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Slovo starosty 

Vážení spoluobčané, 

máme tu jedno z nejkrásnějších období – jaro. Příroda se probouzí po zimním spánku, vše se zelná, 

kvete. Většina z nás vyráží pracovat (nebo odpočívat) na zahrady, zahrádky a políčka. Jaro je také období, 

kdy se věnujeme úklidu, prořezávání stromů, hrabání trávy a listí a s tím je spojena nerudovská otázka – kam 

s ním. Myšleno s odpadem. 

A odpady se budu zabývat v následujících odstavcích.Vím, že o odpadech a třídění píšu ve zpravodaji 

poměrně často. Jedná se totiž o oblast, která stojí naši obec velké peníze. A stále ne všichni třídí odpad nebo 

třídí špatně. Nejdražší položkou je směsný komunální odpad. Proto Vás prosím třiďte, třiďte a třiďte. 

Za vytříděné a odevzdané komodity (plast, papír, sklo, kov) naopak obec peníze dostává. 

V jedné písničce se zpívá: „Statistika nuda je, má však cenné údaje.“ Dovolím si proto několik čísel. 

V roce 2015 se z naší obce vyvezlo 106,38 tun směsného komunálního odpadu. V roce 2016 to bylo „jen“ 

91,65 tun. V průměru tedy každý občan Pavlic vyhodil do popelnice 195 kg směsného komunálního odpadu. 

V tomto roce se však začal zvlášť vyvážet i bioodpad. Toho se za pouhých 7 měsíců loňského roku vyvezlo 

54,96 tun. V roce 2016 bylo v naší obci vytříděno následující množství odpadů: papír 4,457 tuny (není 

započten sběr ZŠ), plasty a nápojové kartony 3,528 tuny, sklo bílé 3,874 tuny, sklo směsné 3,261 tuny, kovy 

0,1577 tuny. Také bych chtěl všechny poprosit, abyste plasty a papír před vhozením do kontejnerů sešlapali. 

Vejde se jich tam pak mnohem víc. Doufám, že v blízké budoucnosti každá domácnost dostane zdarma 

popelnice na plast a papír. Následovat bude očipování všech popelnic. 

Na závěr bych Vás rád informoval o tom, že v brzké době budou vysazeny nové stromy před 

hřbitovem a na zahrádce MŠ. Před hřbitovem to budou stromy druhu jírovce (kaštanu) pleťového, latinsky 

Aesculus carnea 'Briotii'. Ten se vyznačuje tmavě růžovými až červenými květy. Je vysoce odolný 

k napadení listů klíněnou jírovcovou. Na zahradu MŠ byly doporučeny a vybrány habry, javory a okrasné 

jabloně. V současné době jsou stromy objednány. Až dorazí, tak budou Městskou zelení Znojmo odborně 

vysazeny. 

Kanalizace 

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

V brzké době začnou chodit kontroly z odboru životního prostředí a každý majitel nemovitosti jim bude 

muset prokázat, že zákonným způsobem likviduje odpadní vody. 

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. 

Ing. Pavel Nechvátal, starosta 

 

Setkání seniorů 

Obec Pavlice Vás srdečně zve na Setkání seniorů, které se uskuteční ve čtvrtek 20.4.2017 od 16:00 

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

možné objednat na tel.: 603 889 507. 
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Škola 

Jaro letos nastoupilo s nebývalou silou a všichni máme pocit, že by už měly začít prázdniny, když je 

venku tak pěkně. Ale opak je pravdou, protože nás ještě čekají tři měsíce pilné práce.  

Pokračujeme v cestování po kontinentech. Poslední projektový den byl věnován Americe (žáci opět 

připravili krásné prezentace a dramatizace o zajímavostech tohoto kontinentu). V květnu nás čeká cesta 

do Afriky, kterou celý projekt završíme. Pokračujeme také v činnosti v Klubu zábavné logiky 

a ve Čtenářském klubu, které u nás organizujeme díky dotaci z Operačního programu pro výzkum 

a vzdělávání.  

 Ve škole připravujeme mimo vzdělávacích akcí také zábavná odpoledne. V mateřské škole jsme 

uspořádali karneval.  Děti převlečené za broučky a berušky hrály hry, skotačily a na závěr vyhrávaly 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.  

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

V noci na 1. dubna se totiž konala Noc s Andersenem, kterou děti mají možnost prožít v knihovnách 

a školách spolu s oblíbenými knížkami. Letos byla věnovaná knihám o čarodějnicích a kouzelnících. Užili 

jsme si společné čtení při baterce v knihovně, vystoupení opravdového kouzelníka a výtvarnou dílnu. 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. 

