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Slovo starosty 

Kanalizace 

Prosím ty z vás, kteří jste se ke kanalizaci ještě nepřipojili, abyste tak učinili co nejdříve. 

Až budete mít přípojku položenou, tak mi prosím před jejím zasypáním zavolejte na tel.: 724 177 016. 

Přijedu přípojku vyfotit a zkontrolovat. 

Dále vás prosím, abyste při připojování ke kanalizaci dbali na to, aby do kanalizace nepadala 

hlína, písek a jiné nečistoty. 

Během prvního pololetí letošního roku každou domácnost ještě navštívím kvůli podpisu 

smlouvy o odvádění splaškových vod. Tato smlouva bude uzavřena mezi každou jednotlivou 

domácností na straně jedné a Svazkem obcí při formanské cestě jako provozovatelem kanalizace 

a ČOV na straně druhé. Výše stočného činí pro rok 2016 za 1 m3 32,36 Kč vč. DPH (28,14 Kč bez 

DPH). Množství vypouštěných odpadních vod, v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., zákonem 

č. 274/2001 Sb., a prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb., činí dle směrných čísel roční potřeby vody 

na jednu osobu 35 m3 za rok. Roční cena stočného pro jednoho obyvatele pak bude: 32,36 Kč x 35 m3 

= 1132,6 Kč za rok. Chalupáři pak budou platit poměrnou část, s přihlédnutím k době, pro kterou je 

chalupa během roku využívána. U právnických osob bude výše stočného určena podle spotřebované 

vody dle vodoměru. 

Nádoby na bioodpad 

Každá domácnost v naší obci dostane bezplatně hnědou 240 litrovou nádobu na bioodpad. 

Nádoby jsou uzpůsobeny pro tento účel tak, aby materiál do nich umisťovaný v průběhu skladování 

do odvozu nehnil. Současně jsou opatřené nálepkami s informacemi o tom, co se do nich má a co 

nemá ukládat. Občané si je budou moci zdarma vyzvednout na OÚ po předchozí domluvě se starostou 

na tel.: 724 177 016. 

Provoz systému svozu bioodpadu bude obdobný jako u svozu směsného komunálního odpadu 

a bude probíhat jednou za čtrnáct dnů – vždy v sudý pátek. Svozy tedy budou probíhat střídavě – 

každý lichý čtvrtek směsný komunální odpad a každý sudý pátek bioodpad. První odvoz bioodpadu 

bude v pátek 22.4.2016. Tento den dejte před dům nádobu na bioodpad všichni (i když ji budete 

mít prázdnou). Nádoba bude očipována. Bioodpad bude odvážen na kompostárnu do Únanova 

k dalšímu zpracování. 

Bližší vysvětlení co je biologicky rozložitelný odpad a co do něho patří: 

Biologicky rozložitelným odpadem pro náš systém jsou veškeré materiály rostlinného původu 

rozložitelné biologickou cestou bez příměsí ostatních nerozložitelných látek a znečištění jinými 

látkami, zvláště nebezpečnými. 

Co do bionádob patří: 

Ze zahrad: tráva, listí, zbytky rostlin, dřevní štěpka, kořeny, piliny, seno, sláma, popel ze dřeva, 

apod. 

Z domácností: především zbytky zeleniny a ovoce, květiny bez ostatních dekorací vazeb, čajový 

odpad včetně sáčků, kávové sedliny, skořápky z vajec a zbytky jídel rostlinného původu (pečivo, rýže, 

těstoviny, apod.) 
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Co do bionádob nepatří: 

Maso ani cokoliv živočišného původu, veterinární odpad, mikrotenové a igelitové sáčky 

a veškeré plasty, sklo, papír, kovy, jakékoliv nerozložitelné materiály, rámy z oken a jiné natřené 

dřevěné předměty, zemina, stavební materiál apod. 

Tento systém naplňuje zákonnou povinnost každého občana, mimo omezování vzniku odpadu, 

odpad třídit. Tzn., že veškeré využitelné složky komunálního odpadu (vznikajícího od občanů) musí 

být důsledně vytřiďovány, aby bylo upřednostňováno jejich materiálové využití. Na skládku by měl 

být ukládán pouze odpad už nijak nevyužitelný. 

