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Slovo starosty 

Kanalizace 

V současné době pracuje projektant na soukromých částech přípojek. Až budou projekty 

hotovy, budou jednotliví majitelé vyzváni k jejich převzetí a zaplacení na obecním úřadě. 

Zahájení zkušebního provozu je v této době naplánováno na 1.7.2015 (nebo první týden 

v červenci). Toto zpoždění je způsobeno prodloužením lhůty na připojení ČOV k elektrické síti 

ze strany společnosti EON. Po spuštění zkušebního provozu se budou moci jednotlivé 

domácnosti začít napojovat k hlavnímu řádu. Napojení na hlavní řád bude chodit kontrolovat 

pověřený pracovník Svazku obcí při formanské cestě. O všem budete včas informováni. 

Bioodpad 

Od 1.1.2015 ukládá novela zákona o odpadech všem obcím, aby svým občanům umožnily 

třídit kovy a biologicky rozložitelný komunální odpad. Naše obec tuto novelu plní 

prostřednictvím sběrného dvora, kde můžete v pracovní době (ÚT + PÁ: 14:00 – 18:00 a SO: 

8:00 – 13:00) ukládat jak kovy, tak bioodpad do velkoobjemového kontejneru. Do tohoto 

kontejneru můžete ukládat pouze odpad tohoto složení: travní hmota, plevel, košťály i celé 

rostliny, listí, hobliny a piliny, jemné nebo drcené větve, listy a nať ze zeleniny, nepoživatelná 

a nahnilá zelenina a ovoce, odpad ze zeleně v domácnosti. Doufám, že této možnosti využijete, 

a bioodpad se v popelnicích na směsný komunální odpad nebude objevovat. Ušetříte obci, a tím 

i sobě, nemalé peníze. 

Obecní hlášení 

Asi jste si všimli, že se od 13.2.2015 změnila hudba před obecním hlášení. Je to z toho 

důvodu, že původní písně podléhaly poplatkům od Ochranného svazu autorského (OSA). A tyto 

poplatky se rok od roku zvyšovaly. V letošním roce by dosáhly téměř 4000,- Kč. Z toho důvodu 

byla zakoupena tři CD (lidové písně, obřadní písně, koledy) od autora, který není členem OSA 

za cenu 1150,- Kč. Naše obce může tato CD užívat dalších 50 let zdarma nejen při obecním 

hlášení. 

Přípojky 

Firma Autodoprava Bronislav Němec z Olbramkostela Vám nabízí vybudování 

soukromých částí kanalizačních přípojek. Kdo má o tuto službu zájem, ať se mi nahlásí buď 

osobně na obecním úřadě, nebo na telefonním čísle 724 177 016. Pracovníci firmy pak jednotlivé 

zájemce navštíví a podle konkrétních podmínek vypracují cenovou nabídku. 

Dne 28.2.2015 se konal ve spolupráci TJ Pavlice, ZŠ Pavlice a obce Pavlický ples. Výtěžek 

plesu 21500,- Kč bude předán škole a bude využit na zakoupení tabletu a vybavení školní družiny 

hračkami a stavebnicemi. 

Ing. Pavel Nechvátal, starosta 
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Setkání seniorů 

Obec Pavlice Vás srdečně zve na Setkání seniorů, které se uskuteční ve čtvrtek 23.4.2015 

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

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

Škola 

Je s podivem, jak ten čas letí. Je čas hodnotit třetí čtvrtletí školního roku, během kterého 

jsme uspořádali celou řadu akcí. Užili jsme si projektový den zaměřený na první pomoc, zdravý 

životní styl a dopravní výchovu, který pro nás uspořádala Střední zdravotnická škola a Vyšší 

odborná škola zdravotnická, Znojmo. 

Dále si děti zatančily na karnevalu v mateřské škole a na plese v základní škole. Rozhodně 

to nebyl jenom tanec, ale i hry, soutěže a v neposlední řadě bohatá tombola, které byly zdrojem 

velké radosti našich dětí. Zde bychom chtěli poděkovat za velkou pomoc rodičům, kteří se 

podíleli na přípravě tomboly a občerstvení. 

Pokračujeme také v projektu „Cestujeme po Evropě“. Už jsme procestovali sousední státy, 

západ a sever našeho kontinentu a nyní se již chystáme na cestu na jih k moři. Čtenářskou 

gramotnost jsme si ověřili během týdne čtení knihy Astrid Lindgrenové, známé švédské 

spisovatelky. Knihy této autorky byly tématem naší „Noci s Andersenem“, kdy jsme četli, hráli 

hry a usínali s příběhem malé loupežnické holky Ronji. To bylo naposledy v tomto roce, kdy nám 

žáci ve škole usnuli, protože nás čekají ještě tři měsíce pilné práce. Věříme, že se nám bude 

i nadále dařit. 

