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Slovo starosty 

Vážení občané, 

dovolte mi, abych Vás seznámil s nabídkou, kterou naší obci zaslalo město Znojmo. Jedná se 

o elektronické aukce na nákup energií. Tyto e-aukce zprostředkovává firma A-tender s.r.o. Pokud se 

budete chtít o e-aukci dovědět více, dostavte se v pondělí nebo středu od 14:00 do 18:00 

do „podnikatelského inkubátoru“ na náměstí Armády 8 ve Znojmě. A to od 29. července do 9. října. 

Zde Vám pracovníci firmy A-tender s.r.o. zodpoví vaše otázky. S sebou si musíte vzít své roční 

vyúčtování za energie a platnou smlouvu se stávajícím dodavatelem, včetně všech dodatků. V plánu 

jsou také dvě veřejné prezentace e-aukce. První 14.8., druhá 18.9. od 17:00 ve velkém zasedacím 

sále v budově úřadu na náměstí Armády. Samotná „ostrá“ aukce je naplánovaná na druhou polovinu 

října. Více informací si můžete přečíst v dopise od města Znojma, který je vyvěšen na úřední desce 

před budovou OÚ a také na internetových stránkách obce www.pavlice.cz. Další doplňující 

informace naleznete na: www.znojmocity.cz, www.atender.cz a www.setrime-lidem.cz. 

Jak funguje e-aukce 

Elektronická aukce, neboli e-aukce, je soutěž o nákup zboží (např. energií), která probíhá 

ve virtuálním prostředí, tedy na počítačové síti. Firmy ve snaze získat zakázku pro sebe se 

předhánějí v cenových nabídkách. V současné době jde o nejefektivnější způsob, jak přinutit 

dodavatele (např. energií) své ceny snížit na nejnižší možnou úroveň. Dodavatelé energií cení balík 

domácností a podnikatelů jako celek, ne každého odběratele zvlášť, proto každý má možnost získat 

výrazně lepší ceny, než pokud by se s dodavatelem snažil „smlouvat“ sám. 

E-aukce – Bude Vás zajímat 

ON-LINE forma výběrového řízení pořádaná současně pro velký počet zákazníků. Účast v E-

aukci je pro Vás zcela zdarma. Cena silové elektřiny a zemního plynu je fixovaná na dobu 2 let a je 

neměnná. V případě nedosažení garantované výše úspory min. 11% nejste povinni uzavřít smlouvu 

s novým dodavatelem. E-aukce se mohou zúčastnit obyvatelé obcí, vlastníci SVJ, občanská 

sdružení a spolky. 

 

Jiří Holík, starosta 

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

Škola 

Srpen, přestože jsou ještě prázdniny, je měsícem příprav na nový školní rok. Provádí se 

generální úklid a nutná údržba, nakupují se pomůcky a vytváří se vzdělávací náplň dalších deseti 

měsíců školy. Naše základní škola je po nedávné rekonstrukci vnitřních prostor velmi pěkné místo 

ke vzdělávání a je taky nadstandardně vybavena didaktickou technikou (každá třída má interaktivní 

tabuli, žáci mají k dispozici počítače a řadu vzdělávacích programů, na kterých si mohou probrané 

učivo procvičit). Samozřejmostí je u nás zařazování různých vzdělávacích metod, zvláště 

projektového vyučování. V novém školním roce nás čeká projekt „Cestujeme po České republice“, 

v rámci kterého se seznámíme se zajímavostmi jednotlivých krajů. Přínosem do projektu je řada 

interaktivního materiálu „Vzduchoplavec Kráčmera“, který jsme získali díky zapojení 
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do vzdělávacího projektu České televize. Dále plánujeme projekty na podporu finanční gramotnosti, 

zdravého životního stylu a rozvoj čtenářské gramotnosti. Máme také nové pomůcky pro výuku 

anglického jazyka Novadida a ucelenou řadu materiálů pro 1. – 3. ročník nakladatelství Nová škola 

(škola má výuku JA zařazenou už od prvního ročníku). V rámci mimoškolního vzdělávání nabízíme 

dětem kroužky organizované na naší škole Domem dětí a mládeže Znojmo (keramika, angličtina, 

florbal, hra na zobcovou flétnu a kytaru) dále škola zajišťuje kroužky logopedie, grafomotoriky, 

dyslektický kroužek a dívčí klub, které budou v tomto školním roce zdarma. Mimo vyučování 

využívají žáci družinu, ranní začíná už v 6:00 hod, což ocení především zaměstnaní rodiče. 

Slavnostní zahájení školního roku bude 2. září a žáci si přinesou aktovky, protože budou dostávat 

učebnice a sešity. 