Ing. Pavel Nechvátal, starosta 

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

Škola 

Druhé pololetí školního roku je v plném proudu a máme za sebou celou řadu událostí. V lednu 

bylo přijato do prvního ročníku rekordních dvanáct dětí, pro které není školní prostředí neznámé, 

protože každý měsíc navštěvují základní školu v adaptačním programu a připravují se tak na školní 

vzdělávání. 

V únoru jsme uspořádali maškarní ples v mateřské škole, který byl ve znamení kominíků 

a ve škole klasický ples, oba zakončené bohatou tombolou. 

Pracovali jsme také na projektu o tradicích a řemeslech a uspořádali jsme další projektový den 

věnovaný košíkářství, kovářství, zlatnictví a puškařství. 

Nejvíc se snad děti těšily na akci nazvanou „Noc s Andersenem“, kdy děti mají možnost přespat 

ve školách a knihovnách ve společnosti báječných knih. Pro letošek jsme zvolili spisovatele 

a scénáristu Miloše Macourka. Společně jsme četli knihu Mach a Šebestová v historii a Žofka 

ředitelkou zoo. V noci jsme se přesunuli do knihovny a pokračovali ve čtení při baterce. Žáci 3., 4. a 5. 

ročníku si připravili moc pěkné prezentace o tom, kam by se chtěli dostat do historie, kdyby měli 

kouzelné sluchátko. Samozřejmě nechyběly ani hry v tělocvičně. Potom jsme už uklidili lavice 

a připravili spacáky na spaní. Na dobrou noc jsme si promítli na tabuli Dívku na koštěti a další příběhy 

z večerníčků. Určitě tuto akci uspořádáme i příští rok. Ve škole to bylo pro letošek naposledy, kdy žáci 

ve škole usnuli, protože nás čekají ještě tři měsíce pilné práce, než si zasloužíme prázdniny. 

Dne 20.2.2016 se konal ve spolupráci TJ Pavlice, ZŠ Pavlice a obce Pavlický ples. Výtěžek 

plesu 18500,- Kč bude předán škole a bude využit na zakoupení vybavení školy. Děkujeme všem 

sponzorům a organizátorům plesu. 

PaedDr. Tamara Kučerová, ředitelka 

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

Farnost 

Velikonoční zamyšlení 

V evangeliu říká zmrtvýchvstalý Kristus svým učedníkům mimo jiné: „Komu hříchy odpustíte, 

tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“. V prvním okamžiku nás napadne, 

že se to týká jen kněží, kteří ve zpovědi udělují rozhřešení. To je sice pravda, ale jenom částečně. 

Odpuštění se totiž obecně týká každého z nás. 

Často ale stojíme před problémem rovnováhy spravedlnosti a odpuštění. Je zde zajímavý 

protiklad. Lidská společnost se nám často zdá tím dokonalejší, čím důsledněji trestá viníky, a naopak 

o anarchii mluvíme tam, kde zůstává mnoho nepotrestaných zločinů. Ježíšův postoj se ale zdá být 

zcela jiný a projevuje se neustálým odpouštěním. Svatý Řehoř z Nyssy proto píše, že „člověk se 

nejvíce podobá Bohu, když odpouští“. Právě kvůli tomuto protikladu došli židé ve Starém zákoně 

k závěru, že hříchy může odpustit jen Bůh, a nikoliv lidé. 

U starověkých Řeků vznikl ideál, který hlásáme dnes: před zákonem jsou si všichni rovni, platí 

stejně pro všechny. Vypravuje se v této souvislosti poučný příklad. Když v jedné řecké polis zavedli 

platný civilní zákoník, bylo tam stanoveno, že se vyloupnou obě oči tomu, kdo by se dopustil 

cizoložství. Tohoto činu se dopustil i syn vládce a byl dopaden. Spravedlnost platí pro všechny, tak se 

tedy panovník chystal provést trest i na svém synu. Obecné mínění však protestovalo, žádali, aby se 

viníkovi odpustilo. Nakonec se dal vládce natolik oblomit, že dal jedno oko vyloupnout synovi a druhé 

sobě. 
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Odpuštění je zvláštní úkon: říká se jím, že jsme jedno, že patříme k sobě, a to skrze lásku 

k Bohu a k lidem. Filozof David Hume byl pokládán za volnomyšlenkáře. Ve společnosti ho jednou 