PaedDr. Tamara Kučerová, ředitelka 

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

Farnost 

Tak trochu provokativně kardinál Tomáš Špidlík říkával: Někdy je lepší být nevěřícím, 

než takzvaně věřit v Boha, ale nemít k němu žádný osobní vztah. Neboť stává se, že ateista se 

přidržuje své laické morálky, zatímco ten, který věří v Boha, ale vzdáleného a neosobního, 

je schopen si odkazem na něj zdůvodnit jakoukoliv špatnost. Z toho pak vyvodil: křesťan nevěří 

v Boha, křesťan věří v Boha Otce. To vyžaduje osobní vztah lásky, která zavazuje. Osobní 

láskyplný vztah mezi člověkem a Bohem je pak jediným skutečným smyslem náboženství. 

Velikonoce jsou závratnou událostí, kterou nám Ježíš Kristus, vybojoval účast na svém 

důvěrném vztahu s Bohem Otcem, aby se stal i Otcem naším a my jeho dětmi. Stálo ho to život. 

My mu za to stáli. Znamená-li slovo „náboženství“ pěstování kultu, bohoslužby, vůbec veškeré 

lidské snahy překlenout propast mezi člověkem a Bohem, pak křesťanství, v tomto smyslu 

„náboženstvím“ přestává být. Přerůstá jej. Ježíš byl popraven za branami svatého města 

Jeruzaléma jako „bezbožný“, to není náhoda. Tím, že označil své lidské tělo za nový chrám, 

zpochybnil chrámový kult. O to právě šlo. V okamžiku jeho skonu se roztrhla chrámová opona. 

Bůh sám propast mezi Bohem a člověkem jednou pro vždy překlenul, tím, že se v Ježíši Kristu 

s člověkem spojil, ztotožnil, člověkem se stal – a přitom nepřestal být Bohem. Přijal od člověka 

lidství a dal mu účast na svém božství. Stal se pro nás Bohem z masa a kostí, lidským Bohem, 

aby se lidstvo stalo Božím lidem. 

Jak čteme, apoštolové do této pravdy pronikají pomalu. My na tom nejsme lépe. Stejně jako 

každý mezilidský vztah vyžaduje čas a prostor, aby mohl růst a prohlubovat se, tak je to i s vírou. 

Nestačí si přečíst katechismus a naučit se poučky a říci: Jsem věřící. To by bylo hodně falešné. 

Člověk musí být vnímavý, dát prostor a zažít Boží přítomnost ve svém životě. Tak se rodí osobní 

vztah mezi mnou a Bohem, ne něco naučeného, ale prožitého. Jeden duchovní autor píše, 

že počátek opravdové víry je ve chvíli, kdy si uvědomím, že to, co považuji ve svém životě 

za naprosto samozřejmé, není až tak samozřejmé. I víra není nic samozřejmého. Učí nás tak, co to 

znamená vztah – k sobě samému a k lidem okolo nás. Že naše vztahy také nejsou nic 

samozřejmého a automatického, že i ony musí postupně růst, dozrávat a prohlubovat se. Záleží 

jen na nás, kolik jsme jim ochotni věnovat času a vytvořit prostoru. Jen na nás a na nikom jiném. 

P. Robert Prodělal 
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Orel 

Milí spoluobčané! 

Přijměte ode mne pozvání na pavlické pouťové veselí. V sobotu 2. 5. 2015 ve 14:00 se 

můžete přijít podívat na stavění pouťové májky na prostranství před sokolovnu. Večer se koná 

tradičně pouťová zábava, a to ve 20:00 v sokolovně. K tanci a poslechu zahraje skupina Family 

z Moravských Budějovic. 

Ing. Anna Březinová, kulturní referent Orel Pavlice 

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

SDH 

Nábor členů 

Má li někdo zájem z občanů rozšířit řady členů sboru dobrovolných hasičů Pavlice, 

ať kontaktuje některého z hasičů, nebo se dostaví některé úterý po 18:00 hodině do hasičské 

zbrojnice. 

V SDH se můžete podílet na činnosti sboru v obci, stát se členem soutěžního družstva nebo 

být zařazen v zásahové jednotce obce Pavlice. 

Budete vítáni, na pohlaví a věku nezáleží. 

Soutěž v požárním sportu 

SDH Pavlice si Vás dovoluje pozvat na již tradiční soutěž v požárním sportu, O putovní 

pohár SDH Pavlice, která se koná v sobotu 4. července 2015 v 19:00 na fotbalovém hřišti 

v Pavlicích. Další informace budou zveřejněny na adrese www.sdhpavlice.cz. 

