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Slovo starosty 

Vážení spoluobčané, 

všichni jsme se jistě rádi rozloučili s letošní zimou a šedivými dny. Příroda okolo nás se 

probouzí, sluneční paprsky jsou intenzívnější a jaro se hlásí o slovo. Většina z nás vyráží pracovat 

(nebo odpočívat) na zahrady, zahrádky a políčka. 

S příchodem jara začaly úklidové práce v obci. V plném proudu je zametání inertního posypu 

na komunikacích a chodnících. Proběhlo také odborné prořezání větví u lip před kostelem. Práce 

provedli zaměstnanci Městské zeleně Znojmo. 

I v letošním roce máme před sebou opět plno plánů. Chystáme se opravovat, budovat 

a zvelebovat obecní majetek. Naplánovaná je především oprava Obecního úřadu, hlavně podlah. 

Doufáme, že nám opět přispěje Jihomoravský kraj. Dále bude vyspraven taras a zároveň natřen plot 

před kostelem. Rád bych, abychom stihli opravit i márnici. Fasáda je na některých místech 

„odfouknutá“. Natřena bude střecha i okapy. Na sezónu nachystáme (natřeme) opět i autobusovou 

zastávku s prodejnou zmrzliny. Stále jsou mezi námi totiž také takoví lidé, kteří mají jako koníček 

malovat po fasádách, především po cizích… 

Snažíme se také potěšit a povzbudit kulturního a sportovního ducha našich občanů. O tom, 

že se toho u nás pořádá dost a dost se dočtete hlavně v příspěvcích od jednotlivých spolků. 

Také bych Vás rád informoval, že v nejbližší době dostanou hroby na místním hřbitově nová 

čísla. Ta stará, která jsou v některých hrobech zapíchnutá, již několik desetiletí neodpovídají tomu, 

co je zapsáno v evidenci a nájemních smlouvách. Nová čísla budou vyrobena z hliníku a nalepena 

zepředu na levou stranu obruby. Takže pokud budete například potřebovat opravit hrob, bude stačit 

firmě nebo dělníkovi jen říct číslo a on hrob bez problému najde. Čísla navíc půjdou 

po jednotlivých řadách za sebou. 

Když jsem v minulém zpravodaji psal o tom, že dodání nádob na papír a plast do jednotlivých 

domácností má zpoždění, myslel jsem si, že to bude na dlouho o odpadech vše. Naneštěstí se touto 

problematikou musím zabývat i tentokrát. Když jsme každému nádoby dávali a já s každým 

podepsal předání a převzetí, tak jsem všem říkal: „Nechávejte nádoby vysypat, až když budou 

plné.“ Bohužel řečeno slovy klasika: „Je to marný, je to marný, je to marný.“ Stále se najdou tací, 

kteří nechávají vysypávat nádoby poloprázdné. A to všechny: na směsný komunální odpad, 

bioodpad, plasty i papír. Proto ještě jednou všechny důrazně žádám a prosím – dávejte na výsyp 

opravdu jen plné nádoby. Platí se totiž za manipulaci s nádobou (ať už prázdnou nebo plnou – proto 

je mrhání penězi, platit za manipulaci s prázdnou nádobou). Chápu, že někdy je třeba bioodpad 

nechat vyvézt dříve, aby například tráva nehnila a nesmrděla, ale byl jsem očitým svědkem i toho, 

že před jedním domem stála nádoba na bioodpad a v ní byly dvě brambory a jedna větvička! 

Cílem toho, že každá domácnost zdarma dostala nádoby na bioodpad, plast a papír je to, 

abychom všichni lépe třídili a co nejméně odpadu končilo na skládce, kde je jeho uložení drahé. 

Naopak za vytříděné suroviny dostává obec peníze zpět. Pokud to však většině obyvatel budou 

někteří jedinci „kazit“ a obec bude muset na nakládání s odpady nadále doplácet, nabízí se jedno 

řešení. A to zvýšení poplatku za odpad. Myslím, že je lepší dodržovat jednoduchá pravidla a poctivě 

třídit než zbytečně platit. 