uviděl jistý farář a chtěl se mu vyhnout. Hume k němu ale přiběhl se slovy: „Jen zůstaňte, vždyť 

po smrti půjdeme společnou cestou. Já z nedostatku víry a vy z nedostatku lásky“. Ten, kdo vyžaduje 

pouze spravedlnost, vlastně říká: Oba žijeme v jednom společném řádu, máme zájem, aby se řád 

zachoval, ale jinak jsme si cizí. Jinými slovy – jsme dva cestující v jednom vlaku, každý z nás si 

koupil jízdenku, seďme tedy každý na svém místě, a když mi zasedneš moje místo, tak okamžitě 

zavolám průvodčího. Něco jiného by ovšem bylo, kdyby přišel nějaký náš přítel: tomu bychom nabídli 

svoje místo, kdyby si neměl kam sednout. 

Odpuštění je vyznáním jednoty. Proto lze vidět rozdíl mezi pohanskými božstvy a Bohem 

křesťanů. Pohanská božstva jsou vůči lidem lhostejná, kdežto křesťanský Bůh je ochoten v Ježíši 

Kristu odpustit. A dokonce můžeme říci, že se na to odpuštění těší. To není výzva k tomu, abychom 

vesele hřešili, ale výzva k lásce. Pokud dnes víra v našich farnostech upadá, tak je to mimo jiné také 

proto, že předchozí generace lásku k Bohu opravdově neprožily, a pokud ano, tak prožitek tohoto 

dobrého vztahu nedokázaly předat. Je totiž velký rozdíl dělat něco z lásky, nebo to dělat jenom 

z povinnosti a ze strachu. Ano, i smysl pro povinnost je důležitý, ale pouze na něm náš život nestojí. 

P. Robert Prodělal 

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

Orel 

Milí Pavličané, 

v krátkosti se ohlédnu za uskutečněnými akcemi pod záštitou místní organizace Orla v prvním 

čtvrtletí toho roku a také zmíním jedno speciální pozvání. 

Jako každý rok se v sokolovně konal orelský reprezentační ples, již 21. v pořadí. Snad se na Vás 

usmálo štěstí v tombole nebo potěšila květina při dámské volence. Jednoduše jsme prožili krásný 

společenský večer plný hudby, tance a dobré nálady. A děti? Ty si přeci přišly na své na tom nejlepším 

pohádkovém karnevalu! 

Děkuji všem za účast a dobrovolné úsilí při organizaci akcí. Osobně, když kterákoliv událost 

skončí, odcházím s vděčným pocitem, že se opět něco povedlo a že s nadšením člověk dokáže cokoliv. 

Závěrem Vás chci srdečně pozvat na Pavlické pouťové veselí, které se opět koná o prvním 

květnovém víkendu. Celý program naleznete na přiloženém letáčku a samozřejmě na všech veřejných 

vývěskách. Těšíme se na Vás. 

Ing. Anna Kulhánková, kulturní referentka Orel Pavlice 

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

TJ Pavlice 

Muži – IV.A třída, sezóna 2015/2016 – rozpis jarní části 

den datum začátek utkání výsledek body 

sobota 2.4. 15:30 Pavlice – FK Znojmo C 2:1 3 

neděle 10.4. 15:30 Vranov n/D – Pavlice 0:3 3 

sobota 16.4. 16:00 Pavlice – Konice   

sobota 23.4 16:00 Pavlice – Suchohrdly B   

neděle 1.5. 16:30 Olbramkostel – Pavlice   

sobota 7.5. 16:30 Pavlice - Únanov B   

neděle 15.5. 10:15 Štítary B – Pavlice   

sobota 21.5. 16:30 Pavlice – Havraníky   

neděle 29.5. 16:30 Grešlové Mýto – Pavlice   

sobota 4.6. 16:30 Pavlice – Slatina   

sobota 11.6. 16:30 Hatě B – Pavlice   
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Knihovna 

Během prvního čtvrtletí byly do knihovny dovezeny 2 soubory knih z výměnného fondu MěK 

Znojmo. S ohledem na přání čtenářů byly také zakoupeny nové knihy do vlastního fondu. Dospělí se mohou 

těšit na další tituly od oblíbené autorky Keleové-Vasilkové Táni, z dalších knih vybírám např.: Ebershoff 

David – Dánská dívka, Hawkins Paula – Dívka ve vlaku, Cartland Barbara – Cesta za láskou, Dvořáková 

Petra – Sítě, James E. L. – Grey, Pospíšilová Jarmila – Šamanský bubínek. Pro děti byly zakoupeny knihy 

z řady Beast Quest, Fisherová Daniela – Pohoršovna a knihy žádané pro školní četbu. Kompletní seznam 

novinek najdete na webových stránkách www.knihovnapavlice.webk.cz v odkazu Nové knihy nebo v On-

line katalogu. 