Co naší škole dlouho chybělo, bylo důstojné hygienické zázemí v mateřské škole. Oprýskané 

a nevkusné kachličky, nefungující záchody, nevhodná umyvadla jsou už minulostí, protože během 

prázdnin proběhla celková rekonstrukce hygienického zařízení. Pevně věříme, že se vše včas 

podaří, a i když jsme omezeni stávajícími prostorami a hygienickými předpisy, bude výsledek stát 

za to. Občané, kteří si budou chtít prohlédnout opravené prostory školky, budou vítáni. Užijte si 

tedy závěr léta a druhého září začínáme. 

PaedDr. Tamara Kučerová, ředitelka 

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

Farnost 

Roma aeterna – věčné město 

Pouť od slova puť vyjadřuje cestu. Putovat znamená vydat se na cestu do daleka a čekat, 

co nás potká. Doma má člověk zařízen život podle jistého programu. Ví předem, co má dělat. Jediné 

překvapení, které zažije, je to, že mu to nevyjde. Na pouti je to opačně: každý den uvidíme něco 

nového a na každém kroku se učíme děkovat Boží prozřetelnosti, že nás opatruje. Poutník se tak 

pozvolna otvírá této vnímavosti, poněvadž poznává svůj život také jako cestu, která někam vede. 

A… „všechny cesty vedou do Říma“. Alespoň někdy. A to někdy jsme zažili s částí 

pavlických farníků při naší pouti do „věčného města“, která se uskutečnila od 12. do 19. května 

tohoto roku. V této starobylé metropoli můžeme strávit třeba celý rok, natož pouhý týden, a přesto ji 

poznáme pouze letmo. Ne nadarmo se o Římu říká, že být zde jeden den je málo a dva ještě méně. 

3000 let historie dodalo městu jeho nezaměnitelný charakter a zanechalo stopy, které zde vytvářejí 

jedinečnou symbiózu. Daří se zde spojovat staré s novým. Představitelé města nikdy nepodlehli 

pokušení zbourat historické stavby v urbanisticky cenných čtvrtích, aby se zde mohla zahájit 

moderní výstavba. Tak nás mohou zaujmout etruské pozůstatky na cestě do butiku Gucci a módní 

obchod Givenchi najdeme jen pár kroků od překrásné renesanční fontány s nádhernými 

mramorovými sochami. Toto vzájemné spojení starého s novým je obrovským mementem 

a povzbuzením pro nás a naše vztahy, jenom chtít. Přičichnout alespoň na chvíli římskému „dolce 

vita“ („sladkému životu“), vychutnat si pravé italské café a dopřát si siestu po obědě, to také 

obohatí náš často uspěchaný a hektický životní styl. Umět se zastavit a pocítit, že jste v živé a život 

milující společnosti, která ale nesnáší časovou tíseň a jejíž motto je pazienza – trpělivost. I to není 

k zahození. 

Věřím, že Řím nenechá nikoho chladným, a že v každém z nás něco zůstalo. Náš spirituál 

nás při zdejším studiu vybízel k tomu, abychom se snažili „imparare Roma“ („naučit se Římu“), 

který dává nové inspirace a rozšiřuje obzory. Pak už záleží jen na nás, jak toto umění přeneseme 

do svého života. Slavný německý básník a dramatik Goethe prohlásil: „Mohu říci, že jen v Římě 

jsem pocítil, čím člověk skutečně je“. 

P. Robert Prodělal 

 

Orel 

Milí spoluobčané,  

věřím, že si užíváte letního počasí, kterého se nám letos vskutku dostává. I přes prázdniny 

pavlický orel zůstal samozřejmě činným, a to hlavně na poli sportovním. Tak pročpak se 
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nezúčastnit volejbalového a nohejbalového turnaje, které se právě v nejbližší době konají? Klání 

amatérských smíšených družstev se uskutečnil v sobotu dne 10.8.2013. Turnaj v nohejbale je 

pořádán v sobotu dne 31.8.2013. Svá mužstva můžete registrovat u Martina Svobody na tel: 604 

333 858, zde se zájemci dozví více. 

Od měsíce října zamýšlíme v orlovně začít s cvičením na velkých míčích. Fitball je cvičení 

při hudbě na velkých gymnastických míčích, které je zaměřeno na posílení všech svalových skupin 

i v jejich vnitřních vrstvách a na zdokonalení správného držení těla. Tato sportovní aktivita přispívá 

k odstranění svalové nerovnováhy v oblasti kyčelního kloubu a beder, předchází bolestem zad 

a přináší radost z pohybu. Cvičení je vhodné i pro těhotné ženy. Pro bližší informace kontaktujte 

Zuzanu Myslíkovou (tel: 723 355 286). 