Do konce školního roku ještě chystáme řadu dalších akcí, na které se naši žáci mohou těšit.   

PaedDr. Tamara Kučerová, ředitelka 

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

Farnost 

Milí čtenáři! 

Byl jsem požádán o příspěvek do našeho zpravodaje. Po představení v minulém čísle, bych se rád 

zamyslel nad časem, který plyne a my mnohdy nestačíme v tom shonu a spěchu prožít to, co je nám dáváno 

každého dne a není toho málo. 

Po začátku nového občanského roku krátce prožíváme dozvuky Vánoc. Přicházejí Tři králové. Tím 

chci poděkovat všem, kdo chodili jako koledníci i těm kdo přispěli. 

Pak nám je dáno prožívat dobu, která nás má připravit na Velikonoce a tu dobu máme prožít spolu 

s Ježíšem, který odchází na poušť. Což si málokdo u nás může dovolit - odejít na poušť, ode všeho se 

osvobodit, „nechat všechno plavat“. Jít na poušť, tedy odejít někam mimo dění tohoto světa. Takovou 

možnost nemáme, ale spolu s církví jsme vybízeni ke ztišení a přípravě na Velikonoce, a to tím, že se máme 

učit více ovládat. Tedy ten známý půst, odepřít si něco na čem jsme závislí nebo co je i dobré, abychom byli 

více svobodni pro dobro a dokázali se postavit proti zlu. Když si něco odepřu můžu i něco ušetřit a přispět 

potřebným. Tomu se říká almužna. U nás v kostele je možno přispět do kasičky v kostele na potřebné 

a nemocné na Ukrajině. 

A nakonec je to známá modlitba. O modlitbě si můžeme říct, že modlitbu přece umím nebo znám, 

něco se pomodlit umím, ale správná modlitba není jen to co mi „předvádíme“ Pánu Bohu, aby nás za to 

pochválil, ale správná modlitba je dle slov kardinála Saraha jiná: „Když člověk nemá studnu, nemůže čerpat 

vodu. Stejně tak bez modlitby člověk usychá, neboť nemá ani hloubku, ani niternost, ani zdroj, který by 

zavlažoval jeho nitro. Modlitba otevírá oázu bez hranic. V zásadě nespočívá v tom, že mluvíme s Bohem... 

ale v tom, že mlčíme, abychom naslouchali Bohu, který mluví k nám, abychom slyšeli Ducha Svatého, který 

promlouvá v nás... 

Není samozřejmě pochyb o tom, že lidé mají volat k Bohu. Skutečná modlitba však nechává Bohu 

volnost, aby k nám přicházel podle své vůle. Musíme umět čekat v tichu. Je třeba setrvávat v tichosti, 

odevzdanosti a důvěře... Potřebujeme se často ztišit u Panny Marie a prosit ji abychom se od ní učili říkat 

Bohu ano, tak jak si to připomínáme 25. března tedy o slavnosti Zvěstování Páně. Také proto nám to 

připomínají zvony na kostele, když zvoní ráno, v poledne a večer. To není jen proto, že jsou různé denní 

doby, ale právě my si máme připomenout to co udělala Maria, že řekla Bohu ano ať se mi stane podle Tvého 

slova, že je třeba se stále znovu rozhodovat pro to co je správné, co ode mě žádá Bůh v tom každodenním 

životě. Je to tedy o tom stálém rozhodování se pro Dobro a dokázat odhánět všechno co není Boží. 

Je to tedy stálé prožívání času, který je nám dáván, abychom jej prožívali správně a požehnaně. 

Přeji vám i krásné svátky velikonoční, které nám připomínají, že zlo nevítězí tam, kde je člověk spojen 

s Kristem, který se pro každého z nás obětoval na kříži, což si připomínáme na velký pátek. A pak slavíme 
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Kristovo zmrtvýchvstání o velikonoční vigilii, kdy prožijeme to na co jsme se po celou dobu postní 

připravovali, a to je obnovení křestních slibů. Tím připomínám, že právě křtem jsme se stali dětmi Božími. 

Velikonoce pak prožíváme po dobu 50 dní až do doby, kdy i nás má naplnit Duch Svatý. 

S přáním všeho dobrého P.Mgr.IcLic. Jiří Ochman,farář 

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

Orel 

Pěkný den, 

připravili jsme si pro vás pouťový program na sobotu 6. května 2017. 

