup 

pomůcek pro Ošetřovatelskou službu - el. invalidní vozíky, el. polohovací lůžka a zdravotnický materiál 

pro sestry pracující v Domácí péči. Další prostředky se rozdělí pro ostatní projekty Oblastí charity 

Znojmo. 

Podrobné výsledky Tříkrálové sbírky 2013 jsou zveřejněny na stránkách www.znojmo.charita.cz 

Upřímně děkujeme všem dárcům za příspěvek na Tříkrálovou sbírku 2013. Velký dík patří také 

obětavým koledníkům. 

Rok Pavlice Grešlové Mýto Okres Znojmo celkem 

2001 13 194,50 3 920,- 265 051,- 

2002 11 752,- 5 023,- 414 504,90 

2003 13 570,- 5 661,- 666 994,80 

2004 12 598,- 4 470,- 752 047,- 

2005 16 213,50 5 161,- 981 990,50 

2006 15 038,- 5 088,50 965 430,- 

2007 13 180,- 5 631,50 1 151 665,50 

2008 14 952,50 5 481,- 1 132 199,- 

2009 16 501,- 5 900,- 1 356 833,50 

2010 16 135,- 5 057,- 1 398 569,- 

2011 15 302,- 4 780,- 1 504 005,- 

2012 15 260,- 4 667,- 1 575 622,- 

2013 14 376,- 4 894,- 1 566 365,- 

Za Farní charitu Pavlice Ludmila Čechová 

 



Pavlický zpravodaj č.1/2013 byl vydán 12.4.2013 vlastním nákladem obce v počtu 175 kusů. 

Redakční rada: Ing.Pavel Nechvátal, Jiří Holík, PaedDr. Tamara Kučerová. 

Pavlický zpravodaj je dostupný také v elektronické podobě na www.pavlice.cz. 

- 4 - 

Orel 

Jménem Orla Pavlice bychom Vás chtěli pozvat na 5. pouťové veselí, které se bude konat 4.- 5. 

května 2013. Mezi hlavní pilíře této víkendové akce patří stavění pouťové májky, sobotní zábava se 

skupinou Duo Carmen, slavnostní mše svatá a společný pouťový oběd. Doufáme, že svojí účastí oslavíte 

malé jubileum tohoto sympatického počinu. Více o plánovaném programu se dozvíte z letáčku, 

který Vám brzy přijde do poštovních schránek. 

Pokud Vás již jaro nenechá sedět ustavičně doma (za kamny), můžete aktivně využít areálu 

Orlovny. Příznivci tenisu, volejbalu, malé kopané, florbalu, nohejbalu, basketbalu apod. si přijdou na své 

na kurtech s umělým povrchem. V budově pak je tělocvična, která je využívána ke skupinovým cvičením 

či stolnímu tenisu. Sál se v současnosti hojně využívá i k menším rodinným oslavám. K zapůjčeni je 

i sportovní vybavení (tenisové rakety, míče a míčky, florbalové hole, ping-pongové pálky atd.). 

 ČLENOVÉ ORLA NEČLENOVÉ ORLA KONTAKTNÍ OSOBA: 

POSILOVNA 20 Kč / hod 25 Kč / hod 
p. Myslíková 

tel: 733 527 988 

Pavlice 10 

TĚLOCVIČNA 20 Kč / hod 25 Kč / hod 

KURTY 20 Kč / hod 25 Kč / hod 

PRONÁJEM SÁLU 400 Kč / den 500 Kč / den 

Při zájmu o naše služby kontaktujte prosím předem danou kontaktní osobu. Pokud budete chtít 

sportovat pravidelně, nabízíme každý 11. vstup pro tuto sezónu zdarma. 

Dále zveme všechny zájemce o kondiční cvičení, a to každé úterý od 18:00 do naší tělocvičny, 

předcvičuje paní Eva Kašíková. 

Našim cílem do budoucna je renovace cesty, která se nachází podél celého našeho areálu směrem 

k "Zejdovce". Rádi bychom poděkovali firmě Madest s.r.o. (kamenolom Pavlice), která svým 

sponzorstvím přispívá na tuto postupnou obnovu. 

Za Orel Pavlice Anna Březinová 

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

TJ Pavlice 

Muži – IV.A třída, sezóna 2012/2013 – jaro 

den datum začátek utkání den datum začátek utkání 

NE 14.4. 16:00 Pavlice – Křepice NE 26.5. 16:30 Pavlice – Přímětice B 

NE 21.4. 16:00 Vranov n/D– Pavlice NE 2.6. 14:00 Slatina – Pavlice 

NE 28.4. 16:00 Pavlice – Olbramkostel NE 9.6. 16:30 Pavlice – Chvalovice B 

NE 5.5. 10:15 Únanov B – Pavlice NE 16.6. 16:30 Hl. Mašůvky – Pavlice 

NE 12.5. 16:30 Pavlice – Gr. Mýto termín utkání ještě není stanoven Pavlice – IE Znojmo C 

NE 19.5. 16:30 Blížkovice B – Pavlice termín utkání ještě není stanoven Konice – Pavlice 

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

Dny otevřených dveří ve firmě TAM 

Ve dnech 24. a 25. 5. 2013 od 7:00 do 16:00 hodin proběhnou ve firmě TAM dny otevřených dveří 

k 10. výročí otevření provozovny. Rád bych pozval všechny, kdo mají o prohlídku firmy zájem, včetně 

pamětníků předchozích podniků v domě s číslem popisným 63. Uvidíte současné vybavení provozu 

i fotografie z nedávné i vzdálenější minulosti. 

Tomáš Čech 


	Slovo starosty
	Setkání seniorů
	Škola
	Farnost
	Přehled výsledků Tříkrálových sbírek
	Orel
	TJ Pavlice
	Dny otevřených dveří ve firmě TAM

