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Slovo starosty 

Formanská cesta – splašková kanalizace a ČOV 

Vážení spoluobčané, 

jak jistě víte probíhá od měsíce února v naší obci výstavba kanalizace. Stavba začala 

na hlavních kanalizačních stokách v lokalitě Pavlice střed (pod ZŠ) a postupně pokračuje 

k požární zbrojnici a dále směrem k hlavní silnici. V součastné době probíhá výstavba hlavní 

stoky v silnici směrem na Boskovštejn. 

Jedná se o stavbu, která se svým rozsahem řadí mezi ty náročnější. A to jak finančně, 

tak i stavebním objemem a v neposlední řadě také budoucími omezeními a změnami 

v dopravní obslužnosti celé obce. Celá stavba, to znamená splašková kanalizace ve všech 

čtyřech obcích a čistírna odpadních vod, musí být dokončena a zkolaudována do konce 

příštího roku, aby byly splněny podmínky dotace. Prosím Vás proto o trpělivost a toleranci 

v průběhu stavby. Jsem přesvědčen, že dobudování poslední takto objemné zbývající části 

rozvodů inženýrských sítí v naší obci za to stojí. 

Jiří Holík, starosta 

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

Setkání seniorů 

Obec Pavlice Vás srdečně zve na Setkání seniorů, které se uskuteční dne 14. 5. 2014 

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

zajištěna. 

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

Škola 

Čas letí jako voda a my jsme se nepozorovaně překulili do druhé poloviny školního 

roku. Rozhodně se ve škole nenudíme. Nejdříve jsme ve spolupráci s renomovanými 

organizacemi uspořádali dva vzdělávací programy pro naše žáky. Prvním byl „Tonda Obal 

na cestách“, věnovaný ekologii a druhým byl projekt „Zdravíčko“, věnovaný zdravému 

životnímu stylu. Zábavnou formou se tak děti učí zásadám, které jsou důležité pro jejich další 

rozvoj. 

Ve škole pořádáme mimo vzdělávacích akcí také zábavná odpoledne. V mateřské škole 

jsme uspořádali pohádkový karneval. Kluci a holčičky převlečení za pohádkové postavy hráli 

hry, skotačili a na závěr vyhrávali ceny v tombole. Žáci základní školy si masopustního veselí 

užili během tradičního plesu. Kluci a děvčata ve slavnostním oblečení zahájili ples polonézou 

a potom tančili, hráli hry a bavili se jako dospělí. Ples končil losováním tomboly. 



- 2 - 

Pokud se občané začátkem dubna divili, co se ve škole děje, že se svítí i v noci, tady je 

vysvětlení. Čtvrtého dubna se totiž konala Noc s Andersenem, kterou děti mají možnost prožít 

v knihovnách a školách spolu s oblíbenými knížkami. Užili jsme si společné čtení, hry 

v tělocvičně, výtvarnou dílnu. V noci jsme šli do knihovny a v tajemné atmosféře při baterce 

nám paní knihovnice četla pohádku na dobrou noc. Pak nás ještě čekalo spaní ve spacácích ve 

vyklizené třídě a ráno jsme se rozešli spokojení domů. Velkou pomocí při organizaci našich 

akcí je zapojení rodičů, kteří přispívají na ceny do tomboly a pomáhají s přípravou pohoštění. 

Za to jim patří naše poděkování. 

Nejen vzdělávání a zábava, ale i sport je pro nás důležitý. Naši florbalisté reprezentují 

školu na zápasech s okolními školami (Šumná, Blížkovice, Vranov). Je úžasné, že se můžeme 

pochlubit vítězstvím ve třech turnajích, kterých jsme se letos zúčastnili. 

Do konce školního roku jsou ještě necelé tři měsíce a my chystáme řadu dalších akcí, 

na které se naši žáci můžou těšit. 