Přijměte mé pozvání na tyto události pod hlavičkou Orla Pavlice. Ve 14 hodin se uskuteční 

na prostranství u sokolovny „stavění májky“. Ve 20 hodin se přijďte pobavit na „tradiční pouťovou zábavu“! 

K tanci a poslechu zahraje skupina Duo Carmen. Společný pouťový oběd se letos z organizačních důvodů 

nekoná. 

Kalendář sportovních i kulturních akcí pro rok 2017 a další informace o aktivitách místního orelského 

spolku naleznete na webových stránkách www.orelpavlice.cz 

Ing. Anna Kulhánková, kulturní referentka Orel Pavlice 

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

TJ Pavlice 

Muži – IV.A třída, sezóna 2016/2017 – rozpis jarní části 

den datum začátek utkání výsledek body 

sobota 25.3. 15:00 Pavlice – Grešlové Mýto 5:2 3 

neděle 2.4. 15:30 Hluboké Mašůvky – Pavlice 3:0 0 

neděle 9.4. 10:15 Štítary B – Pavlice 2:4 3 

neděle 16.4. – VOLNO   

neděle 23.4. 16:00 Konice – Pavlice   

sobota 29.4. 16:30 Pavlice – FK Znojmo C   

neděle 7.5. 16:30 Těšetice – Pavlice   

sobota 14.5. – VOLNO   

neděle 21.5. 16:30 Olbramkostel – Pavlice   

sobota 27.5. 16:30 Pavlice – Šatov B   

sobota 3.6. 16:30 Vranov nad Dyjí – Pavlice   

TJ Pavlice hledá mladé fotbalisty a fotbalistky ve věku od 5 do 13 let pro kategorie přípravky 

a mladších žáků. Tréninky se konají na fotbalovém hřišti v Pavlicích. Tento týden je trénink v sobotu 

15.4.2017 od 14:00. V dalších týdnech pak budou tréninky bývat vždy v pátek od 17:00. Pro podrobnosti 

a více informací kontaktujte pana Václava Březinu na tel.: 721 002 738, popř. e-mailu: 

brezina333@seznam.cz. 

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

Knihovna 

Vážení čtenáři, 
v naší knihovně se s vámi setkávám již šestým rokem, a proto jsem se tentokrát ve svém příspěvku 

rozhodla zpřístupnit několik údajů ze statistiky. V tabulce jsem porovnala výsledky činnosti knihovny 

za posledních 5 let: 

Rok Stav 

KF 

Přírůstky 

KF 

Registrovaní 

čtenáři / z toho 

do 15 let 

% čtenářů 

z celkového 

počtu obyv. 

Výpůjčky Počet 

návštěvníků 

Počet 

svazků  

z VF 

2012 3179 65 24/11 5,1 907 202 435 

2013 2569 85 32/15 6,8 898 270 265 

2014 2656 87 31/19 6,6 898 276 305 

2015 1878 63 39/20 8,4 1127 431 592 

2016 1957 79 42/20 8,8 1285 621 540 

 

http://www.orelpavlice.cz/
mailto:brezina333@seznam.cz
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Vysvětlivky: 
KF = knihovní fond (stálý fond knihovny) 

VF = výměnný fond Městské knihovny Znojmo, který je zapůjčován do naší knihovny 

Registrovaný uživatel = každá osoba, která se ve vykazovaném roce registrovala do knihovny buď nově, 

nebo svoji registraci obnovila 

Návštěvník knihovny = každý, kdo navštívil knihovnu osobně a využil jejich služeb 

+ virtuální návštěvy z prostoru mimo knihovnu, které využily elektronických služeb 

Počet knih se sice snížil, ale kvalita fondu se zvýšila. Byly postupně vyřazeny knihy značně 

opotřebované, poškozené a zastaralé. Pravidelně jsou nakupovány knihy nové, hlavně podle požadavků 

čtenářů a fond je několikrát do roka zpestřen soubory knih z výměnného fondu. Počet registrovaných 

uživatelů pomalu narůstá a s tím i související počet vypůjčených dokumentů. Počet návštěvníků se také 

zvyšuje. Na jejich nárůst mají vliv nejen samotní čtenáři, ale také spolupráce se základní školou, kulturní 

akce pro děti a za poslední 2 roky automatizace knihovny, kdy začali uživatelé využívat on-line služeb. 