Ing. Pavel Nechvátal, starosta 
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Škola 

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

Ve škole pokračujeme v projektu Největší Čech, i v činnosti ve čtenářském klubu a klubu 

matematických her. 

V mateřské škole jsme uspořádali čarodějnický karneval. Kluci a holčičky i paní učitelky 

převlečení do čarodějnického 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, kterou jsme připravili s velkou pomocí rodičů a přátel školy. 

Koncem března svítila okna naší školy dlouho do noci. 23. března se totiž konala Noc 

s Andersenem, kterou děti mají možnost prožít v knihovnách a školách spolu s oblíbenými 

knížkami. Užili jsme si letos malované čtení, hry v tělocvičně i ve třídě. V noci jsme šli 

do knihovny a v tajemné atmosféře při baterce jsme četli články s krásnými ilustracemi. 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. 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. Je úžasné, že se můžeme pochlubit vítězstvím v turnaji čtyř škol 

(Šumná, Blížkovice, Vranov, Pavlice). 

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

se naši žáci mohou těšit. 

PaedDr. Tamara Kučerová, ředitelka 

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

Farnost 

Milí čtenáři, 

jak jsme si připomněli v minulém čísle před Vánocemi, je třeba se na ně připravit. Na Vánoce 

jsme se připravovali dobou adventní. 

A na Velikonoce, na největší křesťanské svátky, se připravujeme, jak jistě všichni víme dobou 

postní. A pak prožitím svatého týdne, kdy se více spojujeme s Ježíšem a s tím co pro nás vykonal 

svou obětí na kříži. Rád bych připomněl, proč za nás vlastně Ježíš musel trpět na kříži, protože to 

souvisí s naší hříšností a nechutí k plnění přikázání. To, co jsme my lidé způsobili svou 

neposlušností, musel vlastně Ježíš napravit svou poslušností za nás. 

K zamyšlení nad přikázáními mi pomohl článek P. Milana Glasera SJ. „Bůh dává přikázání, 

Ďábel o nich vede dialog“ z něhož budu částečně citovat. 

Z prvních stránek Bible je vidět, že nejprve oslovuje člověka Bůh a to imperativem, zatímco 

ďábel tomu odporuje otázkou položenou člověku. Třebaže se zdá, že touto otázkou nabízí dialog, 

ďábel nechce, aby člověk byl svobodný, ale usiluje o jeho zotročení. Ďábel chce člověka o svobodu 

připravit. Chce po něm, aby popřel Boží přikázání a sám sebe připravil o svobodu. I když přichází 

s nabídkou dialogu, chce vždycky svobodu člověku ukrást a zabít. 

Bůh dává přikázání, tedy dobře míněnou radu, aby umožnil stvoření připojit se k němu, 

zapojit se do jeho plánu. Ďábel nepřichází s ničím novým, ale jenom parazituje na tom, co Bůh 

stvořil (opičí se po Bohu). Bůh uskutečňuje svůj plán spolu se stvořením, do jehož čela postavil 

člověka, který je svobodný a předkládá svůj božský plán. 

Tady ďábel nazývá Boží přikázání zákazem, když svádí člověka k dialogu, aby jej přivedl 

ke zkáze. Svůj záměr ďábel před člověkem skrývá, zatímco Bůh svůj plán zjevuje. Ďábel dokáže 

jen strojit úklady a konspirovat, protože chce člověka donutit, aby plnil jeho skrývaný záměr 

a vzepřel se Bohu. Za tím účelem se v dialogu s člověkem posunuje až k tvrzení, že člověk 

nezemře, a tak protiřečí Bohu, který dal v této věci člověku jasný příkaz. Ďábel chce, aby také 

člověk sám sebe po celou věčnost týral, a to je ta druhá smrt o níž mluví Apokalypsa. 