Těšíme se na Vašeho sportovního ducha. 

Za Orel Pavlice Anna Březinová 

 

Dotazník, dotazník a zase dotazník! (Článek ze čtrnáctideníku Orel z roku 1938) 

Už zase jsme dostali dotazník, hlásí či stěžuje si bratr jednatel bratru starostovi a třebas 

dlouho s ním o tom hovoří – anebo vůbec o něm s nikým nemluví a po nahlédnutí zastrčí jej 

za rodinné zrcadlo, aby někdy na něj přišel zase jiný potomek. 

A zatím v papírech Ústřední kanceláře marně čeká a až prosebně volá rubrika po jménu své 

jednoty. 

Tak úžasně nemilosrdně jsou mnohé jednoty a nemilosrdnější jejich jednatelé! 

Ale což kdyby jen ten papír nervosně čekal – ale s ním čeká referent, čeká celý Ústřední sbor, 

aby věděl, jak to vypadá na všech stranách orelského bojiště práce a mohl dále úspěšně zasáhnout. 

Takovými tentokrát nebyly jednoty, jejichž jména uvádíme níže. Projevily vzornou kázeň 

a 100%ní pohotovost. Přesto že měly jen 10 dní k připravení Osvětové školy (od 13. do 23. ledna), 

zařídily vše a do 25. ledna, jak bylo žádáno, dotazník vrátily neb aspoň lístkem a dopisem hlásily 

datum prvé hodiny školy. 

Kdyby tak všichni vždy svědomitě a pohotově pracovali! To by byla práce! Nešťastné 

„kdyby“! 

Dobrá vůle, pravé orelské uvědomění a nezničitelné nadšení může to „kdyby“ navždy 

vymazat z orelských řádků a vymýtit z orelské mluvy! 

Osvětová rada se schválením předsednictva v ocenění kázně a pohotovosti odmění sedm 

jednot, které prvé vrátily dotazník o Osvětové škole. Věnuje jim v trvalou upomínku obrazy 

Dürerovy Madony. Jsou to: 

Pavlice – župa Kosmákova, 

Červenka u Litovle – župa Šrámkova, 

Syrovice – župa Sušilova, 

Štibořice – župa Sedlákova, 

Partutovice – župa Bauerova, 

Chrast – župa Brynychova, 

Hora Matky Boží – župa Kozinova. 

Jména ostatních, jež si zaslouží stejného uznání, uveřejňujeme k povšimnutí orelské 

veřejnosti. Upřímný dík patří bratřím vzdělavatelům, tak všem ostatním činovníkům a všemu 

členstvu těchto jednot. 

Jan Nachtnebl 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Poznámka redakce: Vzhledem k omezenému rozsahu Pavlického zpravodaje zde nebudou 

jednotlivé obce vyjmenovány. Tolik ze čtrnáctideníku Orel, vydaného v Brně dne 28.2.1938 (ročník 

XXIII, číslo 4). Jen pro zajímavost, jeden výtisk tohoto čtrnáctideníku stál tehdy 70 haléřů, roční 

předplatné 16 korun. 
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TJ Pavlice 

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

 

den datum začátek utkání 

neděle 11.8. 16:30 Pavlice – Olbramkostel 

neděle 18.8. 16:30 Vranov nad Dyjí – Pavlice 

neděle 25.8. 16:30 Pavlice – Únanov B 

neděle 1.9. 14:15 Hluboké Mašůvky – Pavlice 

neděle 8.9. 16:30 Pavlice – Štítary B 

neděle 15.9. 16:00 Pavlice – Grešlové Mýto 

neděle 22.9. 14:00 Slatina – Pavlice 

neděle 29.9. 16:00 Pavlice – Blížkovice B 

sobota 5.10. 15:30 Křepice – Pavlice 

 

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

Víte, že… 

… v letošním roce oslavil místní Sbor dobrovolných hasičů 120 let své existence. 

… území Pavlic bylo člověkem osídleno už 5400 let před naším letopočtem (počátek mladší doby 

kamenné). Dokládají to úlomky nádob, které u Blažkovského rybníka nalezl v roce 1930 

F. Vildomec. 

… spolek katolického a lidového domu československé strany lidové v Pavlicích (Orel) byl založen 

jezuitským kaplanem Viktorinem 21. ledna 1921. Likvidace spolku proběhla 7. září 1952. Orel 

v Pavlicích obvil svou činnost 6. října 1995. 

… dne 17. června 1936 o půl třetí odpoledne projížděl obcí prezident Edvard Beneš. 
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