Václav Březina, SDH Pavlice 

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

TJ Pavlice 

Pozor – změna termínu utkání – derby Pavlice – Blížkovice B nebude sehráno v neděli 

19.4., ale už v sobotu 18.4. od 16:00. 

den datum začátek utkání výsledek 

neděle 29.3. 14:00  Slatina – Pavlice  2:1 

neděle 5.4. 15:30 Pavlice – Konice 1:6 

sobota 11.4. 15:30 Hatě B – Pavlice  0:2 

sobota 18.4 16:00 Pavlice – Blížkovice B  

sobota 25.4. 16:00 Suchohrdly B – Pavlice  

neděle 3.5. 16:30 Pavlice – Štítary B  

neděle 10.5. 16:30 Pavlice – IE Znojmo C  

neděle 17.5. 16:30 Vranov n/D – Pavlice  

neděle 24.5. - volno   

neděle 31.5. 10:15 Únanov B – Pavlice  

neděle 7.6. 16:30 Pavlice – Olbramkostel  

neděle 14.6. 16:30 Hl. Mašůvky – Pavlice  

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

Výsledky Tříkrálové sbírky 

4. ledna letošního roku se v naší obci již tradičně konala Tříkrálová sbírka. Tuto sbírku 

pořádá Charita ČR. V České republice bylo celkem vybráno 89 317 730,- Kč. Oblastní charita 

Znojmo vykoledovala 1 800 689,- Kč. Tato částka je rozdělena následujícím způsobem: 65% jde 

na potřeby Oblastní charity Znojmo na pomoc potřebným v charitních službách, 15% jde 

na potřeby Diecézní charity Brno, 10% jde na humanitární pomoc do zahraničí, 5% je použito pro 

Potřeby Charity ČR a 5% je určeno na režie sbírky. 
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V naší obci dvě skupinky koledníků vykoledovaly celkem 16 071,- Kč. Všem dárcům 

i koledníkům patří velký dík. 

Za Farní charitu Pavlice Ludmila Čechová 

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

Různé 

Spotřebitelská organizace dTest 

Velké riziko dnes číhá především na seniory například na předváděcích akcích a při 

podomním či pouličním prodeji. V takových, ale i v mnoha méně kritických situacích je důležité 

znát svá práva i povinnosti a vědět, na koho se obrátit. Společnost dTest je největší spotřebitelská 

organizace v ČR a nabízí Vám své služby. 

Můžete volat v pracovní dny mezi 9:00 a 17:00 na telefonní linku 299 149 009 a nechat si 

poradit v oblasti spotřebitelského práva. Za telefonát platíte pouze svému operátorovi cenu 

odpovídající sazbě za volání na pevnou linku, ze strany dTest, o.p.s. je poradenství 

poskytováno bezplatně. Také máte možnost řešit spory mezi spotřebiteli a podnikateli 

prostřednictvím naší služby VašeStížnosti.cz na webové adrese www.vasestiznosti.cz. 

Elektrowin 

Čtvrtina spotřebičů stále není kompletní 

Kompletnost spotřebičů předávaných ke zpětnému odběru a recyklaci je stále jedním 

z hlavních kritérií, které odlišují vysloužilé elektro od obyčejného odpadu. Proto jí 

ELEKTROWIN dlouhodobě věnuje velkou pozornost. 

Nejproblematičtější je z tohoto pohledu chlazení. Zaměření na ně je logické, protože při 

neodborné demontáži dochází k úniku regulovaných látek s negativním dopadem na životní 

prostředí a zdraví a bezpečnost osob. 

Proto ELEKTROWIN kontroluje každá dodávka ke zpracovateli. Při tomto vzorkování 

bylo například v dodávce 50 lednic ze 3. listopadu 2014 objeveno devět nekompletních zařízení. 

Šesti lednicím někdo odstřihl kompresor, jedna měla ulomená dvířka, zbylé dvě vykazovaly 

různá další poškození. 

Nekompletnost se musí snížit 

Průměrná nekompletnost se ale dlouhodobě pohybuje dokonce mezi 25 – 30 %. Cílem 

ELEKTROWINu je tento podíl neustále snižovat. Právě proto poskytuje obcím finanční 

prostředky napomáhající k lepšímu zabezpečení sběrných míst proti zlodějům.  

Zákon v tomto směru hovoří jasně: „Nekompletním elektrozařízením se rozumí 

elektrozařízení bez technologických částí, které jsou podstatné pro jeho klasifikaci.“ Toto 

ustanovení ELEKTROWIN upřesnil schématem nekompletnosti dodaným na všechna smluvní 

místa, ze kterého je patrné, o které části se jedná.  

Na tento stav pamatuje novým ustanovením i elektronovela platná od 1. 10. 2014. Podle něj 

„do předání zpracovateli nesmí být elektrozařízení nebo elektroodpad předmětem úpravy, využití 

nebo odstranění.“  

Jen tak může fungovat zpětný odběr a recyklace hrazený výrobci spotřebičů 

prostřednictvím kolektivních systémů. Pokud se totiž ze spotřebiče stane neodborným rozebráním 

odpad, musí se s ním také jako s odpadem nakládat. Pro nás všechny to znamená, že za jeho 

likvidaci zaplatíme sami. 

 

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

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

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