Bůh nám na svém Synu a jeho obětí na kříži zjevuje, že z lásky přijaté utrpění není prohra, 

nýbrž jediná cesta k definitivnímu vítězství. 

Proto následování Krista i v přijetí toho co nám Bůh sesílá i včetně křížů má směřovat 

ke spojení s Ním i v jeho vítězství nad smrtí. Teď tedy víme, že smrt je následkem onoho špatného 
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rozhodnutí prvních lidí, kteří vedli dialog s ďáblem. My však naopak máme prokázat věrnost 

v následování Krista i bez dialogu o přikázáních, zda je plnit nebo neplnit. 
S přáním všeho dobrého P.Mgr.IcLic. Jiří Ochman,farář 

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

Orel 

Milí spoluobčané, 

přijměte pozvání na nejbližší jarní akce konané pod záštitou Orla jednoty Pavlice. 

V sobotu 5. května 2018 je pro Vás nachystán pouťový program. Ve 14 hodin se bude stavět 

májka na prostranství před sokolovnou. Večer ve 20 hodin se koná tradiční pouťová zábava. K tanci 

a poslechu hraje skupina Duo Carmen. Přijďte se také pobavit! 

Dále připravujeme dvě sportovní klání. Můžete změřit své síly v turnaji amatérských 

smíšených družstev ve volejbale (19. května) a následně na nohejbalovém turnaji (23. června). 

Bližší informace o registraci najdete na plakátech, které budou vyvěšeny před každou akcí. 

Dlouhodobě se snažíme o aktivní využití celého sportovního areálu orlovny pro veřejnost. 

Proto v blízké době vznikne venkovní pergola, která bude sloužit jako zázemí při pořádání 

sportovních, soukromých akcí i oslav. Další informace o naší činnosti můžete najít na našich 

internetových stránkách www.orelpavlice.cz. Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se na další 

společně strávené chvíle. 
Bc. Tereza Taflířová, kulturní referentka Orla Pavlice 

 

Klub setkávání 

Už dvakrát jsme se sešli v „Klubu setkávání“ na tvořivém odpoledni v Orlovně. V únoru nám 

pan Kříž ukázal výrobu košíků a v březnu jsme s Evou Rudorferovou vyráběli velikonoční 

výzdobu. Troufám si říct, že setkání bylo pro všechny zúčastněné přínosné a inspirativní. 

Ráda bych Vás touto cestou pozvala na další akce, které budou pravidelně probíhat každé 

poslední úterý v měsíci. O konaných akcích budete informováni dopředu. 

Připravené akce do prázdnin: 

24.4.2018 - drátkování – cena kurzu 100,- Kč (v ceně jsou 3 výrobky a kurzovné). Pokud máte 

vezměte si s sebou štípací a ketlovací kleště, na místě bude možné zakoupit drátkovací 

šablony a drátky. Na tuto akci je nutno se předem přihlásit na tel. čísle: 775 394 305. 

29.5.2018 - nordic walking (severská chůze s holemi) 

26.6.2018 - výlet 

Přes prázdniny se setkávat nebudeme. 

Uvítala bych, kdyby nápady na další akce vzešly i od Vás. Je mezi námi hodně lidí, kteří by 

byli ochotni předat ostatním své znalosti a dovednosti. 

Ráda bych poděkovala zastupitelstvu obce za schválení daru, který můžeme použít 

na zaplacení některých akcí klubu. 
za Orla jednotu Pavlice Lenka Kováříková 

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

Knihovna 

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny, 

loňský rok uplynul jako voda. A jaký byl ve světle čísel? Do knihovny se zaregistrovalo 38 

uživatelů, z toho 19 dětí do 15 let. Celkem si vypůjčili 1089 knih. V knihovně proběhlo 10 akcí, 

na které přišlo 106 návštěvníků. Počet uživatelů za celý rok činil 493. Knihovní fond tvoří 1907 

knih, 586 knih nám zapůjčila MěK Znojmo z výměnného fondu a 3 knihy byly půjčeny v rámci 

meziknihovní výpůjční služby.  