PaedDr. Tamara Kučerová, ředitelka 

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

Farnost 

Postit se? A dnes? A čtyřicet dnů? A proč vlastně? Pokud se dnes ještě postíme, tak se 

k půstu stavíme většinou jako k něčemu, co je negativní, protivné - i když snad nutné, asi tak, 

jako když lékař předepíše dietu. 

Ale… ta čtyřicítka – jednak je to symbolické (40 je číslo zkoušky), jednak to má svůj 

význam pro tělo. Čtyřicet dnů představuje tzv. biorytmus. Během nich se totiž v těle vymění 

všechny látky. Tato doba je zvláště důležitá v životě ženy, která se stala matkou – v průběhu 

tzv. „šestinedělí“ se navrací anatomické a fyziologické změny jejího těla do normálního stavu 

před těhotenstvím. Za čtyřicet dní se tak může změnit celá kompozice člověka - obzvláště 

když změnil svůj životní styl. To je přírodní zákon, který když se využije, ohromným 

způsobem člověku pomůže. 

Křesťané před velkými svátky - před Velikonocemi a Vánocemi - využívali těchto 

čtyřiceti dnů (i Advent trvával šest neděl) k proměně celého člověka. Předtím byl masopust - 

poslední příležitost se vyřádit, ale nejen to. Když se na to podíváme z hlediska stravování, 

před Adventem končila doba poživatelnosti určitých pokrmů. Končil podzim a místo 

čerstvých potravin nastupovaly zásoby, které se nekazily nebo se daly konzervovat. 

O martinské huse se spotřebovalo poslední maso a živočišné produkty a začala se jíst 

rostlinná strava, převážně obilniny, luštěniny a rostlinné oleje. Všechno se vyměnilo. A stejně 

tak před postem. O Vánocích začaly zabijačky, venku byla zima a tak to dlouho vydrželo, 

ale když už těch jitrnic a jelit a sádla bylo přeci jenom na člověka dost, začal půst - a zase se 

úplně proměnil styl stravování. Pak Velikonoce. O Velikonocích se žehnají pokrmy – aby se 

lidé po tom postu nepřejídali. S požehnaným jídlem se … nedělají vylomeniny. 

Naši předkové to neměli dieteticky zdůvodněné, ale měli to jaksi vyexperimentované. 

Všechny ty zvyky byly v souhlasu s přírodou, ale byly křesťanstvím, vlastně už židovstvím 

povýšeny na posvátno. 

Čtyřicetidenní půst má tedy svůj přirozený význam, ale ten z pohledu víry není 

nejdůležitější. Především to má být projev darování se – Bohu a bližnímu. A jak? Naučit se 

zastavit a dát Bohu svůj čas, zamyslet se nad svým životem - to je něco obrovského. Dát 

Bohu čtyřicet dní, kdy ho mám před očima jako cíl a zbavuju se všeho, co mě od něj vzdaluje, 

to je něco úžasného. A zvlášť v samotě. Všimněme si, jak se člověk dostane do samoty, dost 

často ji zaplní jídlem. A když tohle dám Bohu, tak jsem volný. A k tomu - když se něčeho 

zříkám, tak mi to zbyde. Dát Bohu půlku kuřete - co by s tím dělal? Ale bližní, ten by ji už 
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potřeboval. A tak třetí bod, který charakterizuje půst, kromě omezení jídla a většího prostoru 

pro modlitbu, je almužna. Dávám bližnímu to, čeho se pro Boha zříkám. 

P. Robert Prodělal 

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

Orel 

Pěkné jarní dny milí spoluobčané, 

úvodem mi dovolte Vás pozvat na tradiční pouťové veselí, které sice letos proběhne bez 

nedělního svátečního oběda, ale sobotní program bude plně zachován. V sobotu 3. května 

ve 14:00 postavíme u sokolovny májku a večer se společně pobavíme na pouťové zábavě, 

tou nás provede skupina Duo Carmen. Těšíme se, že nás podpoříte svojí účastí. Moc si 

vážíme Vaší přízně, vždyť jste s námi odstartovali rok 2014 vydařeným dětským karnevalem 

a nádherným orelským plesem. 