Informace o knihovně najdete na http://www.knihovnapavlice.webk.cz/ 

Roční registrační poplatek je oproti cenám knih opravdu symbolický: dospělí 30,- Kč, studenti 

a důchodci 20,- Kč, děti do 15 let 10,- Kč. 

Každý čtvrtek se od 16.15 – 18.15 hod. budu těšit na své malé i velké čtenáře a ráda přivítám i ty 

nové. 

Ing. Jana Nachtneblová, knihovnice 

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

Různé 

Výsledky Tříkrálové sbírky 2017 

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 17.529,- Kč. Všem dárcům a všem koledníkům patří 

upřímný dík. 

Rok Pavlice Grešlové 

Mýto 

Okres Znojmo 

celkem 

Rok Pavlice Grešlové 

Mýto 

Okres Znojmo 

celkem 

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,- 

2009 16.501,- 5.900,- 1.356.833,50 2017 17.529,- 6.922,- 2.016.318,- 

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 

Divadelní představení 

Ochotníci ze Zvěrkovic Vás srdečně zvou na divadelní představení Nevěsty z Moravy, které se koná 

v pavlické sokolovně v pátek 28.4.2017 od 19:00. 

Vývoz bioodpadu 

První letošní vývoz popelnic na bioodpad se uskutečnil v pátek 7. dubna 2017. Následovat budou 

další. Vždy v pátek ve čtrnáctidenním cyklu. (7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 2.6., 16.6., 30.6., 14.7., 28.7., 11.8., 

25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11.2017) 

Kompletní harmonogram svozu odpadů je dostupný na internetových stránkách obce: 

http://www.pavlice.cz/files/harmonogram.pdf. 

 

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

Vysbírané vysloužilé elektro by vydalo na 750 petřínských rozhleden 

Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží asi 175 tun a tyčí se do výšky 65,5 m. 

Jen ze železa získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních 11 let předali 

k recyklaci, by se takových rozhleden dalo postavit 750. 

Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin, aniž by se tím dále ztenčilo 

ubývající nerostné bohatství. Díky stále vyspělejším recyklačním technologiím se totiž daří získat zpět 

a znovu využít kolem 90 procent materiálů, z nichž jsou elektrozařízení vyrobena. Například běžná 

mikrovlnná trouba je z více než poloviny vyrobena ze železa, přibližně 16 % její hmotnosti tvoří sklo 

a 12 % plasty. 

ELEKTROWIN, který je největším českým kolektivním systémem a zajišťuje během 11 let 

svého působení zhruba polovinu tuzemského sběru a recyklace, co představuje více než 17 milionů 

spotřebičů. Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvořily řadu měřící přes 6 000 

kilometrů, takže by se daly hned dva a půl krát vyskládat po obvodu státní hranice České republiky. 

Století vytrvalci i jepičí život 

Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v českých domácnostech začaly zabydlovat 

už začátkem 20. století. Patří mezi ně třeba lednice, pračky nebo vysavače. Souviselo to s vlnou 

masového připojování ke vznikající elektrické rozvodné síti. 

Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem. Typickým příkladem byl hit 90. let, 

videorekordéry systému VHS. Ty velmi rychle vystřídaly CD přehrávače, které jsou v posledních 

letech nahrazovány paměťovými médii. 

Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno mohli vidět jen v muzejních sbírkách, 

se naopak do domácností vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty s bohatým příslušenstvím pro 

domácí výrobu nejrůznějších pochutin, které se naposledy masově vyráběly ve 30. a 40. letech 20. 

století. Některé nesou dokonce stejnou značku, je pravděpodobné, že se jejich výrobci inspirovali 

i ve vlastních firemních muzeích. 

Ucelený systém sběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů se ale začal rodit teprve 

na počátku nového tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy právě před jedenácti roky, kdy se do české 

legislativy promítla tehdy nová evropská směrnice. 

Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do popelnic, a když se nevešly, vozit 

na černé skládky. Jinde v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny základy pouze 

pro televize, chladničky a zářivky, což byla nová povinnost vyplývající z členství v Evropské unii. 

Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová jednoduchou logiku. Vychází z toho, 

že nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se zbavujeme, se totiž skutečně 

dá úspěšně recyklovat a získané suroviny znovu použít. 

 

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, 

využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na velké 

domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého založení v roce 

2005, tedy za 11 let svého působení na trhu, zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených 

elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 260 000 tun. 

 



Pavlický zpravodaj č.1/2017 byl vydán 13.4.2017 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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