V letošním roce opět obec podpořila knihovnu příspěvkem na nákup knihovního fondu. Již 

jsem zakoupila knihy z doporučené četby pro studenty a novinky, zatím převážně pro děti. V březnu 

byl přivezen nový soubor knih z výměnného fondu, jímž se snažím naši nabídku zpestřit.  

Pevně doufám, že i letos budete knihovně věrni a těším se na Vás. 

Otevírací doba: každý čtvrtek 16.15 – 18. 15 hodin. 

Ing. Jana Nachtneblová, knihovnice

http://www.orelpavlice.cz/
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TJ Pavlice 

Muži – IV.A třída, sezóna 2017/2018 – rozpis jarní části 

den datum začátek utkání   

sobota 31.3. 15:30 Konice – Pavlice 1:0 0 

sobota 7.4. 15:30 Pavlice – Olbramkostel 2:1 3 

neděle 15.4. – VOLNO   

sobota 21.4. 16:00 Pavlice – Hluboké Mašůvky   

sobota 28.4. 16:00 Pavlice – Vrbovec-Dyjákovičky B   

neděle 6.5. 16:30 Vranov nad Dyjí – Pavlice   

neděle 13.5. – VOLNO   

neděle 20.5. 16:30 Těšetice – Pavlice   

sobota 26.5. 16:30 Pavlice – Havraníky   

sobota 2.6. 13:30 FK Znojmo C – Pavlice   

sobota 9.6. 13:00 Pavlice – Grešlové Mýto   

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. Pro podrobnosti 

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

brezina333@seznam.cz. 

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

Různé 

Divadelní představení 

Ochotníci ze Zvěrkovic Vás srdečně zvou na divadelní představení Kocour není doma, 

které se koná v pavlické sokolovně v pátek 13.4.2018 od 19:00. 

Setkání seniorů 

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

19.4.2018 od 14.30 hodin v Sokolovně. V krátkém programu vystoupí žáci Základní školy 

v Pavlicích a Cimbálová muzika Veltlínek ze Znojma. Občerstvení a hudba k tanci a poslechu je 

zajištěna. Svoz i odvoz je možné objednat na tel.: 724 177 016. 

Pálení čarodějnic 

TJ Pavlice Vás zve 30.4.2018 od 18:00 na PÁLENÍ ČARODĚJNIC na fotbalovém hřišti. Pití 

zajištěno, špekáčky s sebou. Za deště zrušeno bez náhrady. 

Uctění památky Dne vítězství 

V úterý 8. května 2018 v 9 hodiny se na místním hřbitově uskuteční vzpomínková akce 

k uctění památky konce druhé světové války. 

Dětský den 

Obec Pavlice, TJ Pavlice, SDH Pavlice a Orel Pavlice pořádají 9.6.2018 v 15:00 

na fotbalovém hřišti v Pavlicích DĚTSKÝ DEN. Občerstvení zajištěno. V případě deštivého počasí 

akce bez náhrady zrušena. 

Dny otevřených vrat ve firmě TAM v Pavlicích 

Srdečně Vás zveme na Dny otevřených vrat k 15.výročí otevření naší provozovny, které 

proběhnou v pátek 18.5.2018 od 8.00 – 17.00 hodin a v sobotu 19.5.2018 od 8.00 – 14.00 hodin. 

Můžete si prohlédnout celý provozní areál a podívat se na Pavlice z výšky našich pracovních 

plošin. K vidění budou i fotografie našich realizací a výstavby provozovny. 

V těchto dnech lze objednat vrata i polykarbonátové desky se speciální slevou. 

Za celý tým pracovníků firmy se na Vás těší Tomáš Čech

mailto:brezina333@seznam.cz


Pavlický zpravodaj č.1/2018 byl vydán 11.4.2018 vlastním nákladem obce v počtu 190 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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Elektrowin 
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