Ve čtvrtek 24. 3. 2016 proběhlo v knihovně velikonoční tvoření s dětskými čtenáři. Děti si vyzkoušely 

zdobení vajec voskem, ubrouskovou technikou a ozdobily si skořápkový stromeček. Jejich podařené výtvory 

můžete shlédnout rovněž na webových stránkách knihovny ve fotogalerii. 

Otvírací doba knihovny je každý čtvrtek 16.15 – 18.15 hod. 

Ing. Jana Nachtneblová, knihovnice 

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

Různé 

Setkání seniorů 

Obec Pavlice Vás srdečně zve na Setkání seniorů, které se uskuteční ve čtvrtek 21.4.2016 od 15:00 

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

Sběr použitého ošacení 

Diakonie Broumov pořádá v pondělí 2.5.2016 sběr použitého ošacení. Věci prosíme zabalte 

do igelitových pytlů nebo krabic a položte před dům. Ve 13:00 vesnici objede pan Svoboda s obecním 

traktůrkem a balíky posbírá. Následně pak budou předány Diakonii Broumov. Co můžete odložit: letní 

a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky 

(minimálně 1 m2, ne odřezky a zbytky), domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené), 

vatové a péřové přikrývky, polštáře, deky, peří, obuv (veškerou nepoškozenou), hračky (nepoškozené 

a kompletní), knihy. Co nelze odložit: ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, nábytek, znečištěný 

a vlhký textil. 

Výsledky Tříkrálové sbírky 2016 

Začátkem ledna letošního roku se již pravidelně v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka. Jejím 

účelem je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás v regionu, v celé České republice i v zahraničí a podpora 

charitního díla. V obci Pavlice se letos vybralo celkem 15.421,- Kč. Všem dárcům a všem koledníkům patří 

upřímný dík. 

Rok Pavlice Grešlové 

Mýto 

Okres Znojmo 

celkem 

Rok Pavlice Grešlové 

Mýto 

Okres Znojmo 

celkem 

2001 13.194,50 3.920,- 265.051,- 2009 16.501,- 5.900,- 1.356.833,50 

2002 11.752,- 5.023,- 414.504,90 2010 16.135,- 5.057,- 1.398.569,- 

2003 13.570,- 5.661,- 666.994,80 2011 15.302,- 4.780,- 1.504.005,- 

2004 12.598,- 4.470,- 752.047,- 2012 15.260,- 4.667,- 1.575.622,- 

2005 16.213,50 5.161,- 981.990,50 2013 14.376,- 4.894,- 1.566.365,- 

2006 15.038,- 5.088,50 965.430,- 2014 15.973,- 5.379,- 1.690.606,- 

2007 13.180,- 5.631,50 1.151.665,50 2015 16.071,- 5.424,- 1.800.689,- 

2008 14.952,50 5.481,- 1.132.199,- 2016 15.421,- 5.640,- 1.956.936,- 

65 % se vrací zpět pro potřeby Oblastní charity Znojmo, 15 % je použito pro potřeby Diecézní charity Brno, 

10 % jde na humanitární pomoc do zahraničí, 5 % je použito pro potřeby Charity ČR, 5 % je určeno na režii 

sbírky. 

Za Farní charitu Pavlice Ludmila Čechová 

Poděkování 

Chtěl bych touto cestou poděkovat za rychlou pomoc a nasazení při likvidaci požáru v areálu firmy 

TAM 21.3.2016 pavlickým hasičům a všem ostatním, kteří při zásahu pomáhali. Tomáš Čech

http://www.knihovnapavlice.webk.cz/
http://znojmo.charita.cz/charitni-sluzby/
http://www.dchb.charita.cz/
http://www.charitacr.cz/


Pavlický zpravodaj č.1/2016 byl vydán 13.4.2016 vlastním nákladem obce v počtu 180 kusů. 

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

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