Za Orla Pavlice Vám přeji požehnané velikonoční svátky. 

Tereza Nachtneblová, kulturní referent za Orel Pavlice 

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

SDH 

Posezení s hasiči 

SDH v Pavlicích pořádá v sobotu dne 10. 5. 2014 akci u příležitosti 30. výročí focení 

u hasičské zbrojnice. Začátek v 15:00 v pavlické sokolovně. Občerstvení a hudba zajištěno. 

Zveme příznivce hasičů k odpolednímu posezení. 
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TJ Pavlice 

Muži – IV.A třída, sezóna 2013/2014 – jaro 

den datum utkání začátek výsledek 

neděle 6.4. Únanov B – Pavlice 10:15 2:1 

neděle 13.4. Pavlice – Hl. Mašůvky 15:30 1:3 

neděle 20.4. Štítary B – Pavlice 10:15  

neděle 27.4. Grešlové Mýto – Pavlice 16:00  

neděle 4.5. Pavlice – Slatina 16:30  

neděle 11.5. Blížkovice B – Pavlice 16:30  

neděle 18.5. Pavlice – Křepice 16:30  

sobota 24.5. Olbramkostel – Pavlice 16:30  

neděle 1.6. Pavlice – Vranov nad Dyjí 16:30  

 

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

Výsledky Tříkrálové sbírky 

Začátkem ledna se již tradičně konala Tříkrálová sbírka. Tuto sbírku pořádá Charita ČR 

a jejím cílem je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. 

Výtěžek letošního již 14. ročníku byl v Oblastní charitě Znojmo rekordní. Vybralo se celkem 

1.690.606,- Kč. 65% výtěžku Tříkrálové sbírky se vrací zpět do Oblastní charity Znojmo 

pro aktuální potřeby. 

Celkem se v ČR vybralo 82.791.045,- Kč. 

V naší obci dvě skupinky koledníků vykoledovali celkem 15.973,- Kč. 

Všem dárcům i koledníkům patří velký dík. 

Za Farní charitu Pavlice Ludmila Čechová 

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

Společnost E.ON varuje před podvodníky! 

V posledním týdnu se množí případy podvodného jednání tzv. obchodníků, kteří slibují 

zajištění přepisu a dodávky levnějšího plynu. Nechají si podepsat plnou moc a vyúčtují 4 000,- Kč. 

Vydají doklad o zaplacení, na kterém jsou uvedeny falešné údaje. V několika případech, které nám 

sdělili sami poškození odběratelé, je na dokladu uvedena firma E.ON Distribuce s vymyšleným 

identifikačním číslem. Došlo to tak daleko, že jedné zákaznici podvodník zrušil smlouvu 

na dodávku plynu, ale novou nezajistil, a tak paní byl odběr ukončen bez jakékoliv náhrady. 

Podvodníci si vyhledávají převážně starší občany. Vyzýváme proto všechny odběratele, aby si 

dávali pozor a pokud již otevřou neznámému hostu, aby mu nedávali peníze v hotovosti, 

nepodepisovali plnou moc či jiné dokumenty. Energetická společnost E.ON má se svými zákazníky 

nastaven bezhotovostní styk, to znamená placení záloh, přeplatků či nedoplatků je realizováno 

formou složenky, inkasem či převodem na účet. Nikdy nevybírá částky v hotovosti! Akciová 

společnost E.ON Distribuce nemá s tímto podvodným obchodem nic společného. V Jihomoravském 

kraji nevlastní žádná distribuční zařízení na rozvod plynu. Aktuálně zvažujeme podání trestního 

oznámení na neznámého pachatele z důvodů podvodného jednání a poškození dobrého jména 

společnosti E.ON. 

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

Fotografie z některých událostí a akcí v Pavlicích najdete na internetových stránkách obce: 

http://www.pavlice.cz/fotogalerie. 
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